
 

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 

 

2022 m. gruodžio 27  d. Nr. T-251 

Naujoji Akmenė 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, 

Užmokesčio už vaikų išlaikymą Akmenės rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-220 „Dėl Užmokesčio už vaikų išlaikymą 

Akmenės rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4, 9 punktais, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n 

d ž i a: 

1. Nustatyti, kad  vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas: 

1.1.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) moka 100 procentų nustatytos vaikų dienos maitinimo 

normos už kiekvieną lankytą dieną. 

1.2. Vienos dienos mokestis: 

1.2.1. lopšelio grupėje – 2,75 Eur, 

1.2.2. darželio grupėje – 3,29 Eur, 

1.2.3. pailgintoje grupėje naktipiečiai -0,57 Eur. 

1.3.Tėvai (globėjai, rūpintojai) mėnesinį fiksuotą mokestį moka: 

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

programą ir grupės darbo trukmė 4 val. –3 Eur ( lėšas naudojant vaikų ugdymo(-si) sąlygoms gerinti), 

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

7 val. – 6 Eur (80%  lėšų naudojant vaikų ugdymo(-si) sąlygoms gerinti ir 20 % lėšų maisto gamybos 

išlaidoms iš dalies padengti),  

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

10.30 val. – 12 Eur (80%  lėšų naudojant vaikų ugdymo(-si) sąlygoms gerinti ir 20 % lėšų maisto 

gamybos išlaidoms iš dalies padengti),  

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

val. – 15 Eur (80%  lėšų naudojant vaikų ugdymo(-si) sąlygoms gerinti ir 20 % lėšų maisto gamybos 

išlaidoms iš dalies padengti). 

1.4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) fiksuoto mokesčio nemoka, vadovaujantis Akmenės 

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“ (suvestinė redakcija nuo 2020  m .birželio 1 d.) 9 punktu. 

1.5. Vaikui atvykus į švietimo įstaigą, išvykus iš jos ar pradėjus lankyti kitą Savivaldybės 

švietimo įstaigą mėnesinis fiksuotas mokestis skaičiuojamas už kiekvieną lankytą dieną švietimo 

įstaigoje.  
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2. Nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. T-174 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą 

Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos 

skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 
Savivaldybės meras     Vitalijus Mitrofanovas 


