
PATVIRTINTA 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio  

direktoriaus 2022 m. kovo 15 d. 

įsakymu Nr. V-71 

 

__________________________________________________________ 

(tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) vardas, pavardė) 

 

____________________________________ 

(ugdymo grupė) 

   Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio  

   Direktoriui 

PRAŠYMAS 

 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS TAIKYMO 

20____ m. _________________ mėn. ____ d. 

Kelmė 

 

Prašau taikyti mano sūnui/dukrai    ________________________________________________, 

                           (reikalingą pabraukti)                     (vaiko vardas, pavardė) 

 

nuo 20____ m. _________________ mėn. ____ d. iki 20____ m. _____________ mėn. ____ d.   

1. Už maitinimo paslaugas 100 procentų lengvatą (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite X): 

󠆁 Dėl 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;  

󠆁 tėvų kasmetinių, mokymosi atostogų metu ir vasarą (birželio–rugpjūčio mėnesiais); 

󠆁 tėvų nemokamų atostogų metu bei ne darbo metu, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;  

󠆁 kai tėvai nuolatos dirba pamainomis, nuolatos turi laisvas darbo dienas, apie tai iš anksto 

raštiškai pranešus ugdymo įstaigai; 

󠆁 mokinių atostogų metu; 

󠆁 esant oro temperatūrai, kai ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas įstaigoje, 

vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais, neorganizuojamas; 

󠆁 karantino metu; 

󠆁 ištyrus šeimos gyvenimo sąlygas ir įstaigos tarybai priėmus sprendimą, tėvai, kurių vaikai turi 

įvairių sunkių vystymosi sutrikimų, ir (ar) esant sunkiai materialinei padėčiai, atleidžiami nuo 

mokesčio iš dalies arba visiškai nustatant atleidimo laikotarpį; 

󠆁 šeima gauna socialinę pašalpą ir (ar) yra skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. 

 

2. Už maitinimo paslaugas 50 procentų lengvatą (Jums tinkamą atsakymą pažymėkite X): 

󠆁 vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs, dingęs be žinios, atlieka bausmę įkalinimo 

įstaigoje, nenustatyta tėvystė); 

󠆁 šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba 

pilnamečius vaikus iki 24 metų, kurie nedirba (taip pat savarankiškai nedirba), nesusituokę ir 

neaugina savo vaikų ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą iki tų pačių metų rugsėjo 1 d., ar 

pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai); 

󠆁 vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą; 

󠆁 vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje; 

󠆁 vienam iš vaiko tėvų nustatytas 0–25 proc. darbingumas arba nustatytas 30–55 proc. 

darbingumas ir jis (ji) nedirba. 

 Įsipareigoju raštu pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. 

 

         _________________       ___________________________________ 

                   (parašas)                                               (vardas, pavardė)  


