
                                                                                      PATVIRTINTA

  Marijampolės vaikų lopšelio-darželio

 „Želmenėliai“ direktoriaus

  2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“

VAIKŲ LANKOMUMO,  UŽMOKESČIO PRISKAITYMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ 

UGDYMO ĮSTAIGOJE  TVARKOS APRAŠAS

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis tvarkos aprašas nustato vaikų lankomumo, užmokesčio priskaitymo už vaikų

išlaikymą, vykdomo lopšelyje-darželyje ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus grupių vaikų,

kurie lanko lopšelį-darželį reikalavimus.

2. Tvarka sudaryta vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio

25 d. sprendimu Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo

įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir

mokėjimo tvarka“.

3. Tvarkos aprašo tikslas – nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus.

II. SKYRIUS

VAIKŲ KASDIENINIO LANKOMUMO, MAITINIMO APSKAITA

4. Vaikų lankomumo ir maitinimų skaičiaus apskaita vykdoma:

4.1. ikimokyklinės, priešmokyklinės grupės (toliau - grupės) mokytojas, mėnesio

pradžioje sudaro grupės vaikų kasdieninio lankomumo apskaitos tabelį (Priedas Nr.1), kuriame

žymi vaikų lankomumą: A- atostogos; K- karantinas; L- liga; DG- tėvelių darbo grafikas; N-

nelankyta diena. Nevalgiusius pusryčių, nevalgiusius vakarienės ir kt. grupės mokytojas pažymi

vaikų maitinimosi apskaitos tabelyje (Priedas Nr. 2).

4.2.vaikų lankomumą grupės mokytojas fiksuoja kiekvieną dieną iki 9 val. pažymėdamas

vaiko atvykimą/neatvykimą grupės vaikų apskaitos tabelyje;

4.3. apie vaiko neatvykimą į lopšelį-darželį tėvai praneša iki 9 val.;

4.4. apie pasikeitusį vaikų skaičių kitos dienos pusryčiams, mokytojas iki 9 val. turi

informuoti už matinimą atsakingą darbuotoją (maitinimo organizatorių);

4.5. 9.00 val. už maitinimą atsakingam darbuotojui atėjus į grupę, užrašomas ugdytinių

skaičius (valgantys 3 maitinimus, nevalgantys pusryčių, nevalgantys vakarienės) Dienyne (Forma

patvirtinta Lietuvos respublikos ŠMM ministro 2002 m. sausio 15d. įsakymu Nr.33). Tikslumą

grupės mokytojas patvirtina savo parašu;

4.6. užrašius vaikų skaičių Dienyne, tą patį skaičių mokytojas  įrašo grupės dienyne;

4.7. vaikui praleidus ugdymo dieną (-as) dėl ligos, tėvai pasirašytinai užpildo grupėje

esantį ugdytinių tėvų pranešimų dėl vaiko neatvykimo į lopšelį-darželį dėl ligos lapą (Priedas Nr.

3)  kuriame nurodo vardą, pavardę bei ligos laikotarpį;

4.8. apskaičiavus kasdieninį vaikų lankomumą grupės vaikų apskaitos tabelyje, vaikų

maitinimą pažymėjus maitinimosi apskaitos tabelyje, grupės mokytojas paskutinę mėnesio dieną

duomenis suderina su už maitinimą atsakingu darbuotoju. Jei duomenys sutampa, grupės

mokytojas lankomumo apskaitos tabelį, maitinimosi apskaitos tabelį drauge su ugdytinių tėvų

prašymais, pažymomis ir kitais pateisinamais dokumentais (vaiko ligos lapu) dėl vaiko

neatvykimo į lopšelį-darželį, pateikia direktoriui tvirtinti.

4.9. pagal direktoriaus patvirtintą grupės vaikų lankomumo apskaitos tabelį ir

maitinimosi apskaitos  tabelį buhalteris apskaičiuoja mokestį.



4.10. jei tėvai laiku nepateikia dokumentų apie nelankytas ir pateisinamas dienas, už

einamą mėnesį tėvams apskaičiuojamas pilnas mokestis. Pavėluotai pristačius pateisinamus

dokumentus, mokestis mažinamas tik kitą mėnesį.

4.11.esant įsiskolinimui ugdymo įstaigos direktorius išieško skolas įstatymų nustatyta

tvarka ir pagal kompetenciją taiko visas teisines priemones.

4.12. atsiradus permokai už vaikų išlaikymą, permokėtos sumos paliekamos sekančiam

mėnesiui už vaiko išlaikymą, o vaikui išvykstant iš įstaigos permokos grąžinamos pagal tėvų

(globėjų, rūpintojų) prašymą dėl permokos grąžinimo (Priedas Nr. 4) į jų nurodytą atsiskaitomąją

banko sąskaitą.

III. SKYRIUS

DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS APSKAIČIUOJAMAS MOKESTIS UŽ

VAIKO IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE

5. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai

(globėjai) moka 100 % nustatytos dienos (paros) maitinimo kainos mokestį už kiekvieną lankytą,

nelankytą ir nepateisintą dieną:

5.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

5.2. 2,50 Eur – lopšelio grupėse (Vienos dienos maitinimo kaina eurais lopšelio grupėse

Priedas Nr.8);

5.3. 2,80 Eur – darželio ir priešmokyklinėse grupėse (Vienos dienos maitinimo kaina

eurais darželio ir priešmokyklinio ugdymo Priedas Nr.9).

6. Tėvai, likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki sekančio mėnesio pradžios, gali pasirinkti,

kokio maitinimo pageidauja savo vaikui, pilno ar ne. Apie savo pasirinkimą informuoja grupės

mokytoją pateikdami prašymą dėl maitinimosi (Priedas Nr. 5). Maitinimąsi pasirenka visam

mėnesiui.

7.   Mokestis už vaiko maitinimą tėvų prašymu (Priedas Nr. 6) mažinamas 50 procentų,

jeigu:

7.1.vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, teismo nutarimu pripažintas

dingusiu be žinios, įstatymų nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo tapatybės);

7.2. šeima augina tris ir daugiau mažamečių ir/ar besimokančių bendrojo ugdymo

mokykloje kasdieniu mokymosi būdu, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje

vaikų (iki 24 metų), pateikus šeimos sudėtį ar vaiko gimimo liudijimo kopiją ir mokymąsi

patvirtinančius dokumentus;

7.3. vaikas auga nedirbančių ir negaunančių darbo užmokesčio moksleivių ar studentų

šeimoje, kurioje abu tėvai mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie

mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

7.4. vaikas turi negalių ( vidutinis, žymus ir labai žymus intelekto sutrikimas, žymi

silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas ir visiškas aklumas, kiti regėjimo

sutrikimai, žymus ir labai žymus klausos sutrikimas, gilus klausos sutrikimas (kurtumas), negalia

dėl klausos sutrikimo (kochlearinis implantas), sunkūs judesio ir padėties sutrikimai, lėtiniai

neurologiniai sutrikimai, įvairiapusiai raidos sutrikimai, kurčneregystė ir kompleksinė negalia),

pateikus gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) ar neįgalumo pažymėjimą;

7.5. tėvams arba vienam iš tėvų nustatytas 0-40% darbingumas, pateikus tai

patvirtinančius dokumentus;

7.6. vienas iš tėvų (globėjų) atlieka profesinę karo tarnybą arba nuolatinę privalomąją

karo tarnybą  ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

8.   Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

8.1. šeima gauna socialinę pašalpą;

8.2. socialinę riziką patirianti šeima turi Marijampolės socialinės pagalbos centro re-

komendaciją, kuri išduodama atsižvelgiant į šeimos socialinę situaciją;

8.3. adaptaciniu laikotarpiu naujai priimtiems vaikams vieną mėnesį, jeigu vaikas

įstaigoje būna trumpiau kaip 4 valandas per dieną, tėvams pateikus prašymą raštu.

9. Vaikas nelanko įstaigos dėl:



9.1. ligos, tėvams pateikus pranešimą raštu;

9.2. tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų, motinos nėštumo ir gimdymo, vaikui

prižiūrėti skirtų atostogų metu, vieno iš tėvų nedarbingumo metu ne trumpiau kaip savaitę,

pateikus patvirtinančius dokumentus ir tėvų (globėjų) prašymą dėl vaiko nelankymo;

9.3. tėvų darbo pagal kintantį darbo grafiką, prastovų metu ar naudojantis papildomomis

lengvatomis asmenims, auginantiems vaikus, pateikus dokumentą iš darbovietės ir tėvų (globėjų)

prašymą dėl vaiko nelankymo.

9.4. esant žemesnei kaip - 20o C oro temperatūrai arba dėl ekstremalių įvykių;

9.5. priešmokyklinio amžiaus vaikai mokinių atostogų metu;

9.6. nelaimės šeimoje atveju (artimųjų mirtis, gaisras ir pan.) ne ilgiau kaip savaitę;

9.7. vasaros atostogų metu (birželio-rugpjūčio mėnesiais) ne trumpiau kaip savaitę,

tėvams (globėjams) pateikus prašymą dėl vaiko nelankymo.

IV. SKYRIUS

MAITINIMO, LANKOMUMO IR UŽMOKESČIO PRISKAITYMO UŽ VAIKŲ

IŠLAIKYMĄ APSKAITA IR ATSAKOMYBĖ

10. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai

(globėjai) moka 10 Eur mėnesio mokestį vaikų ugdymo sąlygoms ir edukacinėms aplinkoms

gerinti. Mėnesio mokestis nemokamas, kai įstaiga Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu

ir (ar) dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo ugdomosios veiklos

arba karantino  laikotarpiu vaikas nelanko įstaigos.

11.Vaikų maitinimo, lankomumo ir užmokesčio priskaitymo už vaikų išlaikymą apskaitą

lopšelyje-darželyje veda vyr. buhalteris.

12.Vaikų lankomumą, maitinimą žymi grupių mokytojos ir maitinimo organizatorė.

13. Už vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje ir abonentinį mokestį sumokama pagal

išduotą kvitą, nurodant mokėjimo paskirtyje vaiko, už kurį mokama vardą ir pavardę Sumokėti

galima pašte, bet kuriame banko skyriuje arba naudojantis internetine bankininkyste iki einamojo

mėnesio 25 dienos.

V. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Už vaikų maitinimo ir lankomumo apskaitos teisingumą ir pateisinamųjų dokumentų

surinkimą ir pateikimą įstaigos administracijai atsako grupės mokytojas. Įstaigos vadovo įsakymas

yra pagrindas tabelyje nelankytas vaiko dienas žymėti pateisinančiomis.

15. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą. Netekus teisės į

lengvatą, tėvai (globėjai) apie tai raštu (Priedas Nr.7) praneša  lopšelio-darželio direktoriui.

16. Su vaikų lankomumo, maitinimo, užmokesčio priskaitymo už vaikų išlaikymą ugdymo

įstaigoje tvarka tėvai supažindinami grupių susirinkimų, individualių pokalbių metu bei interneto

svetainėje www.zelmeneliaild.lt

17. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių 2 mėnesius nesumokamas mokestis, įstaigos

direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš švietimo įstaigos sąrašų, prieš dvi savaites raštu įspėjęs tėvus

(globėjus). 

18. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas.

_______________________

http://www.zelmeneliaild.lt


                                                                                                                                                                                                                                            Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“

     vaikų lankomumo,  maitinimo,  užmokesčio priskaitymo už vaikų       

išlaikymą ugdymo įstaigoje

     tvarkos aprašo   Priedas Nr. 1                                                                     

TVIRTINU

Direktorė

Rita Maksimavičienė

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽELMENĖLIAI“

GRUPĖS     VAIKŲ  LANKOMUMO  APSKAITOS TABELIS

2021 m.                         mėn.
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 Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“

     vaikų lankomumo,  maitinimo,  užmokesčio priskaitymo už vaikų       

išlaikymą ugdymo įstaigoje

     tvarkos aprašo   Priedas Nr. 2

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽELMENĖLIAI“

GRUPĖS     VAIKŲ MAITINIMOSI APSKAITOS TABELIS

2021 m.                         mėn.

RUGSĖJO MĖN.

EIL. 

NR.

VARDAS, PAVARDĖ PUSRYČIAI PIETŪS VAKARIENĖ PASTABOS
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        Marijampolės vaikų lopšelio-darželio   

„Želmenėliai“

vaikų lankomumo,  maitinimo,  

užmokesčio priskaitymo už vaikų       

išlaikymą ugdymo įstaigoje  

 tvarkos aprašo   Priedas Nr.3

UGDYTINIŲ TĖVŲ PRANEŠIMAS DĖL VAIKO NEATVYKIMO Į LOPŠELĮ-

DARŽELĮ  DĖL LIGOS

Eil.Nr. Vaiko vardas, pavardė Ligos laikotarpis Tėvų parašas

Data_________________

Grupės mokytojas                        ___________________________

                                                            (Vardas, pavardė, parašas)



Marijampolės vaikų lopšelio-darželio     

„Želmenėliai“

vaikų lankomumo,  maitinimo,  

užmokesčio priskaitymo už vaikų       

išlaikymą ugdymo įstaigoje  

 tvarkos aprašo   Priedas Nr.4

_______________________________

(vardas, pavardė)

____________________________________________________________

(adresas, tel. nr.)

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio

„Želmenėliai“ direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL PERMOKĖTO MOKESČIO GRĄŽINIMO

_______________

(data)

Prašau grąžinti permokėtą mokesčio už darželį ____________ Eur __________ cnt

sumą, sumokėtą už vaiką _________________________________, lankantį (čią) _______

grupę.

Pinigus prašau pervesti į sąskaitą LT __________________________________________

banke.

_____________________________

(vardas, pavardė, parašas)



Marijampolės vaikų lopšelio-darželio     

„Želmenėliai“

vaikų lankomumo,  maitinimo,  

užmokesčio priskaitymo už vaikų       

išlaikymą ugdymo įstaigoje  

 tvarkos aprašo   Priedas Nr.5

_______________________________

(vardas, pavardė)

____________________________________________________________

(adresas, tel. nr.)

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio

„Želmenėliai“ direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL MAITINIMOSI

_______________

(data)

Prašau leisti mano sūnui/dukrai __________________________________

gim.________, lankančiam (-iai) _____ grupę, nuo 20 ____________________ d.

lopšelyje-darželyje valgyti:

Pusryčius  □

Pietus        □

Vakarienę □

Pasirinkimą pažymėti ⮽

_____________________________

(vardas, pavardė, parašas)



Marijampolės vaikų lopšelio-darželio     

„Želmenėliai“

vaikų lankomumo,  maitinimo,  

užmokesčio priskaitymo už vaikų       

išlaikymą ugdymo įstaigoje  

 tvarkos aprašo   Priedas Nr.6

______________________________

(vardas, pavardė)

____________________________________________________________

(adresas, tel. nr.)

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio

„Želmenėliai“ direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL LENGVATOS SUTEIKIMO

_______________

(data)

Prašau nuo ___________________ mano sūnui/dukrai

__________________________________, lankančiam (-iai) _____ grupę, taikyti mokesčio

lengvatą, kadangi ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________ .

                                                                                                        (vardas, pavardė, parašas)



Marijampolės vaikų lopšelio-darželio     

„Želmenėliai“

vaikų lankomumo,  maitinimo,  

užmokesčio priskaitymo už vaikų       

išlaikymą ugdymo įstaigoje  

 tvarkos aprašo   Priedas Nr.7

_______________________________

(vardas, pavardė)

____________________________________________________________

(adresas, tel. nr.)

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio

„Želmenėliai“ direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL LENGVATOS GALIOJIMO PASIBAIGIMO

_______________

(data)

Prašau nuo ____________mano sūnui/dukrai __________________________________,

lankančiam (-iai) _____ grupę, nebetaikyti mokesčio lengvatos, kadangi 

__________________________________________________________________________

_____________________________

(vardas, pavardė, parašas)



Marijampolės vaikų lopšelio-darželio     

„Želmenėliai“

vaikų lankomumo,  maitinimo,  

užmokesčio priskaitymo už vaikų       

išlaikymą ugdymo įstaigoje  

 tvarkos aprašo   Priedas Nr.8

Vienos dienos maitinimo kaina eurais lopšelio grupėse:

Maitinimo pavadinimas Pilnas mokestis Su 50 %. lengvata

Pusryčiai 0,62 0,31

Pietūs 1,13 0,57

Vakarienė 0,75 0,37

Iš viso (pilnas 

maitinimas):
2,50 1,25

Be pusryčių 1,88 0,94

Be vakarienės 1,75 0,88

Be pusryčių ir vakarienės 1,13 0,57



Marijampolės vaikų lopšelio-darželio     

„Želmenėliai“

vaikų lankomumo,  maitinimo,  

užmokesčio priskaitymo už vaikų       

išlaikymą ugdymo įstaigoje  tvarkos 

aprašo Priedas Nr.9

Vienos dienos maitinimo kaina eurais darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:

Maitinimo pavadinimas Pilnas mokestis Su 50 %. lengvata

Pusryčiai 0,70 0,35

Pietūs 1,26 0,63

Vakarienė 0,84 0,42

Iš viso (pilnas 

maitinimas):
2,80 1,40

Be pusryčių 2,10 1,05

Be vakarienės 1,96 0,98

Be pusryčių ir vakarienės 1,26 0,63




