
Laba diena, Gerb. Tėveliai, 
  
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021 m. gruodžio 15 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1247 "Dėl Tarybos 2019-
12-04 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 pakeitimo", kuriuo buvo pakeisti Mokesčio už vaiko išlaikymą 
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 
nustatymo tvarkos aprašo 11.1., 11.2.2. ir 11.2.11. papunkčiai. 
  
11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu: 
11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą 
vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS); 
Iki šiol galiojo nuostata, kad mokesčio už maitinimą lengvata taikoma tada, kai tėvai pristato pažymą apie skirtą 
socialinę pašalpą.   

1. Norėdami gauti maitinimo lengvatą, tėvai turi rašyti įstaigos direktoriui prašymą . 
2. Direktoriui gavus tėvų prašymą, patikrinus asmens duomenis SPIS ir nustačius  Vilniaus miesto 

savivaldybės socialinės pašalpos vaikui skyrimo faktą, įstaigos direktoriaus įsakymu vaikui skiriama 
mokesčio už maitinimą lengvata. 

3. Mokesčio lengvata pradedama taikyti nuo kito mėnesio pirmos dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis 
perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip trys mėnesiai. 

   
11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu: 
11.2. vaikas nelanko įstaigos dėl: 
„11.2.2. LIGOS, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir 
pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. 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;“  
Paaiškiname, kad iš 11.2.2. papunkčio (kuris galiojo iki šiol) yra eliminuota sąlyga “jei liga tęsėsi tris ir daugiau 
nelankytų dienų iš eilės“. Todėl mokestis už vaiko maitinimą nemokamas nuo PIRMOS LIGOS DIENOS,  JEI TĖVAI 
APIE LIGĄ ĮSTAIGĄ INFORMUOJA PIRMĄ NELANKYMO DIENĄ IR PATEISINA NELANKYTAS DIENAS ĮSTAIGOS 
NUSTATYTA TVARKA PER 3 DARBO DIENAS  NUO PIRMOS ATVYKIMO PO LIGOS DIENOS. Mokestis 
neskaičiuojamas už visas vaiko ligos metu nelankytas dienas.  
  
„11.2.11. KITŲ PRIEŽASČIŲ, informavus pirmą nelankymo dieną įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir tėvams 
(globėjams) per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikus prašymą įstaigos 
nustatyta tvarka.“  
Paaiškiname, kad iš 11.2.11 papunkčio (kuris galiojo iki šiol) yra eliminuota sąlyga „jeigu vaikas nelanko įstaigos 
3 ir daugiau dienų“. Todėl mokestis už vaiko maitinimą NEMOKAMAS NUO PIRMOS DĖL PATEISINAMOS 
PRIEŽASTIES NEATVYKIMO DIENOS, JEI TĖVAI APIE VAIKO NELANKYMĄ DĖL PATEISINAMOS PRIEŽASTIES 
INFORMUOJA PIRMĄ NELANKYMO DIENĄ IR PATEISINA NELANKYTAS DIENAS ĮSTAIGOS NUSTATYTA 
TVARKA PER 3 DARBO DIENAS NUO PIRMOS ATVYKIMO PO NELANKYMO DIENOS. Mokestis neskaičiuojamas už 
visas vaiko nelankytas ir pateisintas dienas.  
  
 

VADOVAUJANTIS ŠIAIS PAKEITIMAIS, PRAŠOME INFORMUOTI GRUPIŲ 
MOKYTOJUS, APIE VAIKO NEATVYKIMĄ TĄ PAČIĄ DIENĄ IR LAIKU PATEIKTI 
PRALEISTŲ DIENŲ PATEISINIMO PRAŠYMUS. 
 
INFORMUOJAME, KAD PAVĖLAVUSIEMS PRISTATYTI PRAŠYMUS, 
MOKESTIS UŽ DARŽELĮ, NEBUS PERSKAIČIUOJAMAS.  
 

Pagarbiai, 
administracija 


