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ĮSAKYMAS 

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UPYTĖS ANTANO BELAZARO 

PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE TVARKOS 

APRAŠO TVIRTINIMO   

 

 

2019 m. lapkričio 11 d. Nr. V-129 

Upytė 

 

 

Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu 

Nr. T-196 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

1. t v i r t i n u Mokesčio už vaikų išlaikymą Upytės Antano Belazaro pagrindinės 

mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje tvarkos aprašą.  

2. p a v e d u direktoriaus pavaduotojai administracijai Odetai Baltramiejūnienei su 

patvirtintu Mokesčio už vaikų išlaikymą Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje tvarkos aprašu supažindinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojus, vyr. buhalterę.  
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PATVIRTINTA  

Mokyklos direktoriaus  

2019-11-11 įsakymu Nr. V-129 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UPYTĖS ANTANO BELAZARO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokestis už vaikų išlaikymą Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje apskaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio 

rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

2. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl 

mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Mokesčio už vaikų 

išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, tvarkos aprašas skelbiamas viešai ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

persirengimo patalpose esančiose skelbimų lentose. Skyriaus vedėjas, priimant vaikus į 

ikimokyklinio ugdymo skyrių, su aprašu pasirašytinai supažindina tėvus (globėjus) ir vėliau 

kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 30 d. pakartotinai supažindina visus ikimokyklinio ugdymo 

skyrių lankančių vaikų tėvus (globėjus). 

3. Dokumentai susiję su ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikais rašomi ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje. Skyriaus vedėjas dokumentus suderina, tą pačią dieną pristato direktoriaus 

pavaduotojui administracijai. Gauti dokumentai registruojami mokykloje, jų gavimo dieną.  

 

II. MOKESČIO DYDIS 

4. Mokesčio dydį sudaro mokestis maisto produktams ir mokestis ugdymo inventoriui, 

priemonėms ir kt. įsigyti (šis mokestis nerenkamas, jei įstaiga nevykdo veiklos); 

5. Tėvai (globėjai) gali rinktis maitinimų per dieną skaičių ne trumpesniam kaip 1 mėnesio 

laikotarpiui. Prašymas rašomas priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo skyrių (1 priedas), vėliau, 

tėvų prašymu, maitinimas gali būti pakeistas tik nuo sekančio mėnesio pirmos dienos (3 priedas).  

 

III. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS 

6. Tėvai rašydami prašymą „Dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo skyrių“ (1priedas) 

nurodo priežastis, kuriomis vadovaujantis būtų taikomos maitinimo mokesčio lengvatos ir prideda 

reikiamus dokumentus.  

7. Pasikeitus aplinkybėms, tėvai rašo prašymą „Dėl mokesčio lengvatos taikymo“              

(2 priedas), jame nurodo priežastį ir datą, nuo kurios bus taikoma mokesčio lengvata, prideda 

reikiamus dokumentus.  

8. Tėvai (globėjai) atsako už dokumentų pateikimą ir informacijos patikimumą.  

9. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į 

ikimokyklinio ugdymo skyrių, vėliau vieną kartą per metus iki rugsėjo 30 d. arba pasikeitus 

aplinkybėms. 

10. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis mokamas bendra tvarka. Pateikus 

dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo sekančio mėnesio 1 dienos. 

 

IV. MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINAI 

11. Mokestis už vaikų išlaikymą mokamas už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 20 d. 

12. 2 mėnesius nesumokėjus mokesčio, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjas raštu 

informuoja tėvus (globėjus) ir mokyklos direktorių apie nesumokėtus mokesčius ir galimybę 

nesumokėtus mokesčius išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

13. Iki kiekvieno mėnesio 5 d. skyriaus vedėjas vyr. buhalteriui pateikia Lankomumo 

žiniaraščius ir Pranešimą apie vaikų maitinimo mokesčio lengvatas (4 priedas).   

14. Mokesčio surinkimą kontroliuoja ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjas. 
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