
 

 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DIREKTORIUS  

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO IR 

ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO  

 

2017 m. gegužės 17 d. Nr. V-34 

Panevėžys 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi,  

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 ,,Dėl atlyginimo 

už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą 

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatyto tvarkos aprašo patvirtinimo“ su 2015 m. 

lapkričio 26 d. Nr. 1-305 ir 2017 m. balandžio 28 d. Nr. 1-160 pakeitimais, Panevėžio miesto 

administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-190 „Dėl mokesčio, nustatyto 

ikimokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos 

aprašo tvirtinimo“ bei 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A-136 priedo pakeitimu,   

1. T v i r t i n u  Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokesčio įstaigos reikmėms lėšų 

paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašą (pridedama). 

2. L a i k a u  negaliojančiais Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2012 m. 

balandžio 13 d. įsakymą Nr. V-26 „Dėl lopšelio-darželio mokesčio, nustatyto ikimokyklinės 

įstaigos reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo“ ir 2013 m. 

vasario 21 d. įsakymą Nr. V-9 „Dėl mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų 

paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-190, priedo pakeitimo“. 
  

 

 

Direktorė                                                                                                                     Lina Budreikaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktoriaus  

2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-34 

  

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS 

LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKOS  

APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokesčio įstaigos reikmėms paskirstymo, 

panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas reglamentuoja tėvų atlyginimo už vaiko 

išlaikymą panaudojimo tvarką Panevėžio  lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. 

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. 

spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 patvirtintu Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose 

nustatymo tvarkos aprašu bei vėlesnėmis jo redakcijomis ir Panevėžio miesto administracijos 

direktoriaus 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A-190 „Dėl mokesčio, nustatyto ikimokyklinės 

įstaigos reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

bei 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A-136 priedo pakeitimu. 

 

II. LĖŠŲ ĮSTAIGOS REIKMĖMS PLANAVIMAS IR DERINIMAS 

 

3.  Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas planuojamas einamųjų metų sausio – 

kovo mėnesiais, paskirstant lėšas metams, prieš tai išanalizavus bendruomenės poreikius bei 

situaciją įstaigoje, atsižvelgiant į įstaigos prioritetines veiklas, patikrinimų aktų išvadas.  

4. Mokesčio lėšos planuojamos metams metinėje Lopšelio-darželio sąmatoje. 

5. Lėšų panaudojimas aptariamas Lopšelio-darželio taryboje 2 kartus per metus. 

Atsiradus nenumatytam poreikiui, galima lėšų panaudojimo planą koreguoti, suderinus su Lopšelio-

darželio taryba. 

 

III.  LĖŠŲ  APSKAITA, PASKIRSTYMAS IR PANAUDOJIMAS 

 

6.  Mokestį įstaigos reikmėms sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos. Šis 

mokestis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir 

yra mokamas 0,43 Eur už kiekvieną Lopšelio-darželio darbo dieną. 

7. Lėšos apskaitomos Lopšelio-darželio buhalterijoje, atsakingas vyriausiasis buhalteris. 

8. Mokesčio įstaigos reikmėms lėšos gali būti naudojamos: 

8.1. prekėms ir priemonėms higienos normų reikalavimams vykdyti; 

8.2. baldams, minkštam inventoriui; 

8.3. patalynei; 

8.4. spaudiniams, nesusijusiems su ugdymo procesu; 

8.5. kanceliarinėms prekėms,  

8.6. ugdymo priemonėms įsigyti,  

8.7. komunalinėms paslaugoms, 

8.8. ilgalaikio turto einamajam remontui; 

8.9. ryšių, interneto paslaugoms, interneto svetainės priežiūrai, 

8.10.  komunalinėms ir kt. paslaugoms 

8.11. administracijos ir nepedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui; 



8.12. patikroms (žaidimo priemonių, varžų matavimo, priešgaisrinės signalizacijos ir 

pan.). 

9. Lėšų naudojimo viešąjį pirkimą vykdo ūkvedys (pirkimo organizatorius) paskirtas 

įstaigos vadovo įsakymu arba viešųjų pirkimų komisija. 

10.  Ketvirčio pabaigoje vyriausiasis buhalteris užpildo Panevėžio miesto savivaldybės 

nustatytos formos (1 priedas) planuotų ir panaudotų lėšų ataskaitą ir perduoda ją direktoriui. 

 

IV.  ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA 

 

11. Apie Lopšelio-darželio lėšų panaudojimą vyriausiasis buhalteris atsiskaito Panevėžio 

miesto savivaldybei įstatymų nustatyta tvarka. 

12. Lopšelio-darželio direktorius 4 kartus per metus (po kiekvieno ketvirčio)  pateikia 

informaciją tėvams apie Mokesčio įstaigos reikmėms lėšų panaudojimą (informacija pateikiama 

pasirinktinai: lopšelio-darželio grupių stenduose, internetinėje svetainėje, visuotinių tėvų 

susirinkimų metu). 

 

V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Už Lopšelio-darželio Mokesčio lėšų įstaigos reikmėms panaudojimą pagal paskirtį 

atsakingas Lopšelio-darželio  direktorius. 

14. Šis aprašas ar jo dalis gali būti keičiamas pasikeitus Panevėžio miesto savivaldybės 

nustatytam Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašui. 

 

                                       _________________________________ 

  

 

SUDERINTA 

Darželio tarybos 2017  m. gegužės 10  d. 

Protokolas Nr. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DIREKTORIUS  

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO IR 

ATSISKAITYMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO 6 PUNKTO KEITIMO IR 8.7 

PAPUNKČIO PANAIKINIMO 

 

2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. V- 

Panevėžys 

 

Vadovaudamasi Panevėžio miesto administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. 

įsakymu Nr. A-679 „Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 

A-190 „Dėl mokesčio, nustatyto ikimokyklinės įstaigos reikmėms, lėšų paskirstymo, panaudojimo 

ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“, 

1. k e i č i u  Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. 

įsakymu Nr.  V-34 patvirtinto Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokesčio įstaigos reikmėms 

lėšų paskirstymo, panaudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo 6 punktą ir išdėstau jį taip: 

„6. Mokestį įstaigos reikmėms sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos. Šis 

mokestis yra 11,50 Eur mėnesiui. Mokestis netaikomas, jei įstaiga nedirba vasaros laikotarpiu.“ 

2. P a n a i k i n u  8.7 papunktį. 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Lina Budreikaitė 

 

 

SUDERINTA 

Darbo Tarybos pirmininkė 

 

Jolanta Subatienė 

 

 

 

 

 


