
    PATVIRTINTA 
    Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 
    direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d. 

įsakymu Nr. (1.3.)-V1-95 
 
 

 
MOKESČIO VAIKO UGDYMO(SI) REIKMĖMS TENKINTI IR UDDYMO(SI) APLINKAI 

GERINTI  PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖJE  MOKYKLOJE NAUDOJIMO 
TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) mokesčio vaiko ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir 

ugdymo(si) aplinkai gerinti išlaidoms dengti Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje 

naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio  amžiaus vaiko ugdymo  

išlaidų mokesčio panaudojimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2003, Nr. 

63-2853), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 91-2832) ir Prienų 

rajono  tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T3- 237 „Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų 

švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašu“. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas 

sąvokas. 

 

II. ĮMOKŲ APSKAITA IR PLANAVIMAS 
 
 4. Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) mokestis vaiko ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir 

ugdymo(si) aplinkai gerinti yra 5 Eur dydžio per mėnesį ir yra mokamas nepriklausomai nuo lankytų 

dienų skaičiaus ir suteiktų mokesčio lengvatų visą ugdymo sutarties galiojimo laiką. 

         5. Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) mokesčio vaiko ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir 

ugdymo(si) aplinkai gerinti surinkimo ir panaudojimo apskaitą veda Balbieriškio pagrindinės 

mokyklos buhalteris, vadovaudamasis Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje galiojančiais 

norminiais teisės aktais. 

           6. Lėšos vaiko ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir ugdymo(si) aplinkai gerinti planuojamos 

biudžetiniams metams paskirstomos metų ketvirčiais ir naudojamos, suderinus su Mokyklos taryba, 

pagal atskirą mokyklos direktoriaus patvirtintą sąmatą. Prieš tai išanalizuojami bendruomenės 

poreikiai bei situacija ikimokyklinio ugdymo skyriuje. 

          7. Sprendimus dėl lėšų panaudojimo priima mokyklos direktorius, suderinęs mokesčio 

panaudojimą su darbo grupe, kuri sudaroma mokyklos direktoriaus įsakymu iki kiekvienų metų 
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rugsėjo 10 d., kurią sudaro mokyklos administracijos atstovai, ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

mokytojai, grupių tėvų komitetų pirmininkai, mokyklos ūkvedys ir buhalteris. 

       8. Pirkimams organizuoti už tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) įmokas vaiko ugdymo(si) 

reikmėms tenkinti ir ugdymo(si) aplinkai gerinti direktoriaus įsakymu paskiriami pirkimų 

organizatoriai.  

 
III. NAUDOJIMAS 

 
       9. Mokesčio ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir ugdymo(si) aplinkai gerinti lėšos yra skiriamos 

ugdymo, higienos priemonėms, renginiams organizuoti, inventoriui įsigyti. Šios lėšos naudojamos 

pagal švietimo įstaigos vadovo patvirtintą mokesčio, skirto ugdymo reikmėms tenkinti, panaudojimo 

tvarkos aprašą. 

Direktorius, surinkęs informaciją apie ugdymo priemonių  ir ūkio reikmių poreikį, nustato lėšų 

panaudojimo prioritetus, aptardamas juos ikimokyklinio ugdymo skyriaus taryboje 

       10. Priemonės ir paslaugos perkamos vadovaujantis Balbieriškio pagrindinės mokyklos viešųjų 

pirkimų taisyklėmis. 

 
IV. ATSAKOMYBĖ 

 
11. Darbuotojai, rengiantys mokesčio surinkimo dokumentus, atsako už juose esančių 

duomenų tikrumą ir tikslumą.  
          12. Grupių mokytojos su šia tvarka supažindina grupių vaikų tėvus (kitus teisėtus vaiko 

atstovus) pasirašytinai. 

 
V. ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA 

 

           13. Apie tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) mokesčio ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir 

ugdymo(si) aplinkai gerinti lėšų panaudojimą mokyklos direktorius kasmet atsiskaito Mokyklos 

tarybos posėdžiuose  bei ikimokyklinio ugdymo skyriaus tėvų susirinkimuose (2 kartus metuose: 

birželio ir gruodžio mėnesiais). 

 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

           14. Švietimo įstaigos vadovas atsako už mokesčio surinkimą laiku.  

           15. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių ilgiau kaip 2 mėnesius laiku nesumokamas mokestis, 

jeigu ilgiau kaip 2 mėnesius vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo grupės ir nepateikiami 

pateisinantys dokumentai, švietimo įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, raštu 

informavęs tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) ne vėliau kaip prieš 5 dienas. Apie sprendimą 
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išbraukti vaiką iš sąrašų raštu informuojamas ir Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo 

skyrius. 

                  16. Įmokos ir skolos už tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) įmokų vaiko ugdymui ir kitoms 

įstaigos išlaidoms dengti apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

   17. Už Aprašo vykdymo kontrolę atsakingas mokyklos direktorius. 

   18. Aprašas skelbiamas Balbieriškio pagrindinės mokyklos interneto svetainėje. 

______________________________________ 

 
 
 
 

SUDERINTA 
Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos  
Tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. posėdžio 
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 5) 


