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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 18 

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Elektrėnų 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. V.TS-148 

„Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, išlaikymą 

nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 3.2, 4.2 papunkčius, 11 punktą ir išdėstyti juos taip:  

1. „3.2. atlyginimas už ugdymo sąlygų turtinimą – išlaidos ugdymo(si) priemonėms, ūkinėms 

ir higienos priemonėms, smulkiems remonto darbams atlikti, aplinkai turtinti. Šias išlaidas apmoka 

tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ir tėvai (globėjai), 

kurių vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą;“. 

2. „4.2. Atlyginimas už ugdymo sąlygų turtinimą:  

4.2.1. vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka 7,00 Eur 

dydžio mokestį kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų / nelankytų dienų skaičiaus); 

4.2.2. vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka 7,00 

Eur dydžio mokestį kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų / nelankytų dienų skaičiaus), jei 

vaikas lanko grupę ilgiau nei 4 val. per dieną).“ 

3. „11. Atlyginimo, nurodyto 4.2 punkte, tėvai nemoka: 

11.1. jei vaikui paskirtas privalomas ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; 

11.2. kai grupė nedirba vasarą ir / ar įstaigoje vykdomi remonto darbai (jei vaikas laikinai 

(vasarą) lanko kitą įstaigą, moka šį mokestį kitoje įstaigoje; jei vaikas vasarą mėnesio dalį lanko 

vieną įstaigą, o kitą mėnesio dalį kitą įstaigą, moka šį mokestį dalimis, apskaičiuotomis pagal 

lankytų dienų skaičių, abiem įstaigoms); 

11.3. kai grupė nedirba dėl karantino, epidemijos (jei vaikas lanko ne visą mėnesį, moka šį 

mokestį pagal lankytų dienų skaičių); 

11.4. jei vaikas nelanko įstaigos visą mėnesį ar daugiau ir tėvai (globėjai, rūpintojai) 

informuoja grupės mokytoją pateikdami pateisinamą dokumentą pagal įstaigos nustatytą ir 

patvirtintą formą (dokumento pateikti nereikia, jei vaikas nelanko įstaigos vasarą).“  

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. birželio 1 d.  
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