
Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ 

GAUTA 

20__-____-____Nr. __________ 
 

 

 

__________________________________________________________ 

(Tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis) 

 

__________________________________________________________ 

(Nuolatinė gyvenamoji vieta, telefono numeris) 

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ 

Direktoriui 

PRAŠYMAS 

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMO 
 

202   -   

Šiauliai 

 

Prašau (taikyti 100 ar 50 proc.) mokesčio lengvatą mano sūnui, dukrai (reikalingą pabraukti) 

____________________________________ , lankančiam (-iai) _________________ grupę 
                            (vaiko vardas, pavardė)                                                              (grupės pavadinimas) 

nuo–iki _________________________________________________________(įrašyti laikotarpį). 
 

Tinkamą variantą pabraukti ir pažymėti : 

50 proc. lengvata: 

 jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo 

ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja 

aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės 

studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai); 

 jei vienas iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) atlieka privalomąją karo tarnybą; 

 jei vaikui nustatytas neįgalumas; 

 jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, 

vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra 

mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio; 

100 proc. lengvata: 

 jei šeima gauna socialinę pašalpą; 

 jei šeimai taikoma atvejo vadyba ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas; 

 jei vaikui tą dieną skirtas pritaikytas maitinimas ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu 

maistu); 

          jei vaikas nelanko įstaigos: 

 dėl ligos; 

 tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu; 

 vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, 

jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą; 

 mokinių atostogų metu; 

 nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais; 

 kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20o C, arba dėl ekstremalių įvykių; 

 kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki 

aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų; 

 kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo arba dirba slenkančiu darbo grafiku; 

 kai vienas iš tėvų, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu. 

PRIDEDAMA ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Patvirtinu, kad informaciją pateikiau teisingą. 

                                                      _____________   ___________________________ 
                                                                                      (parašas)                                           (vardas, pavardė 


