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PATVIRTINTA 
Lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus      
2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-106 

      
ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“  IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO 
APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ (toliau – Lopšelis-darželis) ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) parengtas vadovaujantis „Mokesčio už vaikų išlaikymą Rokiškio rajono savivaldybės 
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 
tvarkos aprašu“ patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. 
sprendimu Nr. TS-195; Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ elektroninio dienyno tvarkymo 
nuostatais“ patvirtintais Rokiškio lopšelio-darželio ,,Varpelis“ direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 
d. įsakymu Nr. V-105.  

2. Aprašas reglamentuoja ugdymo dienų praleidimo priežastis, pateisinimą patvirtinančius 
dokumentus ir jų pateikimo tvarką, ugdymo dienų lankomumo kontrolės būdus ir kontrolę 
vykdančius asmenis. 

 

II SKYRIUS 

LANKOMUMO APSKAITA 

 

3. Lopšelio-darželio vaikų lankomumas fiksuojamas kiekvieną darbo dieną iki 8.15 val.  
informacinėje sistemoje www.musudarzelis.lt elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų nustatyta 
tvarka.  

4. Ugdymo dienų pateisinimo priežastys: 
4.1. vaiko liga ar gydymasis sanatorijoje; 
4.2. tėvų (kitų teisėtų atstovų) kasmetinės ir nemokamos atostogos;  
4.3. motinos nėštumo bei gimdymo atostogos; 

4.4. vieno iš tėvų (kitų teisėtų atstovų) nedarbingumas;  
4.5. vaiko priežiūros atostogos; 

4.6. vasaros laikotarpis; 
4.7. mokinių atostogos;  
4.8. nepalankios oro sąlygos; 
4.9. pamaininis darbas; 
4.10. tėvų (kitų teisėtų atstovų) papildomos poilsio dienos per mėnesį;  

4.11. švietimo įstaigos ar grupės uždarymas dėl higienos normų pažeidimo, karantino, 
remonto darbų ar paskelbus rajone epidemiją;  

4.12. nelaimės šeimoje atvejis; 
4.13. tėvai vykdo individualią veiklą. 
 

III SKYRIUS 

PATEISINIMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO 
TVARKA 

 

5. Tėvai iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į Lopšelį-darželį dieną iki 8.15 val. 

informuoja grupės auklėtoją apie vaiko neatvykimo priežastį, iš anksto ar grįžus vaikui į 
Lopšelio-darželio grupę pateikia pateisinimą patvirtinančius dokumentus. Pateisinamos 
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priežastys, dėl kurių vaikas gali nelankyti Lopšelio-darželio yra šios: 
5.1. dėl vaiko ligos ar gydymosi sanatorijoje (1 priedas praleidus ne daugiau kaip 10 

ugdymo dienų per mėnesį arba 2priedas praleidus daugiau negu 10 ugdymo dienų per mėnesį);  
5.2. tėvų (kitų teisėtų atstovų) kasmetinių ir nemokamų atostogų metu (2 priedas); 
5.3. motinos nėštumo bei gimdymo atostogų metu (2 priedas); 

5.4. kai vienas iš tėvų (kitų teisėtų atstovų) turi nedarbingumo pažymėjimą (2 priedas); 
5.5. vieno iš tėvų (kitų teisėtų atstovų), senelės, senelio vaiko priežiūros atostogų metu ne 

ilgiau kaip 3 mėnesius (nepertraukiamu laikotarpiu) (2 priedas); 

5.6. kai tėvai (kiti teisėti atstovai) nuolat dirba pamainomis, nuolat turi laisvų dienų arba 
dirba pagal kintamą grafiką, kai nelankytų dienų skaičius yra ne didesnis kaip 7 švietimo įstaigos 
darbo dienos per mėnesį. Šiuo atveju tėvai (kiti teisėti atstovai) pateikia iš darbovietės pažymą 
arba darbo grafikus kartą per metus ar pasikeitus aplinkybėms ( 3 priedas); 

5.7. jei tėvams (kitiems teisėtiems atstovams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo 
kodekse numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį (2 priedas); 

5.8. nelaimės šeimoje atveju (artimųjų mirtis ir pan.) (2 priedas); 

5.9. jei tėvai (kiti teisėti atstovai) vykdo individualią veiklą ar dirba pagal kitas Civilinio 
kodekso reguliuojamas sutartis, jei nelankytų dienų skaičius yra ne didesnis kaip 7 švietimo 
įstaigos darbo dienos per mėnesį (pateikus atitinkamą vykdomos veiklos pažymą kartą per metus 
ar pasikeitus aplinkybėms) (3 priedas). 

6. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27d. Nr. TS-195 sprendimu 

teisinamos nelankytos dienos: 
6.1. vasaros metu (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais); 
6.2. mokinių atostogų metu; 

6.3. oro temperatūrai esant žemesnei kaip minus 20 laipsnių ar esant nepalankioms oro 
sąlygoms (dėl pūgos nepravažiuojami keliai) ir esant lauke aukštai temperatūrai (plius 30 

laipsnių ir daugiau); 
6.4. jei švietimo įstaiga ar grupė, kurią lanko vaikas, uždaroma dėl higienos normų 

pažeidimo, karantino, remonto darbų ar paskelbus rajone epidemiją.  

 
 

 IV SKYRIUS  

ATSAKINGŲ ASMENŲ FUNNKCIJOS 

 

7. Vaiko tėvai (kiti teisėti atstovai): 
7.1. užtikrina vaiko punktualų ir reguliarų Lopšelio-darželio lankymą bei operatyviai 

sprendžia vaiko lankomumo klausimus; 
7.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į Lopšelį-darželį dieną iki 8.15 val. informuoja 

grupės auklėtoją apie neatvykimo priežastį;  

7.3. atsako už pateisinamų dokumentų teisingumą, už dokumentų, pateisinančių praleistas 
ugdymo dienas, pateikimą grupės pedagogui; 

7.4. bendrauja (esant reikalui) su Lopšelio-darželio direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju 
ugdymui, grupės mokytojais bei pagalbos vaikui specialistais dėl ugdymo dienų lankymo. 

8. Grupės auklėtojas: 
8.1. kiekvieną dieną iki 8.15 val. informacinėje sistemoje www.musudarzelis.lt pažymi 

vaikų lankomumą; 
8.2. renka informaciją ir pateisinančius dokumentus apie vaikų praleistas ugdymo dienas; 
8.3. perduoda tėvų prašymus/pateisinančius dokumentus Lopšelio-darželio sekretoriui 

įregistruoti; 
8.4. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant ugdytinių lankomumo 

problemas; 

8.5. sistemingai informuoja tėvus (kitus teisėtus atstovus) apie praleistas ugdymo dienas; 
8.6. vaikui neatvykus į Lopšelį-darželį (tuo atveju, kai tėvai (įtėviai/globėjai) nepraneša), 

http://www.musudarzelis.lt/
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išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja socialinį pedagogą, direktorių, 
kreipiasi į Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisiją; 

8.7. informacinėje sistemoje www.musudarzelis.lt pateisina praleistas ugdymo dienas 

pažymėdami nelankymo priežastį sutartiniu ženklu (4 priedas); 
8.8. vadovaujantis pateiktais dokumentais paskaičiuoja vaikų lankytas dienas, už kurias 

tėvai turi susimokėti; 
8.9. mėnesio paskutinę darbo dieną parengia lankomumo žiniaraščio suvestinę, išspausdina 

ir pateikia maitinimo paslaugų organizavimo ir higienos normų priežiūros specialistui. 
9. Socialinis pedagogas: 

9.1. individualiai aiškinasi dėl be priežasties praleistų ugdymo dienų ir esant reikalui 

kreipiasi į Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisiją; 
9.2. vykdo ugdymo dienų lankomumo kontrolę. 
10. Sekretorius: 

10.1. užregistruoja prašymus, dokumentus; 
10.2. perduoda prašymus dėl ligos nelankytų dienų pateisinimo sveikatos priežiūros 

specialistui saugojimui pagal dokumentų  tvarkymo ir apskaitos taisykles (3m.). 
10.3. perduoda prašymus/dokumentus dėl kitų priežasčių nelankytų dienų pateisinimo  

socialiniam pedagogui saugojimui pagal dokumentų  tvarkymo ir apskaitos taisykles (3m.). 
11. Sveikatos priežiūros specialistas:  
11.1. kas mėnesį atlieka vaikų nelankymo dėl ligos suvestines; 
11.2. informuoja grupių auklėtojus, esant reikalui, apie vaikų sveikatos sutrikimus; 
12. Vaiko gerovės komisija: 
12.1. Lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija svarsto individualų atvejį dėl be priežasties  

praleistų ugdymo dienų, teikia sprendimą dėl praleistų ugdymo dienų pateisinimo arba 
nepateisinimo; 

12.2. vykdo Lopšelio-darželio bendruomenės švietimą, vaiko teisių apsaugą, teisės 
pažeidimų prevenciją.  

13. Direktorius: 

13.1. siekdamas gerinti vaikų lankomumą, veiksmingai bendradarbiauja su Vaiko gerovės 
komisija, įstaigos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais;  

13.2. kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną tvirtina lankomumo žiniaraščius; 
13.3. vykdo ugdymo dienų lankomumo kontrolę. 
 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Aprašas gali būti koreguojamas ir tikslinamas, atsižvelgiant į Lopšelio-darželio 
bendruomenės pasiūlymus.  

15. Aprašas skelbiamas Lopšelio-darželio interneto svetainėje, adresu: 
www.rokvarpelis.com. 

 
 

 

 

            
  

http://www.musudarzelis.lt/
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Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo dienų 
lankomumo apskaitos tvarkos aprašo  

    1 priedas 
                                         

_____________________________________________________________________________ 
                                                                         (Vardas, Pavardė) 
 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                      (Adresas, telefonas) 

 
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ 
Direktoriui  

 
 

PRAŠYMAS 

DĖL LIGOS NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO 
__________ 

 (Data) 

 

 
Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters (globotinio(ės)) 
_____________________________________________________________________________ 

 
lankančio/lankančios____________________________________________________________ 

(grupės pavadinimas) 
 

nelankytas dienas  nuo ___________________    iki   _________________________ 

 
 
Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-195, tėvai (kiti 
teisėti vaiko atstovai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis ir neteisingai gavę mokesčio lengvatą, 
privalo ją įstaigai grąžinti įstatymu numatyta tvarka. 
 

 

 

 

 

 

Prisiimu atsakomybę už tikslios ir  teisingos informacijos pateikimą. 
 

 
 
 

 
 

_________________                           ________________________________________ 
        (Parašas)                                             (Vieno iš tėvų (globėjų) Vardas, Pavardė) 
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Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo dienų 
lankomumo apskaitos tvarkos aprašo  

    2 priedas 
  

 
_____________________________________________________________________________ 

(Vardas, pavardė) 
 

____________________________________________________________________________ 

(Adresas, telefonas) 
 
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ 
Direktoriui  
                                           

PRAŠYMAS 

DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO 
__________ 

 (Data) 

 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters (globotinio(ės)) 
_____________________________________________________________________________ 
 

lankančio/lankančios_____________________________________________________________ 
(grupės pavadinimas) 

 
nelankytas dienas  nuo ___________________    iki   _________________________, nes  

                                                                                              

                                                                                                                   

 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________  
(įrašyti nelankytų dienų priežastį: stacionarinis, reabilitacinis gydymas, gydytojo paskirtas namų režimas 
po ligos ar prieš (po) operacijos, sanatorinis gydymas, tėvų kasmetinės, nemokamos atostogos, tėvų liga , 
tėvų papildomos poilsio dienos, nelaimė šeimoje tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros 
atostogos ir kt. ) 

 
 

PRIDEDAMA:__________________________________________________ 
                         (Jeigu turite ir norite ką nors pridėti) 

 
Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-195, tėvai (kiti 
teisėti vaiko atstovai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis ir neteisingai gavę mokesčio lengvatą, 
privalo ją įstaigai grąžinti įstatymu numatyta tvarka. 
 

Pareiškiu, kad visa mano pateikta informacija yra teisinga. 

 

 
______________                              ______________________________________ 
      (Parašas)                                                 (Vieno iš tėvų (globėjų) Vardas, Pavardė) 
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Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo dienų 
lankomumo apskaitos tvarkos aprašo  

    3 priedas 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Vardas, pavardė) 
 

_____________________________________________________________________________ 

(Adresas, telefonas) 
 
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ 
Direktoriui  
                                        

PRAŠYMAS 

DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO 
 

__________ 

 (Data) 

 
Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters (globotinio(ės)) 
_____________________________________________________________________________ 

 
lankančio/lankančios_____________________________________________________________ 

(grupės pavadinimas) 
 

nelankytas, ne daugiau nei 7 darbo dienas per mėnesį, nes dirbu pamaininį darbą/vykdau 
individualią veiklą (tinkamą pabraukti). Pridedu tai patvirtinantį dokumentą. 

PRIDEDAMA:_______________________________________________ 

 
Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-195, tėvai (kiti 
teisėti vaiko atstovai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis ir neteisingai gavę mokesčio lengvatą, 
privalo ją įstaigai grąžinti įstatymu numatyta tvarka. 

 

 

 

 

Pareiškiu, kad visa mano pateikta informacija, yra teisinga ir pasižadu informuoti apie 

pasikeitusias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos, taikant mokesčio lengvatą. 

 

 

 

 

_________________                             ________________________________________ 

       (Parašas)                                            (Vieno iš tėvų (globėjų) Vardas, Pavardė) 
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Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo dienų 
lankomumo apskaitos tvarkos aprašo  

    4 priedas 
 

Nelankytų dienų priežasties žymėjimas el. dienyne, darželių sistemoje www.musudarzelis.lt 

Nr. Nelankytų dienų priežastis 

 

 

Žymėjimas 
el. dienyne 

5.1. Dėl vaiko ligos ar gydymosi sanatorijoje VL 

5.2. Tėvų (kitų teisėtų atstovų) kasmetinių ir nemokamų atostogų metu  TAT 

5.3. Motinos nėštumo bei gimdymo atostogų metu  GAT 

5.4. Kai vienas iš tėvų (kitų teisėtų atstovų) turi nedarbingumo pažymėjimą TL 

5.5. Vieno iš tėvų (kitų teisėtų atstovų), senelės, senelio vaiko priežiūros 
atostogų metu ne ilgiau kaip 3 mėnesius (nepertraukiamu laikotarpiu) 

VAT 

5.6. Kai tėvai (kiti teisėti atstovai) nuolat dirba pamainomis, nuolat turi laisvų 
dienų arba dirba pagal kintamą grafiką, kai nelankytų dienų skaičius yra ne 
didesnis kaip 7 švietimo įstaigos darbo dienos per mėnesį  

PD 

5.7. Jei tėvams (kitiems teisėtiems atstovams) suteikiamos Lietuvos 
Respublikos darbo kodekse numatytos papildomos poilsio dienos per 

mėnesį, pateikus prašymą 

DK 

5.8. Nelaimės šeimoje atveju (artimųjų mirtis ir pan.), pateikus prašymą ir 
nurodžius aplinkybes 

NŠ 

5.9. Jei tėvai (kiti teisėti atstovai) vykdo individualią veiklą ar dirba pagal kitas 
Civilinio kodekso reguliuojamas sutartis, jei nelankytų dienų skaičius yra 
ne didesnis kaip 7 švietimo įstaigos darbo dienos per mėnesį (pateikus 
atitinkamą vykdomos veiklos pažymą) 

IV 

6.1. Vasaros metu (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais) TS 

6.2. Mokinių atostogų metu MAT 

6.3. Oro temperatūrai esant žemesnei kaip minus 20 laipsnių ar esant 
nepalankioms oro sąlygoms (dėl pūgos nepravažiuojami keliai) ir esant 
lauke aukštai temperatūrai (plius 30 laipsnių ir daugiau) 

T 

6.4. Jei švietimo įstaiga ar grupė, kurią lanko vaikas, uždaroma dėl higienos 
normų pažeidimo, karantino, remonto darbų ar paskelbus rajone epidemiją 

K/R/E 

Trumpinių paaiškinimai: 
VL – vaiko liga 

TAT – tėvų atostogos 

GAT – nėštumo gimdymo atostogos  

TL – tėvų liga 

VAT – vaiko priežiūros atostogos  

PD – pamaininis darbas 

DK – darbo kodeksas 

NŠ– nelaimė šeimoje 

IV – individuali veikla 

TS – Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas  

MAT. – mokinių atostogos 

T – oro temperatūra 

K/R/E – karantinas/ remontas/ epidemija 

 

http://www.musudarzelis.lt/

