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UGDYMO APLINKOS IŠLAIKYMO ATLYGINIMO PANAUDOJIMO MAŽEIKIŲ R. 

VIEKŠNIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „LIEPAITĖ“ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Ugdymo aplinkos išlaikymo atlyginimo panaudojimo Mažeikių r. Viekšnių lopšelyje-

darželyje ,,Liepaitė“ (toliau – Lopšelis-darželis) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

ugdymo aplinkos išlaikymo atlyginimo nustatymo ir jo panaudojimo tvarką. 

 2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-146. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas 

sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

UGDYMO APLINKOS IŠLAIKYMO ATLYGINIMO NUSTATYMAS 

 

4. Už ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą taikomas 11 eurų Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos nustatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinis atlyginimo dydis, kuris 

naudojamas: 

4.1. priemonėms, priskiriamoms trumpalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymui 

įgyvendinti bei ugdymo aplinkai kurti, įsigyti; 

4.2. higienos, dezinfekcinėms ir valymo reikmėms įsigyti (ne daugiau 10% nuo surinktos 

ugdymo aplinkos išlaikymo atlyginimo sumos); 

4.3. kitoms priemonėms, priskiriamoms ilgalaikio turto grupei ir skirtoms ugdymo 

įgyvendinimui (lauko žaidimų įrenginiai, elektroninės, interaktyvios ugdymo priemonės), įsigyti; 

4.4. paslaugoms, susijusioms su ugdymo įgyvendinimu, pažintinei, kultūrinei ar 

edukacinei veiklai apmokėti. 

5. Atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą neskaičiuojamas jeigu:  

5.1. vaikas auga šeimoje, kuriai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos (pateikus 

Biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos pažymą); 

5.2. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra 

paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; 

5.3. vaikas lanko ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę 4 val. per dieną ir 

nesinaudoja maitinimo paslauga. 

6. Liepos ir/ar rugpjūčio mėnesiais 11 eurų mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos 

išlaikymą mokamas į tos budinčios ugdymo įstaigos sąskaitą, kurią lanko vaikas. Jeigu vaikas 

liepos ir/ar rugpjūčio mėnesiais Lopšelio-darželio nelanko visą kalendorinį mėnesį (skaičiuojant 

nuo einamojo mėn. pirmos dienos) atlyginimas neskaičiuojamas. 

7. Aprašo 4 punkte numatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mėnesinis atlyginimas 

proporcingai mažinamas tiek dienų, kiek įstaigoje ar grupėje ugdymo procesas nebuvo vykdomas 

(taikant to mėnesio vienos dienos įkainio vidurkį): 
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7.1. dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos arba 

karantino, kai vaikų ugdymas nevykdomas ar organizuojamas nuotoliniu būdu; 

7.2. dėl avarinės situacijos Lopšelyje-darželyje, kai nevykdomas ugdymo procesas. 

 

III SKYRIUS 

UGDYMO APLINKOS IŠLAIKYMO ATLYGINIMO PANAUDOJIMAS 

 

8. Remiantis Švietimo aprūpinimo standartais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-2368 ,,Dėl švietimo aprūpinimo standartų 

patvirtinimo“, gautos ugdymo aplinkos išlaikymo atlyginimo lėšos panaudojamos bendroms 

reikmėms, skirtoms ugdymui įgyvendinti bei ugdymo aplinkai kurti, įsigyti pagal šias prekių 

pozicijas: 

8.1. Kanceliarinės prekės, biuro popierius. 

8.2. Žaislai ir žaidimai. 

8.3. Muzikos instrumentai, sporto prekės. 

8.4. Spauda, spaudiniai, metodinė literatūra, vaikiškos knygelės. 

8.5. Skaitmeninės ugdymo priemonės. 

8.6. Kitos ugdymo priemonės. 

8.7. Baldai. 

8.8. Dekoratyviniai patalpų objektai. 

8.9. Kitas trumpalaikis turtas, skirtas ugdymui įgyvendinti bei ugdymo aplinkai kurti. 

8.10. Priemonės augalams prižiūrėti. 

8.11. Priemonės, priskiriamos ilgalaikio turto grupei ir skirtos ugdymo įgyvendinimui 

(lauko žaidimų įrenginiai, elektroninės, interaktyvios ugdymo priemonės). 

8.12. Paslaugos, susijusios su ugdymo įgyvendinimu. 

8.13. Paslaugos pažintinei, kultūrinei ar edukacinei veiklai. 

9. 10 procentų nuo surinktos ugdymo aplinkos išlaikymo atlyginimo sumos gautų ugdymo 

aplinkos išlaikymo atlyginimo lėšų panaudojamos higienos, dezinfekcinėms ir valymo reikmėms 

įsigyti pagal šias prekių pozicijas: 

9.1. Asmens higienos priemonės. 

9.2. Indų plovimo priemonės. 

9.3. Patalpų valymo priemonės, smulkus inventorius. 

9.4. Sanitarinių mazgų valymo priemonės, smulkus inventorius. 

9.5. Asmens apsaugos priemonės. 

9.6. Dezinfekcinės priemonės. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Visos prekės ir paslaugos pagal išvardintas pozicijas įsigyjamos vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta mažos vertės pirkimų tvarka, kitais 

viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ direktoriaus 

2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V1-111. 

11. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingus asmenis paskiria ir už Aprašo vykdymo kontrolę 

atsakingas Lopšelio-darželio direktorius. 

 

_________________________ 

 


