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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis“
panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaiko ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų
lengvatoms priėmimo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ sąlygas ir tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9
dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ bei Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2070 patvirtintu „Mokesčio už vaiko
išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko
maitinimo normos nustatymo aprašu“, atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto departamento rekomendacijas.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.
II. MOKESČIO UŽ VAIKO UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ PANAUDOJIMAS
4. Už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) taikomas
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio 2,5 (dviejų Lt 50 ct) Lt ( 0,72
Eur) mokestis visoms šeimoms ir 1 (vieno) Lt (0,29 Eur) mokestis socialiai remtinoms šeimoms
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo
apmokėjimui. Mokestį vaiko ugdymo reikmėms moka visi tėvai.
5. Nustatyto dydžio 2,5 (dviejų Lt 50 ct) Lt ( 0,72 Eur) mokestis ugdymo reikmėms tenkinti gali
būti
naudojamas:
5.1. ugdymo priemonėms įsigyti, įstaigos veiklai ir patalpų funkcionavimui užtikrinti, ugdymo
aplinkos kūrimui ir atnaujinimui, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti;
5.2. naujų grupių steigimui;
5.3. renginiams organizuoti;
5.4. išimtinais atvejais darbuotojų darbo apmokėjimui, prieš tai išanalizavus objektyvias priežastis,
dėl kurių trūksta darbo užmokesčio fondo, gavus Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ įstaigos
tarybos pritarimą ir suderinus su Švietimo departamentu.

III. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ
PATEIKIMAS
6. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“
direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentus apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis
darbo dienomis.
7. Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito
mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas
šeimas.
8. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo
mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku
nepateikus pažymos mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio.
9. Lengvatos taikymas įforminamas Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus įsakymu, su
kuriuo kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo ir biudžetinė įstaiga „Biudžetinių
įstaigų buhalterinė apskaita“, tvarkanti apskaitą.
10. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami per
vieną mėnesį.
11. Netekus teisės į lengvatą, tėvai (globėjai) apie tai raštu praneša Vilniaus lopšelio-darželio
„Žiogelis“ direktoriui.
12. Tėvai (globėjai) gali gauti tik vieną lengvatą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ mokamas
už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos.
14. Už mokesčių surinkimą yra atsakingas Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorius ar jo
įgaliotas asmuo. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis, įstaigos
direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, prieš tai raštu įspėjęs tėvus.
15. Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą panaudojimas planuojamas rengiant tėvų
mokesčio surinkimo projektą iki naujų mokslo metų pradžios (rugsėjo 1-os d.) ateinantiems
kalendoriniams metams, svarstomas ir derinamas su Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“
bendruomenės taryba, tvirtinamas įstaigos direktoriaus ir teikiamas buhalterinę įstaigos apskaitą
tvarkančiai įstaigai.
16. Mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą gali būti panaudojamas tik suderinus su Vilniaus
miesto savivaldybės švietimo įstaigos taryba.
17. Apie mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą panaudojimą švietimo įstaigos tarybos
pirmininkas atsiskaito ugdytinių tėvams (globėjams) visuotiniame bendruomenės susirinkime.
18. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.
19. Įmokos ir skolos už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Aprašas skelbiamas Vilniaus lopšelio-darželio „Žiogelis“ interneto svetainėje.
21. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento
Švietimo skyrius turi teisę kontroliuoti, kaip vykdomi šio Aprašo reikalavimai.
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