
 
 
 
 

 PATVIRTINTA 
 Vilniaus r. Riešės vaikų darželio  
 direktorės 2022 m. rugsėjo 1 d. 
 įsakymu Nr. V-82 
          

VILNIAUS R. RIEŠĖS VAIKŲ DARŽELIO LENGVATŲ UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR 
UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Vilniaus r. Riešės vaikų darželio (toliau – Darželis) ikimokyklinio ugdymo grupių 
mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimo nuostatas, Vilniaus rajono savivaldybės 
tarybos 2017 m. birželio 30 d. ,,Dėl mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą 
Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

2. Aprašas reglamentuoja Darželio ikimokyklinio ugdymo grupių mokesčio už vaiko 
maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimo nuostatas. 

 
II SKYRIUS 

MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ 
NUSTATYMAS 

 
3. Mokestis už vaikų maitinimą Darželyje sudaro 70 procentų nustatytos vaikų dienos 

maitinimo normos. 
4. Už vaiko maitinimą, kurių veiklos trukmė yra ilgesnė kaip 4 val., tėvai (globėjai, 

rūpintojai) moka Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatytą 70 procentų vienos dienos vaiko 
maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą arba nelankytą nepateisintą dieną. 

5. Vienos dienos vaiko maitinimo norma darželio grupėse – 2,07 eur;  
6. Tėvai moka 0,43 eur mokestį už kiekvieną mėnesio dieną ikimokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymo reikmėms tenkinti (priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, 
renginiams organizuoti, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui bei kitoms su ugdymo proceso 
organizavimu susijusioms priemonėms įsigyti). 

7. Tėvai mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti nemoka už šeštadienį, sekmadienį, švenčių 
dienas, Darželio uždarymo metu. 

8. Surinktas mokestis už vaikų maitinimą skiriamas tik vaikų maitinimui. 
 

III SKYRIUS 
MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ 

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 
 

9. Mokestis už vaikų maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Darželyje mažinamas 50 
procentų Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo 
normos už kiekvieną lankytą arba nelankytą nepateisintą dieną, jeigu: 

10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų: 
10.1.1. jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs (pateikia šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų 

registro tarnybos ir mirties įrašą liudijantį išrašą);  
10.1.2. nenurodytas vaiko gimimo įrašą liudijančiame išraše (vienas iš tėvų pateikia šeimos 

sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir gimimo įrašą liudijančio išrašo kopiją); 



 
 
 
 

10.1.3. teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu (vienas iš tėvų pateikia 
šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir teismo sprendimo kopiją); 

10.1.4. teismo pripažintas neveiksniu (pateikia teismo sprendimą); 
10.1.5. tėvai išsiskyrę, vaiką augina vienas iš tėvų (pateikia ištuokos įrašą liudijantis išrašą, 

šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos, kartą per 3 mėnesius pažymą iš antstolio 
apie teismo sprendimo nevykdymą dėl lėšų skyrimo vaikui išlaikyti);  
            10.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo 
ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose, pateikus šeimos sudėties pažymą iš 
Gyventojų registro tarnybos ir pažymą iš mokymosi įstaigos rugsėjo mėnesį;   
            10.3. vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą; 

10.4. vaikas auga mokinių arba studentų šeimoje, kurioje abu tėvai mokosi mokymo įstaigos 
dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais; 

10.5. vienas iš tėvų yra neįgalusis, netekęs 60 ir daugiau procentų darbingumo, pateikia 
šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir neįgalumo pažymėjimą; 

10.6. Lengvata taikoma pateikus prašymą priedas Nr. 1 bei visus reikiamus dokumentus, 
patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis 
neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai pateikiama pažyma iš Socialinės rūpybos skyriaus dėl 
pašalpos skyrimo šeimai. 

11. Mokestis už vaiko maitinimą Darželyje, įgyvendinančiose, nemokamas, jeigu: 
11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal pateiktus tai patvirtinančias pažymas kas 3 

mėnesius; 
11.2. vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų pagal pateiktą Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

pažymą (pažyma galioja 1 metus). 
12. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Darželyje nemokamas, jeigu 

vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai, kompleksiniai sutrikimai, vaikas serga 
epilepsiją, sunkios formos alergija, diabetu, autizmu, onkologine liga, yra protiškai atsilikęs, 
(pateikia patvirtinančius dokumentus). 

13. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami švietimo įstaigos vadovui 
(pirmą darželio lankymo mėnesį), o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis 
darbo dienomis.  

14. Lengvata taikoma pateikus prašymą priedas Nr. 2 bei visus reikiamus dokumentus, 
patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis 
neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai pateikiama pažyma iš Socialinės rūpybos skyriaus dėl 
pašalpos skyrimo šeimai. 

15. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus 
dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai 
pateikiama pažyma iš Socialinės rūpybos skyriaus dėl pašalpos skyrimo šeimai. 

16. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir 
sumokami per 3 mėnesius. 

17. Netekus teisės į lengvatą, tėvai (globėjai, rūpintojai) per penkias darbo dienas apie tai 
raštu praneša įstaigos vadovui. 

18. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą. 
19. Aprašas skelbiamas Darželio el. svetainėje www.riesesdarzelis.lt 

 
 
PRITARTA 
Vilniaus r. Riešės vaikų darželio 
pedagoginio susirinkimo 2022 m. rugpjūčio 31 d. 
protokoliniu nutarimu Nr.1 

          



 
 
 
 

 
                       Vilniaus r. Riešės vaikų darželio 

                   lengvatų taikymo tvarko aprašo 
   1 priedas          

 
 
________________________________________________________________________________ 

(pareiškėjo vardas, pavardė) 
 

_______________________________________________________________________________ 
(gyv. vietos adresas, telefono nr., el. paštas) 

 
 
 
Vilniaus r. Riešės vaikų darželio 
direktoriui 
 
 

PRAŠYMAS 

 DĖL 50 %  MOKESČIO LENGVATOS TAIKYMO 

 
20___ m.__________________  mėn. _______d. 

 
Riešė 

 
Prašau pritaikyti 50 % lengvatą mano dukrai/sūnui/globotiniui  

                                   (pabraukti) 
                                  
_____________________________________________________________________________________ 
                                                (vaiko vardas, pavardė)     

  
gimusiam(-iai)________________________, lankančiam ______________________ gr.                  
                                                (gimimo data)                                                     (grupės pavadinimas) 
 

 

PRIDEDAMA (tinkamą pažymėti „X“): 

o Pažyma iš Gyventojų registro apie šeimos sudėtį; 

o Kiti dokumentai: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 
 

 
 

____________________________________________________ 
(pareiškėjo parašas, vardas, pavardė)                                                       

 



 
 
 
 

 
         Vilniaus r. Riešės vaikų darželio 

            lengvatų taikymo tvarkos 
aprašo 2 priedas          

 
 
________________________________________________________________________________ 

(pareiškėjo vardas, pavardė) 
 

_______________________________________________________________________________ 
(gyv. vietos adresas, telefono nr., el. paštas) 

 
 
 
Vilniaus r. Riešės vaikų darželio 
direktoriui 
 
 

PRAŠYMAS  

DĖL 100 %  MOKESČIO LENGVATOS TAIKYMO 

 
20___ m.__________________  mėn. _______d. 

 
Riešė 

 
Prašau pritaikyti 100 % lengvatą mano dukrai/sūnui/globotiniui  

                                   (pabraukti) 
                                  
_____________________________________________________________________________________ 
                                                (vaiko vardas, pavardė)     

  
gimusiam(-iai)________________________, lankančiam ______________________ gr.                  
                                                (gimimo data)                                                     (grupės pavadinimas) 
 

 

PRIDEDAMA (tinkamą pažymėti „X“): 

o Kiti dokumentai: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 
 
 

 
____________________________________________________ 

(pareiškėjo parašas, vardas, pavardė)                                                       
 

 


