
 
 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ IR UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO 

APSKAITOS IKIMOKYKLINĖSE UGDYMO ĮSTAIGOSE, DAUGIAFUNKCIŲ 

CENTRŲ IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VISOS DIENOS IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO GRUPĖSE 

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-238 

Pakruojis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  6 straipsnio 10 punktu, 

18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, 70 straipsnio 

11 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti mokestį už vaikų maitinimą: 

1.1.  ikimokyklinėse ugdymo įstaigose (išskyrus savivaldybei nepriklausančias) – 100 

procentų nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną; vaiko dienos 

maitinimo norma lopšelyje – 1,53 Eur, darželyje – 1,70 Eur; 

1.2. bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupėse (2–3 m. 

amžiaus), dirbančiose 10,5 val. per dieną, – 100 procentų nustatytos vaikų dienos maitinimo normos 

už kiekvieną lankytą dieną; vaiko dienos maitinimo norma – 1,53 Eur;  

1.3. daugiafunkcių centrų, bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos ikimokyklinio ugdymo 

grupėse (3–6 m. amžiaus), dirbančiose 10,5 val. per dieną, – 100 procentų nustatytos vaikų dienos 

maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną; vaiko dienos maitinimo norma – 1,70 Eur.  

2. Mokestis už vaikų maitinimą ugdymo įstaigose mokamas tik už vaikų lankytas dienas, 

vadovaujantis kasdienio vaikų ugdymo įstaigų lankymo apskaitos žiniaraščiu. 

3. Nuo mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose atleisti šeimas, patiriančias 

socialinę riziką, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus 

rekomendacijoje nustatytam atleidimo nuo mokesčio laikotarpiui. 

  4. Mokestį už vaikų maitinimą ugdymo įstaigose mažinti 50 procentų, kai: 

4.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 

4.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų; 

4.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą. 

5. Nustatyti, kad dokumentai, kuriais remiantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant 

vaiką į ugdymo įstaigą, o nuolat lankant ugdymo įstaigą – vieną kartą per einamuosius metus iki 

sausio 31 d. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus 

dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos. 

6.  Nustatyti, kad:   

6.1. kiekvieną mėnesį už kiekvieną į ugdymo įstaigą priimtą vaiką tėvai (globėjai, 

rūpintojai) moka tokį mokestį: Pakruojo ir Linkuvos miestų ugdymo įstaigose – 6,00 Eur per mėn., 

kitose rajono ugdymo įstaigose – 4,00 Eur per mėn.; 

6.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) už du ir daugiau vaikų, lankančių ugdymo įstaigą, moka 

tokia tvarka: už pirmąjį  vaiką – 6.1 papunktyje nustatytą mokestį, už kitus – 50 procentų 6.1 

papunktyje numatytos sumos; 

6.3. mėnesinį mokestį sudaro mokestis už vaikų maitinimą (už kiekvieną lankytą dieną) ir 

6.1 papunktyje nustatytas mokestis ugdymo įstaigai už ugdymo paslaugą (nepriklausomai nuo 

lankytų dienų skaičiaus); 



6.4. mokestis neimamas ugdymo įstaigą uždarius vasaros laikotarpiu; 

6.5. ugdymo lėšos naudojamos inventoriui, ugdymo priemonėms ir kitoms reikmėms 

pritarus ugdymo įstaigos tarybai.  

7. Nustatyti, kad kiekviena ugdymo įstaiga patvirtina ugdymo dienų lankomumo apskaitos 

tvarką, kurioje numato: 

7.1. lankomumo kontrolės būdus priešmokyklinėse grupėse; 

7.2. ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos ir sveikatos priežiūros specialisto skiriamas 

prevencines priemones ir pagalbos organizavimo būdus įstaigos nelankantiems ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams; 

7.3. galiojančių mokymo sutarčių papildymą numatant tėvų atsakomybę už 

priešmokyklinio amžiaus vaiko privalomą ugdymo įstaigos lankymą.  

8.    Pripažinti netekusiais galios: 

8.1. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimą Nr. T-292 „Dėl 

mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“; 

8.2. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T-298 „Dėl 

mokesčio už vaikų išlaikymą bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos ikimokyklinio ugdymo 

grupėse“; 

8.3. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimą Nr. T-17 „Dėl 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. T-292 „Dėl mokesčio už 

vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ pakeitimo“; 

8.4. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. T-74 „Dėl 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-298 „Dėl Pakruojo 

rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 298 „Dėl mokesčio už vaikų 

išlaikymą bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupėse“ pakeitimo“.  

9. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. spalio 1 d.  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Savivaldybės meras           Saulius Margis

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


