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PATVIRTINTA 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1    d.  

įsakymu Nr. V-123 

 

                                                                                             
       

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS  

„KREGŽDUTĖ“ FIKSUOTO MOKESČIO PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Fiksuoto mokesčio panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas, mėnesinio fiksuoto mokesčio panaudojimo įstaigoje sąlygas ir tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 

9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-176(E) „Dėl Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-175 (E) „Dėl užmokesčio už vaikų 

išlaikymą Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo“ patvirtintomis nuostatomis, 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl Akmenės 

rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimo Nr.T-220 „Dėl užmokesčio už vaikų 

išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

FIKSUOTO MOKESČIO NUSTATYMAS 

 

4. Fiksuotą mokestį ir jo dydį 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-176(E) nustatė 

Akmenės rajono savivaldybės taryba. 

5. Fiksuotą mėnesinį mokestį tėvai (globėjai, rūpintojai) moka nepriklausomai nuo vaikų 

lankomumo: 

5.1. ikimokyklinio ugdymo grupių, kuriose vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo 

programą ir jos darbo trukmė 4 val. – 3 Eur (lėšas naudojant vaikų ugdymo(-si) sąlygų gerinimui); 

5.2. ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių, kurių darbo trukmė nuo 4 val. 

iki 7 val. – 6 Eur (80% lėšų naudojant vaikų ugdymo(-si) sąlygų gerinimui ir 20 % lėšų maisto 

gamybos išlaidoms iš dalies padengti); 

5.3. ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių, kurių darbo trukmė nuo 7 val. 

iki 10.30 val. – 12 Eur (80% lėšų naudojant vaikų ugdymo(-si) sąlygų gerinimui ir 20 % lėšų maisto 

gamybos išlaidoms iš dalies padengti); 

5.4. ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių, kurių darbo trukmė nuo 7 val. 

iki 14 val. – 15 Eur (80% lėšų naudojant vaikų ugdymo(-si) sąlygų gerinimui ir 20 % lėšų maisto 

gamybos išlaidoms iš dalies padengti). 

5.5. Fiksuoto mokesčio tėvai (globėjai, rūpintojai) nemoka:  
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5.5.1.jei vaikas vasaros laikotarpiu (birželio-rugpjūčio mėnesiais) nelanko švietimo 

įstaigos; 

5.5.2. kai vaikas dėl ligos nelanko švietimo įstaigos visą mėnesį; 

5.5.3. kai Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas 

privalomas ikimokyklinis ugdymas; 

5.5.4. karantino metu ar kitais atvejais, kai švietimo įstaiga negali užtikrinti vaikų 

priežiūros, o tėvai atsisako nuotolinio ugdymo. 

5.6. Vaikui išvykus ar pradėjus lankyti kitą Savivaldybės švietimo įstaigą mėnesinis 

fiksuotas mokestis skaičiuojamas už kiekvieną lankytą dieną švietimo įstaigoje. 

 

III SKYRIUS 

FIKSUOTO MOKESČIO PANAUDOJIMO TIKSLAI IR PRINCIPAI  

 

  6. Fiksuoto mokesčio panaudojimo aprašo tikslas – gerinti ugdomosios aplinkos kokybę, 

aprūpinti ugdytinius reikiamomis ugdymo priemonėmis, rūpintis ugdytinių saugumu ir tinkamų 

higieninių sanitarinių sąlygų sudarymu, užtikrinti įstaigos būtiniausių reikmių tenkinimą, apsirūpinti 

reikiamomis asmens higienos ir pirmosios medicininės pagalbos priemonėmis. 

  7. Paskirstant papildomai gautas fiksuoto mokesčio lėšas, laikomasi šių principų: 

7.1. aktualumo – lėšos turi būti panaudojamos, atsižvelgiant į tuo metu aktualios įstaigos 

problemos sprendimą; 

  7.2. demokratiškumo – įstaigos bendruomenė ištiria poreikius ir nustato prioritetus; 

7.3. ekonomiškumo – visos lėšos turi būti panaudotos racionaliai ir taupiai. 

 

IV SKYRIUS 

FIKSUOTO MOKESČIO PANAUDOJIMAS  

 

8. Vaikų, ugdomų ikimokyklinio ugdymo trumpo buvimo grupėse ne ilgiau kaip 4 

valandas fiksuoto mokesčio lėšos naudojamas tik vaikų ugdymo (-si) sąlygų gerinimui. 

9. Vaikų, ugdomų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupėse, kurių darbo 

trukmė daugiau kaip 4 val. – 80 % lėšų naudojama vaikų ugdymo (-si) sąlygų gerinimui,  20 % lėšų – 

maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti (apmokėti maisto paslaugos tiekėjui už suteiktas 

paslaugas pagal pateiktas sąskaitas-faktūras ar kitą apskaitos dokumentą). 

10. Nustatytas fiksuotas mėnesinis mokestis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų grupėse ugdymo (-si) sąlygų gerinimui mokamas už kiekvieną mėnesį (neatsižvelgiant į darbo 

dienų skaičių per mėnesį). 

11. Fiksuoto mokesčio lėšos ugdymo(-si) sąlygų gerinimui gali būti naudojamos šiems 

tikslams: 

11.1. Bendro naudojimo ugdymo priemonėms įsigyti vaikų kompetencijų ugdymui: 

11.1.1. lavinamiesiems žaidimams; 

11.1.2. vaizdinėms priemonėms; 

11.1.3. metodinei ir mokslinei literatūrai; 

11.1.4. žaislams; 

11.1.5. sporto inventoriui; 

11.1.6. informacinių mokomųjų programų, diskų, muzikinių įrašų įsigijimui; 

11.1.6. grupių atributikai; 

11.1.7. kitoms pagrindinėms ir papildomoms priemonėms, reikalingoms ugdomajam 

procesui organizuoti. 

11.2. bendrai veiklai grupėse organizuoti: 

11.2.1. kanceliarinių priemonių įsigijimui; 
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11.2.2. vaikų žaidimų baldeliams; 

11.2.3. vaikų sveikatos saugumo užtikrinimui;  

11.2.4. įstaigos renginių organizavimui; 

11.2.5. priemonėms žaidimams lauke organizuoti; 

11.2.6. pašto išlaidų apmokėjimui, dalyvaujant respublikiniuose ir tarptautiniuose 

konkursuose; 

11.2.7. smulkiam ir neatidėliotinam patalpų einamajam remontui atlikti ir įrengimų 

priežiūrai; 

11.2.8. grupių ir kitų ugdomųjų erdvių materialinės bazės turtinimui (trumpalaikio ir 

ilgalaikio inventoriaus įsigijimui, ūkinės paskirties prekėms); 

11.2.9. asmens higienos ir sanitarinių-higieninių valymo priemonių įsigijimui. 

11.3. paslaugoms: 

11.3.1. apsirūpinus bendro naudojimo ugdymo priemonėmis vaikų kompetencijų 

ugdymui pagal poreikį ir įstaigos prioritetus, nepanaudotas lėšas galima skirti paslaugoms 

(informacinių technologijų diegimui ir priežiūrai, vaikų kelionėms į konkursus, edukacines programas, 

vaikų žaidimų aikštelių priežiūrai ir kitoms paslaugoms apmokėti). 

12. Visais atvejais, nurodytais šios Tvarkos 11.1-11.3 punktuose, panaudotos lėšos turi 

būti griežtai apskaitomos įstatymų nustatyta tvarka. 

13. Fiksuoto mokesčio lėšų negalima naudoti: 

13.1. įstaigos dirbančiųjų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiomis išlaidomis padengti; 

13.2. darbuotojų kvalifikacijos kėlimui; 

13.3. darbdavio socialiniai paramai pinigais mokėti; 

13.4. vaikų maitinimo išlaidoms (maisto produktams) padengti. 

 

   V SKYRIUS 

FIKSUOTO MOKESČIO APSKAITOS ORGANIZAVIMAS 

 

14. Už fiksuoto mokesčio lėšų panaudojimą ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Kregždutė“ 

atsakinga vyriausioji buhalterė: 

14.1. tvarko buhalterinę lėšų apskaitą; 

14.2. visus mokėjimus vykdo tik pavedimu; 

14.3. kas pusmetį supažindina bendruomenę su gautomis lėšomis; 

14.4. apie fiksuoto mokesčio lėšų panaudojimą vyriausioji buhalterė pateikia informaciją 

ikimokyklinio ugdymo švietimo padalinio (skyriaus) vedėjai du kartus per metus (birželio ir sausio 

mėnesiais). 

 15. Visus pirkimus už fiksuoto mokesčio gautas lėšas vykdo darželio ūkvedys, 

vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. 

 16. Materialiniai sandoriai sudaromi ir paslaugos teikiamos tik su juridiniais asmenimis, 

su kuriais sudarytos sutartys. 

17. Už vaikų ugdymo (-si) priemonių poreikio nustatymą ir planavimą atsakinga švietimo 

padalinio (skyriaus) vedėja. 

18. Už prekių pirkimą, užsakymą ir saugojimą, jų išdavimą, atsakinga ūkvedė.  

19. Sprendimus dėl fiksuoto mokesčio lėšų panaudojimo nenumatytoms, tačiau būtinoms 

veikloms atlikti, priima įstaigos švietimo padalinio (skyriaus) vedėja, suderinus su gimnazijos 

direktoriumi bei  Gimnazijos taryba. 

20. Įmokos ir skolos apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 
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VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Fiksuotas mėnesinis mokestis ugdymo(-si) vaikų ugdymo(-si) sąlygų gerinimui ir 

maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito 

mėnesio 20 dienos. 

22. Už mokesčio surinkimą yra atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu 

laiku nesumokamas mokestis, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, 

prieš tai raštu įspėjęs tėvus (globėjus). 

23. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos savalaikį pateikimą 

ir jų teisingumą. 

24. Įmokos ir skolos už ugdymo(-si) sąlygų gerinimą ir maisto gamybos išlaidų iš dalies 

padengimą yra apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

25. Esant poreikiui fiksuoto mokesčio lėšų panaudojimo aprašas keičiamas. 

27. Aprašas skelbiamas Papilės gimnazijos svetainėje. 

______________________________________ 

SUDERINTA  

Gimnazijos tarybos 

2020 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 8) 

 


