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2015 m. rugsėjo 1 d. Nr. 1V – 37 

Elektrėnai 
 

 
 
 Vadovaudamasi Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar 
priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, išlaikymą 
nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. 
rugpjūčio 26 d. sprendimu V.TS – 148, 21 punktu:  

1. T v i r t i n u Mokesčio už ugdymo sąlygų turtinimą naudojimo tvarkos aprašą 
(pridedama, 1 lapas). 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2015-
01-02 įsakymą Nr. 1V – 2 „Dėl Užmokesčio už ugdymo sąlygų turtinimą naudojimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“. 
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šis aprašas reglamentuoja mokesčio už ugdymo sąlygų turtinimą naudojimą 
Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyriaus jungtinėje grupėje (toliau – Jungtinė grupė), kurioje 
ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

2. Elektrėnų savivaldybės tarybos nustatytą atlyginimą už ugdymo sąlygų turtinimą 
moka ikimokyklinio amžiaus vaikai, lankantys Jungtinę grupę, išskyrus atvejus, numatytus 
Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu.  
 

II. MOKESČIO NAUDOJIMAS 
 
 3. Mokestis už ugdymo sąlygų turtinimą naudojamas: 
 3.1. ugdymo(si) priemonėms įsigyti, atnaujinti/keisti – ne mažiau kaip 70 procentų 
mėnesio gautų lėšų pagal Jungtinės grupės ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičių; 
 3.2. ugdymo(si) aplinkai turtinti, ūkinėms ir higienos priemonėms, smulkiems 
remonto darbams atlikti – likusi mėnesio gautų lėšų suma pagal Jungtinės grupės ikimokyklinio 
amžiaus vaikų skaičių. 
 4. Gautos mėnesio lėšos gali būti kaupiamos ir naudojamos pagal Jungtinės grupės 
poreikį. 
 5. Sukauptos lėšos turi būti panaudotos ugdymo proceso laikotarpiu. 
 6. Priemonės perkamos pagal Jungtinės grupės pedagogo pateiktą paraišką. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

7. Atlyginimą už ugdymo sąlygų turtinimą kiekvieną mėnesį surenka Jungtinės grupės 
pedagogas ir jį perduoda direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, kuris gautas lėšas įneša į banko 
sąskaitą.  

8. Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje. 
_____________________________________ 
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