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UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ IKIMOKYKLINöSE 
ĮSTAIGOSE IR GRUPöSE LENGVATŲ TAIKYMO TAISYKLöS 

 

 

 1. Užmokestis už vaikų maitinimą ikimokyklin÷se įstaigose nemokamas, jeigu vaikas 

nelanko ikimokyklin÷s įstaigos šiais atvejais: 

 1.1. d÷l ligos ir savaitę po jos, d÷l gydymosi sanatorijoje (pateikus gydymo įstaigos 

pažymą); 

 1.2. t÷vų kasmetinių atostogų metu ir vasarą (birželio–rugpjūčio m÷nesiais); 

 1.3. t÷vų nemokamų atostogų metu ir ne darbo laiku, kai t÷vai nuolat dirba pamainomis, 

nuolat turi laisvų dienų (pateisinama tik pagal pateiktas pažymas); 

 1.4. mokinių atostogų metu priešmokyklinio ugdymo grup÷s vaikams; 

 1.5. mokinių atostogų metu ikimokyklinio ugdymo grup÷s vaikams; 

 1.6. d÷l šalčio, kai oro temperatūra yra žemesn÷ kaip – 20; 

 1.7. uždarius darželį d÷l ikimokyklinio ugdymo įstaigos higienos normų pažeidimų. 

 2. Užmokesčio už vaikų maitinimą ikimokyklin÷se įstaigose nemoka t÷vai (glob÷jai), kurie 

gauna socialinę pašalpą. 

 3. Užmokestis už vaikų maitinimą ikimokyklin÷se įstaigose mažinamas 50 procentų, jeigu: 

 3.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš t÷vų: 

 3.1.1. vienas iš t÷vų miręs; 

 3.1.2. vienas iš t÷vų dingęs be žinios ir paskelbta jo paieška (pagal pateisinamą dokumentą); 

 3.1.3. vienas iš t÷vų atlieka bausmę; 

 3.2. vienas iš t÷vų tarnauja profesin÷je karo tarnyboje; 

 3.3. vaikas (vaikai) auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš t÷vų mokosi 

mokymo įstaigos dieniniame skyriuje; 

 3.4. šeima augina 3 ir daugiau vaikų (iki 18 metų ir daugiau kaip 18 metų, jeigu mokosi 

dienin÷se visų tipų mokyklose arba turi neįgalumą); 

 3.5. ikimokyklinę įstaigą lanko du ir daugiau vaikų iš tos pačios šeimos (vienam vaikui); 

 4. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į 

ikimokyklinę įstaigą, o v÷liau – vieną kartą per metus iki rugs÷jo 31 d. Laiku nepateikus 

dokumentų, patvirtinančių teisę į lengvatą, užmokestis imamas bendra tvarka, o pateikus 

dokumentus, naujas užmokestis nustatomas nuo kito m÷nesio 1 dienos. Pristačius pažymą apie 

socialinę pašalpą, mokestis perskaičiuojamas nuo pažymoje nurodytos datos.  
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