
 

 

PATVIRTINTA  

Pakuonio pagrindinės mokyklos  

direktoriaus 2019 m. spalio 22 d.  

įsakymu Nr. (1.3) V1-184 

 

 

PRIENŲ RAJONO PAKUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKESČIO, PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ UGDOMO 

VAIKO UGDYMO(SI) REIKMĖMS TENKINTI IR UGDYMO APLINKAI GERINTI, 

PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokesčio pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomo vaiko ugdymo(si) reikmėms 

tenkinti ir ugdymo(si) aplinkai gerinti Prienų r. Pakuonio pagrindinėje mokykloje, vykdančioje 

ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (toliau – mokykloje) nustatymo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas), reglamentuoja mokesčio dydį ir jo mokėjimo tvarką, mokesčio ugdymo reikmėms bei 

materialinei bazei gerinti nustatymą. 

2. Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas mokykloje, vykdančioje ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, organizuoti vaikų ugdymo(si) poreikių tenkinimą, gerinant ugdymo(si) 

aplinką ir laiku surinkti iš tėvų (globėjų) mokestį.  

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 26 d. 

sprendimu Nr.T3-237 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, 

vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo aptvirtinimo“ 

patvirtintu tvarkos aprašu. 

4. Fiksuotą 5 eurų Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mėnesio mokestį, 

pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomo vaiko ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir ugdymo(si) 

aplinkai gerinti, moka tėvai (globėjai), nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus ir suteiktų 

mokesčio lengvatų.  

5. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomus vaikus ugdymo, kanceliarinėmis ir 

higienos priemonėmis, aprūpina tėvai. 

 



 

II SKYRIUS 

MOKESČIO NAUDOJIMAS 

 

6. Mokestis naudojamas ugdymo reikmėms ir kitoms išlaidoms, reikalingoms ugdymo 

procesui užtikrinti. Šiame priede išvardintoms reikmėms draudžiama iš tėvų papildomai rinkti 

rinkliavas, išskyrus tėvų savanorišką paramą mokyklai. 

7. Mokestis už vaiko ugdymą pirmiausiai naudojamas: 

7.1. Ugdymo priemonėms, reikalingoms  pagal kompetencijas, numatytas ugdymo 

programoje įsigyti: lavinamiesiems žaidimams, metodinei literatūrai,  vaizdinėms  priemonėms,  

žaislams, sporto inventoriui ir  kitoms pagrindinėms ir papildomoms priemonėms  reikalingoms  

ugdomajam procesui organizuoti ir kt.; 

7.2. Veiklai organizuoti (spausdintuvų priežiūrai, kanceliarinių priemonių įsigijimui, 

renginių organizavimui, vaikų sveikatos saugumui užtikrinti ir kt.); 

7.3. Patalpų (sanitarinių mazgų) funkcionavimui, apšvietimo, elektros instaliacijos 

priežiūrai ir būtinam remontui, švaros ir higienos priemonių įsigijimui, kt.; 

7.4. Ugdymo aplinkos kūrimui ir atnaujinimui, tiesioginiam ir netiesioginiam vaikų 

ugdymui skirtų patalpų remontui ir atnaujinimui. 

7.5. Atsargoms ir ūkiniam inventoriui įsigyti (indai, patalynė, rankšluosčiai, baldai, lauko 

įrengimai, įvairi technika ir kt.) 

 

III SKYRIUS 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SURINKIMAS IR APSKAITYMAS 

 

8. Mokestis ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir ugdymo(si) aplinkai gerinti mokamas kartu 

su mokesčiu vaikų išlaikymą mokykloje. Jis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki 

kito mėnesio 25 dienos pagal pateiktą sąskaitą (kvitą). 

9. Surinktas mokestis pervedamas į Prienų rajono savivaldybės administracijos biudžetą, 

kaip mokyklos pajamos ir naudojamas ugdymo reikmėms pagal atskirą, patvirtintą sąmatą.  

10.  Grupių mokytojos, suderinę su mokyklos direktore, pateikia atsakingam asmeniui už 

pirkimus, reikalingų įsigyti priemonių sąrašą. 

11.  Grupių mokytojos supažindina tėvus su įsigytomis priemonėmis. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 



 

12.  Grupių mokytojos mokesčio už vaiko ugdymo(si) reikmėms tenkinti ir ugdymo 

aplinkai gerinti panaudojimą, atsiskaito ugdytinių tėvams (globėjams) grupės susirinkime.  

13.  Mokyklos vadovas atsako už mokesčio surinkimą laiku. 

14.  Įmokos ir skolos už vaiko išlaikymą mokykloje apskaitomos ir išieškomos Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


