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I. BENDROJI DALIS 

 

1. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 ir jo 

nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. 

įsakymu Nr. V-93: „Dėl vaikų priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir 

mokyklas-darželius tvarkos aprašu“, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 

26 d. sprendimu Nr. T-344 ir jo naujos redakcijos pakeitimo patvirtinimo Alytaus miesto savivaldybės 

tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu T-80; „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto 

savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas tvarkos aprašu“, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. 

sprendimu T-64; Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir jo aktualiomis redakcijomis. 

 

II. PASIRENGIMAS VASAROS DARBUI 

 

2. Iki balandžio 30 d. tėvai pateikia prašymus dėl poreikio vaikams lankyti ar nelankyti 

lopšelį-darželį birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais (prašymų pavyzdys pridedamas). Išimtiniais 

atvejais gali patikslinti iki gegužės 10 d. 

3. Vadovaujantis apklausos duomenimis, numatomas lopšelio-darželio pajėgumas birželio, 

liepos ir rugpjūčio mėnesiais. 

4. Iki gegužės 10 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui 

teikiama informacija apie sukomplektuotų grupių skaičių ir vaikų jose skaičių. 

5. Iki balandžio 15 d. sudaromas lopšelio-darželio darbuotojų kasmetinių atostogų grafikas. 

6. Grupių darbuotojams (mokytojoms, auklėtojo padėjėjoms, mokytojo padėjėjoms) 

kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos mokinių atostogų metu arba esant ekstremalioms 

situacijoms (arba sumažėjus lankančių vaikų skaičiui dėl karantinų, oro sąlygų ir pan.). 

7. Kasmetinės atostogos darbuotojoms gali būti suteikiamos dalimis arba bet kuriuo darbo 

metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo grafiką. 

8. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų. 

 

III. VAIKŲ GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR DARBO LAIKAS 

 

9. Grupės komplektuojamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 75:2016 5 p. 

reikalavimų: 

9.1. grupėse nuo gimimo iki 1 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 6 vaikai; 1iki 2 metų – 

ne daugiau kaip 10 vaikų; nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų; nuo 3 metų iki pradinio 

ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų; nuo gimimo iki 3 metų – ne daugiau kaip 8 vaikai; nuo 

gimimo iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 10 vaikų; nuo 1 metų iki pradinio ugdymo 

pradžios – ne daugiau kaip 12 vaikų; nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 

vaikų. 

10. Vaikai į grupes paskirstomi atsižvelgiant į lopšelio-darželio galimybes ir sąlygas. 



11. Sumažėjus (pagal tėvų/globėjų prašymus) vaikų skaičiui grupėse, jos gali būti jungiamos 

arba vaikai perkeliami į kitas grupes. Vaikų perkėlimas iš grupės į grupę įforminamas direktoriaus 

įsakymu. 

 

IV. MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR TĖVŲ INFORMAVIMAS 

 

12. Vasaros mėnesiais mokestį, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos, moka tik 

vasarą lopšelį-darželį lankančių vaikų tėvai/globėjai. 

13. Nelankytos dienos pateisinamos pagal „Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto 

savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas tvarkos aprašą“ patvirtintą Alytaus savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu 

Nr. T-64. 

14. Ši tvarka skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje adresu ld@pasaka.alytus.lm.lt 

 

_______________________ 
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______________________________________________ 

(tėvų, globėjų vardas, pavardė) 

____________________________________________________ 

(namų adresas, telefonas) 

 

 

 

Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ 

direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO NELANKYMO VASARĄ 

 

20      -      - 

Alytus 

 

Prašau leisti mano sūnui, dukrai____________________________________________________ 

                               (pabraukti )                              (vaiko vardas, pavardė) 

 

lankančiam ________________________ grupę, nuo 20___ m. ________________d. iki  

                            (grupės pavadinimas) 

 

_________________d. nelankyti lopšelio-darželio. 

                        

 

__________________________________________________________ 
Esu susipažinusi(ęs) su „Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo 

įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu“, 

patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu T-64 ir „Vaikų 

priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės lopšelius-darželius ir mokyklas-darželius tvarkos aprašu“, 

patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26  d. sprendimu Nr. T-344 ir jo nauja 

redakcija patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu T-80. 

 

 

 

 

 

_____________________                        _________________________________________ 

            (parašas)                                                                 (vardas, pavardė) 

 

 

 

 


