KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MAITINIMO DIENOS NORMŲ IR UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ
IKIMOKYKLINĮ IR (AR) PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE
NUSTATYMO
2022 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-257
Kelmė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu,
18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
socialinės paramos mokiniams įstatymo (aktuali redakcija) 5 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgdama į
tai, kad Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla ir Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykladaugiafunkcis centras yra reorganizuojami, Kelmės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti maitinimo dienos normas ir tėvų (globėjų) mokestį už vaikų maitinimą:
1.1. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
skyriuje ir Šedbarų daugiafunkciame centre, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje ir Vaiguvos Vlado Šimkaus skyriuje, Kelmės r.
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Pūtvinskio gimnazijoje, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos Liolių skyriuje,
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje, Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“:
1.1.1. ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupėse – 2,10 Eur;
1.1.2. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse – 2,50 Eur;
1.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse pusryčių ir vakarienės maitinimo
norma ir užmokestis už maitinimą atitinka ugdymo įstaigose nustatytą pusryčių ir vakarienės
maitinimo normą ir kainą ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse.
2. Leisti tėvams rinktis vaikų maitinimų per dieną skaičių, bet ne trumpiau kaip 1 mėnesį.
3. Skirti ugdymo įstaigoms, perkančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
maitinimo paslaugas, iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų maisto gamybos išlaidoms (ne
produktams) padengti iki 20 proc. maisto produktų vertės.
4. Nustatyti dienos mokestį ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti:
4.1. 0,50 Eur mokestį už kiekvieną vaiko faktiškai lankytą ir praleistą be pateisinamos
priežasties ikimokyklinių įstaigų grupėse dieną ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms
reikmėms gerinti Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyjedarželyje, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje;
4.2. 0,30 Eur mokestį už kiekvieną vaiko faktiškai lankytą ir praleistą be pateisinamos
priežasties ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigoje dieną ugdymo inventoriui,
priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms gerinti kitose ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą
ilgiau nei 9 valandas per dieną teikiančiose įstaigose.
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5. Patvirtinti Užmokesčio už vaikų išlaikymą Kelmės rajono ikimokyklinį ir (ar)
priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose lengvatų taikymo tvarkos aprašą (pridedama).
6. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d.
sprendimą Nr. T-3 „Dėl maitinimo dienos normų ir užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinį ir
(ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose nustatymo“.
7. Sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam
teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Ildefonsas Petkevičius
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PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. rugpjūčio 25 d.
sprendimu Nr. T-257
UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KELMĖS RAJONO IKIMOKYKLINĮ IR (AR)
PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE LENGVATŲ TAIKYMO
TVARKOS APRAŠAS
1. Mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose
įstaigose sudaro vaikų maitinimo išlaidos ir mokestis ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti.
2. Užmokestis už vaikų maitinimą ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose
įstaigose, atsižvelgiant į nustatytas maitinimo dienos normas, yra nemokamas, jeigu vaikas nelanko:
2.1. dėl ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną ugdymo įstaigą įstaigos
nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po
ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija,
įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie
nelankymo priežastis;
2.2. tėvų kasmetinių, mokymosi atostogų metu ir vasarą (birželio–rugpjūčio mėnesiais);
2.3. tėvų nemokamų atostogų metu bei ne darbo metu, pateikus tai patvirtinančius
dokumentus;
2.4. kai tėvai nuolatos dirba pamainomis, nuolatos turi laisvas darbo dienas, apie tai iš
anksto raštiškai pranešus ugdymo įstaigai;
2.5. mokinių atostogų metu;
2.6. esant oro temperatūrai, kai ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas įstaigoje,
vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais, neorganizuojamas;
2.7. karantino metu.
3. Ištyrus šeimos gyvenimo sąlygas ir įstaigos tarybai priėmus sprendimą, tėvai, kurių vaikai
turi įvairių sunkių vystymosi sutrikimų ir (ar) esant sunkiai materialinei padėčiai, atleidžiami nuo
mokesčio iš dalies arba visiškai, nustatant atleidimo laikotarpį.
4. Užmokesčio nemoka tėvai, jeigu šeima gauna socialinę pašalpą ir (ar) yra skirtas
privalomas ikimokyklinis ugdymas.
5. Užmokestis už vaikų maitinimą ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančiose
įstaigose mažinamas 50 procentų, jeigu:
5.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs, dingęs be žinios, atlieka bausmę
įkalinimo įstaigoje, nenustatyta tėvystė);
5.2. šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba
pilnamečius vaikus iki 24 metų, kurie nedirba (taip pat savarankiškai nedirba), nesusituokę ir
neaugina savo vaikų ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą iki tų pačių metų rugsėjo 1 d. ar
pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai);
5.3. vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą;
5.4. vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame
skyriuje;
5.5. vienam iš vaiko tėvų nustatytas 0–25 procentų darbingumas arba nustatytas 30–
55 procentų darbingumas ir jis (ji) nedirba.
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6. Dienos mokestis ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti nemokamas šio aprašo 2 punkte
nurodytais atvejais ir kai vaikams yra skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.
7. Užmokestis už vaikų išlaikymą mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 d.
(gruodžio mėn. – 20 d.). Nesumokėjus užmokesčio dėl nepateisinamų priežasčių, ikimokyklinį ir (ar)
priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigos vaikų sąrašų.
8. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į
ugdymo įstaigą, o vėliau – kartą per ketvirtį. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas
bendra tvarka, o pateikus dokumentus naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio pirmos dienos.
9. Ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos direktorius atsako, kad
tėvai užmokestį mokėtų nustatytu laiku.
___________________
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