
Mėnesinis mokestis neskaičiuojamas vasaros laikotarpiu (liepos–
rugpjūčio mėnesiais) visą kalendorinį mėnesį (skaičiuojant nuo

einamojo mėnesio pirmos dienos) įstaigos (grupės) nelankantiems
vaikams.

Vaikui pradėjus lankyti įstaigą (grupę) iki mėnesio 15 dienos
(įskaitytinai) ar išvykstant iš jos po mėnesio 15 dienos,

skaičiuojamas visas nustatytas mėnesinis mokestis. Vaikui
pradėjus lankyti įstaigą (grupę) po mėnesio 15 dienos ar

išvykstant iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai), skaičiuojama pusė
mėnesinio mokesčio.

Mokesčiai už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo
programą, išlaikymą 

Mokestis už vaiko
maitinimą 

(iki 3 m. vaikams – 2,00 Eur,
3-5 m. vaikams – 2,20 Eur), 
skaičiuojamas už kiekvieną

vaiko lankytą dieną.
 

1.
Mokestis ugdymo ir

kitoms reikmėms
tenkinti (10.00 Eur per

mėnesį), mokamas
kiekvieną mėnesį,

nepriklausomai nuo
lankytų dienų skaičiaus. 

2.

1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, teismo sprendimu
pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu,
laikinai arba neterminuotam laikotarpiui apribota valdžia, nenustatyta tėvystė,
sulaikytas ikiteisminio tyrimo metu, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę),
pateikus tai patvirtinančius dokumentus (dokumentai teikiami vieną kartą); 
2. šeima augina (globoja) tris ar daugiau vaikų iki 18 metų ar vyresnius, kurie mokosi
mokymo įstaigų, teikiančių formalųjį švietimą, dieniniuose skyriuose iki jiems sukaks
24 metai, pateikus mokymosi įstaigos pažymą ir šeimos sudėtį patvirtinantį
dokumentą; 
3. vienas ar abu tėvai, iki jiems sukaks 24 metai, mokosi pagal bendrojo ugdymo
programą arba mokymo įstaigoje, teikiančioje formalųjį švietimą (nuolatinės
studijos), pateikus pažymą; 
4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai; 
5. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija arba sunkios formos
alergija, pateikus ligą patvirtinančius dokumentus ir (ar) neįgalumą patvirtinančius
dokumentus; 
6. vaiko abiem tėvams nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis,
pateikus tai patvirtinančius dokumentus; 
7. vienas iš tėvų atlieka Lietuvos Respublikos piliečių privalomą karo tarnybą,
pateikus pažymą. 

Smulkesnę informaciją rasite Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d.
sprendime Nr. T1-285 lopšelio-darželio internetinėje svetainėje www.silalesdarzelis.lt

Atmintinę parengė 
Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė,
vyr. buhalterė Daiva Radavičienė

Mokestis už vaiko maitinimą tėvų prašymu mažinamas 50 procentų, jeigu: 

Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-285 „Dėl mokesčio už vaikų,

ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
tėvai (globėjai, rūpintojai) už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio

ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono
savivaldybės mokyklose, išlaikymą moka Šilalės rajono
savivaldybės tarybos nustatytą mokestį, kurį sudaro:


