
                                                                      PATVIRTINTA 
 Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ 
 direktoriaus 2022 m. vasario 28 d.

 įsakymu Nr. V1-14 
 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) UŽMOKESČIO  DYDŽIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ 
DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS 

 
 Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės Tarybos sprendimais bei administracijos 
direktoriaus įsakymais: 

 2022 m. vasario 24 d. Nr. T1-906 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose 
nustatymo“; 

 2019 m. sausio 7 d. Nr. A1-15 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams 
įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo“; 

 2019 m. lapkričio 28 d. Nr. T1-174 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, 
įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ bei jo pakeitimais; 

1. Nustatyti mokestį už vaiko maitinimą tik už lankytas dienas: 
1.1. lopšelio grupėse – 2,35 Eur ( pusryčiai -0,68 Eur, pietūs – 1,03 Eur,  vakarienė -

0,64 Eur); 
1.2. darželio ugdymo grupėse – 2,56 Eur (pusryčiai – 0,73 Eur, pietūs – 1,16 Eur, 

vakarienė - 0,67 Eur); 
1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,40 Eur (pusryčiai – 0,73 Eur, vakarienė - 

0,67 Eur, pietūs - nemokami) Nemokamo priešmokyklinio ugdymo vaikų pietų patiekalai atitinka 
darželio grupių vaikų patiekalų kainą ir racioną. Papildomai, iki nustatytos sumos, skiriami 2018 m. 
balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtiną „Vaikų maitinimo 
organizavimo tvarkos aprašą“ atitinkantys maisto produktai. 

2. Nustatyti kiekvienos lankytos ar nelankytos mėnesio darbo dienos mokestį:  
2.1 ugdymo aplinkos išlaikymui ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, 

nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus – 0,50 Eur; 
2.2. vasaros laikotarpiu (ikimokyklinio amžiaus vaikams liepos, rugpjūčio mėnesiais, 

priešmokyklinio amžiaus vaikams birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais) už įstaigos lankymą – 
taikomas papildomas 2 Eur Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis. Mokestis mokamas 
už tėvų prašyme nurodytą laikotarpį. 

3. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą tėvų prašymu 
mažinamas 50 % nustatytos normos, jeigu: 

3.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus: 
-  prašymą dėl užmokesčio sumažinimo 50 %, 
-  gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją, 
-  vaiko gimimo liudijimo kopiją, 

3.1.1. vienas iš tėvų miręs (papildomai pateikiama mirties liudijimo kopija); 
3.1.2. vienas iš tėvų pripažintas nežinia kur esančiu (papildomai pateikiama teismo 

sprendimo kopija); 
3.1.3. apribota tėvų valdžia (papildomai pateikiama teismo sprendimo kopija); 
3.1.4. atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje (papildomai pateikiama pažyma iš įkalinimo 

įstaigos); 
3.1.5. vaiką augina vieniša (gimus vaikui nenustatyta tėvystė ir gimimo liudijime nėra 

įrašo apie tėvą) motina ( pateikiamas gimimo liudijimas); 
3.1.6. vaiką augina viena išsituokusi motina arba tėvas ir laikinai negauna vaiko 

išlaikymo lėšų (pateikiamo ištuokos liudijimo kopija ir pažyma iš antstolių kontoros apie 
negaunamus elementus ar „Vaiko pinigus“). 



3.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18-kos ir nuo 18-os metų iki 24 
metų amžiaus, jeigu mokosi dieninėse visų tipų (ir aukštosiose) mokyklose, pateikus tai 
patvirtinančius dokumentus: 

-  prašymą dėl užmokesčio sumažinimo 50 %, 
-  gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją, 
-  vaikų gimimo liudijimų kopijas, 
- vyresnių kaip 18 metų vaikų pažymą iš ugdymo institucijos apie  mokymąsi 

dieninėse mokyklose (einamųjų metų); 
3.3. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi 

mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo 
mėnesiais, pateikus tai patvirtinančius dokumentus: 

- prašymą dėl užmokesčio sumažinimo 50 %, 
- gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją, 
- vaiko gimimo liudijimo kopiją, 
- pažymą iš ugdymosi institucijos apie dienines studijas 2 kartus metuose (vasario ir 

rugsėjo mėnesiais). 
                     3.4. du vienos šeimos vaikai lanko ikimokyklinę įstaigą, vienam iš jų - (paprastai 
vyresniajam) mokestis mažinamas 50 %, pateikus tai patvirtinančius dokumentus: 

- prašymą dėl užmokesčio sumažinimo 50%, 
- gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją, 
- vaikų gimimo liudijimų kopijas. 
4. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą neskaičiuojamas 

jeigu: 
 
4.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas 

privalomas ikimokyklinis ugdymas; 
4.2. Abu tėvai yra kurčnebyliai, o vaikas šios negalios neturi ir pajamos vienam 

šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamos pajamos (VRP). 
4.3. jeigu vaikas nelanko švietimo įstaigos dėl epidemijos, karantino, stichinės 

nelaimės; 
4.4. priešmokyklinio amžiaus vaikams numatytų atostogų metu, kai vaikas nelanko 

įstaigos. 
5. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse neskaičiuojamas jeigu vaikas maitinimo paslauga nesinaudoja dėl sveikatos sutrikimų 
(reikalingas pritaikytas maitinimas, pateikus gydytojo pažymą); 

6. Vaikas išregistruojamas iš įstaigos Mokinių registro tėvams, raštu atsisakius 
lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę; 

7. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami švietimo įstaigos 
direktoriui kasmet iki rugsėjo 1 d., priimant vaiką į įstaigą arba bet kuriuo metu, atsiradus teisei į 
lengvatą. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po dokumentų, patvirtinančių apie lengvatos taikymą, 
pateikimo arba naikinama netekus teisės į ją. 

8. Dokumentai galioja iki einamų mokslo metų rugpjūčio 31 d. 
9. Lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu. 
10.Už tėvų (globėjų) informavimą apie teikiamas lengvatas atsakingi grupių 

mokytojai. 
11. Už direktoriaus informavimą jeigu vaikas nelanko lopšelio-darželio vieną mėnesį 

be pateisinamos priežasties atsakingi grupių mokytojai. 
12. Užmokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje mokamas už praėjusį mėnesį 

iki kito mėnesio 15 dienos. 
13. Įstaigos vadovas turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį ir išbraukti iš 

sąrašų vaikus, kurių tėvai (globėjai) nesumoka mokesčių už 2 mėnesius. 
14. Tėvams (globėjams), skolingiems už vaiko išlaikymą ir išvykusiems iš darželio, 

mokesčiai gali būti išieškomi teismine tvarka. 



15. Laikau netekusiu galios Šilutės lopšelio-darželio ,,Pušelė“ direktoriaus 2019 m. 
gruodžio 31 d. įsakymą Nr.82 „Dėl tėvų (globėjų) užmokesčio dydžio už vaiko išlaikymą darželyje 
tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

16. Šis tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2022 m. kovo 1 d. 


