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PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“   

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO, APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO, 

NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

įsakymu 2020 m. sausio 24 d.  Nr.V-76   patvirtinta „Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose 

tvarkos aprašas“, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu  Nr. T1-259 

„Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,  tvarkos aprašas“ bei jo pakeitimais, Plungės rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr.T1-47 „ Socialinės paramos mokiniams teikimo 

Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas“ ir kitais teisėtai priimtais  sprendimų pakeitimais. 

 2. Ši tvarka reglamentuoja užmokesčio už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“ 

nustatymą, apskaičiavimą, organizavimą, dokumentavimą ir mokesčių mokėjimą. 

 

II. UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TVARKA 

 

3. Lopšelio grupių vaikams, nustatyta dienos maitinimo kaina  – 2,70 Eur. 

4. Besimokantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą vaikams – 3,00 Eur. 

5. Besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikams – 1,64 Eur. 

6. Mėnesinis mokestis bendroms įstaigos reikmėms įsigyti, nepriklausomai nuo lankymo dienų ir 

teikiamų mokesčio lengvatų – 7,50 Eur. Mėnesinis mokestis netaikomas vaikams, kurie priešmokyklinio 

ugdymo grupes lanko 4 val. per dieną. 

7. Mokestis už vaikų maitinimą neskaičiuojamas: 

6.1. Už vaiko ligos laikotarpį ir savaitę po jo; 

6.2. Vaiko ligos ir gydymosi sanatorijoje atveju; 

6.3. Tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų, mokymosi, kūrybinių, motinos nėštumo ir gimdymo, vaikui 

prižiūrėti skirtų atostogų metu, papildomų atostogų metu jei šeimoje auga 2 ir daugiau vaikų iki 12 metų ( 

mamadieniai);  

6.4. Vasaros laikotarpiu ( birželio-rugpjūčio mėnesiais); 

6.5.  Mokinių atostogų metu; 

6.6. Nelaimės šeimoje atvejais, artimųjų sunkios ligos, mirties atveju, ( tėvams ar globėjams pateikus 

prašymą); 

6.7. Tėvams dirbant pagal kintamą darbo grafiką, kai pateisinamos tėvų poilsio dienos, bei 

 priverstinių prastovų metu tėvų ar globėjų darbovietėje pateikus tai patvirtinančius dokumentus; 

6.8. tėvų ligos metu; 

6.9. Žiemos laikotarpiu, jei oro temperatūra – 20 šalčio ir žemesnė; 

6.10. Jeigu įstaiga (grupė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, remonto darbų. 

6.11. Proporcingai mažinamas mokestis už maitinimą, kai tėvų (globėjų) prašymu atsisakoma 

 pusryčių, pietų, vakarienės. Jeigu tėvai visiškai atsisako maitinimo, jie moka tik mėnesinį mokestį. 

7. Mokestis už vaikų maitinimą mažinamas 50% : 

7.1. Vaikas, kurio abu tėvai arba motina (tėvas), viena (-as) auginanti (-is) vaiką, yra bedarbiai ( kas 

trys mėnesiai pristačius iš Užimtumo tarnybos pažymą; jei keičiasi šeimos sudėtis, reikia vėl pristatyti 



pažymą apie šeimos sudėtį); 

7.2. vaikas turi tik vieną iš tėvų:  

7.2.1. vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimo kopiją); 

7.2.2. vienas iš tėvų dingęs be žinios ( pateikus teismo sprendimo kopiją ) 

7.2.3. įstatymu nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo tapatybės arba teismas negali tėvui 

( motinai) priteisti vaiko išlaikymo ( pateikus teismo sprendimo kopiją); 

7.3. šeima augina tris ir daugiau vaikų ( pateikus vaikų gimimo liudijimų kopijas) 

7.4. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos 

dieniniame skyriuje ( pateikus pažymą iš mokymo įstaigos) 

7.5. tėvas ar motina atlieka tikrąją karo tarnybą ( pateikus pažymą iš tikrosios karo tarnybos vietos) 

7.6. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma ar kita liga, dėl kurios nustatyti vidutiniai ar sunkūs 

neįgalumo poreikiai (pateikus patvirtinantį neįgalumo pažymėjimą); 

         7.7. vaikui nustatyti dideli ar labai dideli spec. ugdymosi poreikiai ( pateikus PPT pažymą) 

7.8. vaiko abiem tėvams nustatytas ne didesnis kaip 40% darbingumo lygis; 

7.9. vaikas auga Plungės socialinių paslaugų centre (pateikus Centro vadovo prašymą) 

8. Proporcingai mažinamas mokestis už maitinimą, kai tėvų (globėjų) prašymu atsisakoma pusryčių, 

pietų, vakarienės.  

 

          

III. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ  APSKAIČIAVIMAS  

 

9. Vaikų lankomumo apskaitą grupės lankomumo apskaitos žiniaraščiuose ( el. dienyne „Mūsų 

darželis") vykdo įstaigos vadovo paskirti atsakingi asmenys - grupių mokytojos, priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai (toliau dokumente – pedagogai). 

10. Vykdoma išankstinė vaikų lankomumo apskaita: t. y. tėvai prieš dieną apie vaiko atvykimą ar 

neatvykimą į ikimokyklinę įstaigą praneša iki 9.30 val.  

11. Pedagogės, patikrinusios tėvų pranešimus,  fiksuoja vaikų skaičių grupės el. žurnale ir tą patį 

skaičių iki 10.00 val. nurodo maitinimo organizatoriui.  

12. Esant galimybei, lankomumo žurnalo duomenys ir planuojamas maitinti vaikų skaičius kiekvieną 

dieną gali būti tikslinamas (pvz. jei tą dieną vienos grupės vaikas neatvyko, o kitos grupės vaikas atvyko 

tėvams nepranešus). Pedagogė turi teisę daryti pakeitimą el. dienyne, tik suderinusi su maitinimo 

organizatoriumi.  

         13. Už pirmą nelankytą ir iš anksto nepraneštą apie nelankymą dieną, mokestis skaičiuojamas bet kokiu 

atveju ( dėl ligos ar dėl kitų pateisinamų priežasčių), kadangi planuojamų maitinti vaikų skaičius buvo 

pateiktas atsakingiems už vaikų maitinimą darbuotojams. Valgiaraščio pagrindu iš maisto produktų sandėlių 

išduodami maisto produktai į virtuvę iš vakaro kitos dienos maistui ruošti. 

         14.  Maitinimą leidžiama keisti vieną kartą per mėnesį iš anksto suderinus su grupės pedagoge.  

15. Paskutinę mėnesio dieną pedagogės, sutikrinusios pateiktas tėvų pažymas dėl vaiko nelankytų dienų 

bei užmokesčio taikant nuolaidas, užpildo grupės žurnalo reikalingas grafas, kurių pagrindu skaičiuojamas 

mokestis už vaikų išlaikymą. El. dienyne „Lankymo pateisinimų žymėjimas“, pateisina praleistas dienas. 

Grupės lankomumo apskaitos žiniaraščiuose parodomos visos „lankytinos" dienos, už kurias tėvai moka 

mokestį pagal Plungės rajono savivaldybės Tarybos sprendimais patvirtintas vaikų dienos maitinimo normas 

ir teikiamas lengvatas.  

16. Lankomumo žiniaraščius su maitinimo žiniaraščiais, sutikrina sekretorius ir duomenis suveda į 

MyLobster“ apskaitos programą. 

17. Mokestis už vaiko išlaikymą paskaičiuojamas per 5 dienas, patvirtinamas direktoriaus ir pateikiamas  

į tėvų el. paštus. 

18. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo 

mėnesio 25 dienos. 



  

IV. NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

19. Sprendimą, patvirtinantį mokinių teisę į nemokamą maitinimą priima savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyrius ir kopiją perduoda lopšelio-darželio direktoriui. 

19.1. Nemokamas maitinimas mokiniams , turintiems teisę gauti nemokamą maitinimą, ugdymo 

proceso metu gali būti teikiamas, kai vyksta kultūrinė, pažintinė ir kita veikla už mokyklos ribų, arba esant 

motyvuotam tėvų prašymui ir kitais mokyklos nelankymo atvejais. Vadovaujantis mokyklos direktoriaus 

įsakymu, maisto rinkiniai, sudaryti vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintu pusryčių ir 

patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu, gali būti atiduodami į namus tik tuo laikotarpiu, kai 

mokinio nėra pamokose dėl pateisinamų priežasčių ilgiau nei 5 dienas( iš eilės). 

19. Maitinimo organizatorius, atsakingas už mokinių nemokamą maitinimą, kasdien pildo vaikų 

nemokamo maitinimo registracijos žurnalą, vykdo nemokamo mokinių maitinimo apskaitos kontrolę. 

20. Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apie tą mėnesį nemokamus pietus gaunančių mokinių skaičių, teikia 

tvirtinti įstaigos direktoriui. 

21. Kiekvieno mėnesio paskutinę dieną yra pateikiama ataskaita apie nemokamą maitinimą gavusius 

mokinius Savivaldybės administracijos centralizuotai buhalterijai. 

22. Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis gali būti teikiamas mokiniams 

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui leidus ir vadovaujantis Sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtintu pusryčių ir pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu, sudaromi 

rinkiniai ir atiduodami į namus. 

22.1. Tokių mokinių sąrašą, kuriems priklauso maisto rinkiniai atostogų dienomis, įsakymu tvirtina  

lopšelio-darželio direktorius. 

22.2. Maitinimo organizatorius ir maisto produktų sandėlininkė sudarytus maisto produktų rinkinius 

atiduoda vaikų tėvams tik pasirašytinai. 

22.3. Maisto produktų rinkiniams sudaromas atskiras valgiaraštis, kuriame nurašomi išduoti maisto 

produktai. 

22.4. Valgiaraštis pasirašomas maitinimo organizatoriaus ir tvirtinamas lopšelio-darželio direktoriaus. 

23. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų dydis vienai dienai, vienam mokiniui 

nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu pusryčių, 

pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes.  

 

V.  LENGVATŲ, UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

„RAUDONKEPURAITĖ“, TAIKYMAS, NUSTATYMAS,  REIKALINGŲ DOKUMENTŲ 

PATEIKIMAS IR LAIKYMAS 

 

24. Atsiradus teisei į lengvatą, dokumentus dėl lengvatų taikymo tėvai pateikia mokytojai, kuri patikrina 

juos, deda į vaikų asmens bylas ir pateikia saugojimui  į archyvą. 

25. Lengvata įstaigoje taikoma už tą laikotarpį, už kurį paskirta pašalpa. Nepateikus dokumentų, 

užmokestis mokamas bendra tvarka.          

          26. Už dokumentų, pateisinančių vaiko nelankymą surinkimą ir saugojimą mokslo metų eigoje, o vėliau 

kartu su grupės žurnalu perdavimą į archyvą, atsakingos grupių pedagogės. Sveikatos pažymos perduodamos 

visuomenės sveikatos specialistei. 

         27. Už teisingą mokesčių paskaičiavimą ir nuolaidų dėl mokėjimo lengvatų taikymą atsakinga 

centralizuotos buhalterijos buhalteris. 

         28. Už dokumentų archyvavimą metų pabaigoje atsakinga sekretorė-raštvedė. 

 

        ________________________________________________________________________ 

 



     

 

 

 

 

 

 

 


