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  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos    

HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  

n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

            2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:              

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: 

2.1.1. lopšelio grupėse – 6,26 Lt (1,81 Eur); 

2.1.2. darželio grupėse – 7,16 Lt (2,07 Eur); 

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 7,16 Lt (2,07 Eur). 

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 14 ir 24 valandas: 

2.2.1. lopšelio grupėse – 7,16 Lt (2,07 Eur); 

2.2.2. darželio grupėse – 8,00 Lt (2,32 Eur); 

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 8,00 Lt (2,32 Eur). 

            2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau 

kaip 4 valandas: 

2.3.1. lopšelio grupėse – 4,70 Lt (1,36 Eur); 

2.3.2. darželio grupėse – 5,37 Lt (1,56 Eur); 

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 5,37 Lt (1,56 Eur). 

            3.  Nustatyti 2,50 (2 Lt 50 ct) Lt ( 0,72 Eur) mokestį visoms šeimoms ir 1 (vieno) Lt (0,29 

Eur) mokestį socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną  mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, 

sekmadienius ir švenčių dienas): 

3.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir 

darbuotojų darbo apmokėjimui; 

3.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų bendrojo ugdymo mokyklose ugdymo reikmėms 

tenkinti, maisto gaminimo išlaidoms ir darbuotojų darbo apmokėjimui,  kai vaikai lanko įstaigą 

ilgiau kaip 4 val.              

              4. Pripažinti netekusiu galios  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio      

20 d. sprendimą Nr. 1-656 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės 

švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“. 
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