
 

 
 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL MAITINIMO DIENOS NORMŲ IR UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ 
IKIMOKYKLINĮ IR (AR) PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE 

NUSTATYMO 
 

2022 m. birželio 23 d. Nr. T-218 
Kelmė 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 

18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 
socialinės paramos mokiniams įstatymo (aktuali redakcija) 5 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgdama į 
Kelmės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 
vadovų 2022 m. gegužės 25 d. raštą Nr. (2.4) S-98 „Dėl naujų maitinimo dienos normų ir tėvų 
(globėjų) mokesčio už vaikų maitinimą nustatymo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba  
n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti maitinimo dienos normas ir tėvų (globėjų) mokestį už vaikų maitinimą:  
1.1. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

skyriuje, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo skyriuje ir Vaiguvos Vlado Šimkaus skyriuje, Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Pūtvinskio 
gimnazijoje, Kelmės rajono Liolių pagrindinėje mokykloje, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-
darželyje, Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Kelmės r. Šedbarų pradinėje mokykloje-
daugiafunkciame centre: 

1.1.1. ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupėse – 2,10 Eur; 
1.1.2. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse – 2,50 Eur; 
1.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse pusryčių ir vakarienės maitinimo 

norma ir užmokestis už maitinimą atitinka ugdymo įstaigose pusryčių ir vakarienės nustatytą 
maitinimo normą ir kainą ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėse. 

2. Leisti tėvams rinktis vaikų maitinimų per dieną skaičių, bet ne trumpiau kaip 1 mėnesį. 
3. Skirti ugdymo įstaigoms, perkančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

maitinimo paslaugas, iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų maisto gamybos išlaidoms (ne 
produktams) padengti iki 20 proc. maisto produktų vertės. 

4. Nustatyti dienos mokestį ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti: 
4.1. 0,50 Eur mokestį už kiekvieną vaiko faktiškai lankytą ir praleistą be pateisinamos 

priežasties ikimokyklinių įstaigų grupėse dieną ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms 
reikmėms gerinti Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-
darželyje, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje;  



2 
 

4.2. 0,30 Eur mokestį už kiekvieną vaiko faktiškai lankytą ir praleistą be pateisinamos 
priežasties ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigoje dieną ugdymo inventoriui, 
priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms gerinti kitose ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą 
ilgiau nei 9 valandas per dieną teikiančiose įstaigose.  

5. Patvirtinti Užmokesčio už vaikų išlaikymą Kelmės rajono ikimokyklinį ir (ar) 
priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose lengvatų taikymo tvarkos aprašą (pridedama). 

6. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. 
sprendimą Nr. T-3 „Dėl maitinimo dienos normų ir užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinį ir 
(ar) priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose nustatymo“. 

7. Sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. liepos 1 d. 
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 

teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
 

 

Savivaldybės meras        Ildefonsas Petkevičius  


