
MOKESTIS UŽ VAIKO MAITINIMĄ NEMOKAMAS JEIGU: 

1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;  

2. vaikas nelanko įstaigos dėl:  

2.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba du vaikus iki 12 metų ar 

auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 

straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį;  

2.2. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;  

2.3. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;  

2.4. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo 

grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, taip pat darbo nuotoliniu būdu, pateikus 

iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų 

skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki 

kiekvieno mėnesio paskutinės dienos; 

2.5. mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas 

turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;  

2.6. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;  

2.7. įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure 

atvejų; 

2.8. dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos 3 ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus 

prašymą įstaigos nustatyta tvarka. 

2.9. LIGOS, tėvai (globėjai, rūpintojai) norėdami pateisinti vaiko nelankytas ugdymo įstaigoje dienas 

dėl ligos privalo pristatyti grupės auklėtojoms (raštu, el. paštu) ugdymo dienų praleidimą pateisinantį 

dokumentą ,,Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo“ (Priedas Nr. 1) per 2 d. d. nuo vaiko atvykimo į 

įstaigą. Jeigu liga tęsėsi 3 ir daugiau nelankytų dienų iš eilės, mokestis už maitinimą neskaičiuojamas 

(jei vaikas nelankė ugdymo įstaigos dėl ligos mažiau nei 3 dienas mokestis už maitinimą 

skaičiuojamas). Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, 

įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie 

nelankymo priežastis. 

 

* informacija parengta, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 

,,Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos 

nustatymo“ (2021-08-25 Nr.1-1093 aktuali redakcija) bei Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio ugdymo dienų 

lankomumo apskaitos ir pateisinimo tvarka, patvirtinta Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. sausio 

10 d. įsakymu Nr. V-8. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*kiti atvejai nurodyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 1-305 ,,Dėl mokesčio 

už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ 11.2.2. 

punkte ((2021-08-25 Nr.1-1093 aktuali redakcija) 
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Priedas Nr. 1 

 

Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis 

Grupės auklėtojai 

PRAŠYMAS 

DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO 

20___ m. ___________ mėn. _____ d. 

Vilnius 

 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters ______________________________, lankančio 

(-ios) 
                                                                             (vardas, pavardė) 

_________________________ grupę, praleistas ugdymo dienas dėl ligos nuo ____________ iki 

___________. 

________________    __________________________ 
       (parašas)                                             (vardas, pavardė) 

 

 


