
ATMINTINĖ 

Už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje tėvai moka 50% sumažintą mokestį, jei pristato šias pažymas: 

1. Daugiavaikės šeimos (trys ir daugiau vaikų)  

 1) Pažymą apie šeimos sudėtį, 2) prašymą. Pažymos pateikiamos pradėjus lankyti ikimokyklinę įstaigą. 

2. Vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs,  nenurodytas vaiko gimimo liudijime, atlieka bausmę įkalinimo 

įstaigoje, teismo pripažintas dingusiu be žinios) 

1) Pažymą apie šeimos sudėtį; 2) dokumentą patvirtinantį, kad vaikas turi tik vieną iš tėvų; 3) prašymą.  Pažymos 

pateikiamos vieną kartą metuose. 

Jeigu atlieka bausmę – 1) pažyma iš įkalinimo įstaigos, 2) prašymas. 

3. Studentų šeima, kai vienas iš tėvų mokosi mokymo įst. dieniniame skyriuje. 

1) Pažyma iš mokymosi įstaigos; 2) prašymas.  Pažymos pateikiamos rugsėjo, vasario mėnesiais 

4. Šeimos, kurių pajamos neviršija 1,5 LR remiamų pajamų dydžio. 

1) Pažymą apie šeimos sudėtį (vieną kartą  metuose); 2) pažymas apie gautas pajamas per 3 paskutinius mėnesius; 

3)prašymą.   Pažymos pateikiamos kas 3 mėnesius. 

5. Vaikui nustatytas invalidumas, žymųs vystimosi sutrikimai, vaikas serga diabetu, kiti susirgimai patvirtinti Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2012 m. Vasario 23 d. Sprendimu T-83 

1) Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma arba gydymo įstaigos pažyma, 2) prašymas. 

Už vaiko išlaikymą visai nemoka, jei pristato šias pažymas: 

1. Socialiai  remtinos šeimos 

1)  gaunantys socialinę pašalpą pateikia prašymą lopšelio-darželio buhalterijai. 

Pažymos pristatomos iki einamojo mėn. 20 d. 

Vienos lankytos dienos mokėjimo norma lopšelyje: 

Už maistą  -  1,81 Eur. Už priemones – 0,58 Eur. Iš viso – 2,39 Eur. 

Sumažintas mokestis 50% - už maistą – 0,91 Eur. Už priemones – 0,29 Eur. Iš viso – 1,20 Eur. 

Vienos lankytos dienos mokėjimo norma darželyje: 

Už maistą  -  2,02 Eur. Už priemones – 0,58 Eur. Iš viso – 2,60 Eur. 

Sumažintas mokestis 50% - už maistą – 1,01 Eur. Už priemones – 0,29 Eur. Iš viso – 1,30 Eur. 

Mokesčius už vaiko išlaikymą galima sumokėti: AB DNB banke Kauno sk., Kauno m. pašto skyriuose, internetu 

(mokant mokesčius internetu būtina nurodyti vaiko kodą, nurodytą mokėjimo kvite), UAB „Viena sąskaita“. 

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio surenkamosios sąskaitos Nr. LT894010042500030414, AB DNB banko Kauno sk. 

banko kodas 40100. 

Kilus neaiškumams, dėl mokesčių už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje, kreiptis į Aleksoto lopšelio-darželio buhalteriją 

Tel.  39 12 77, arba el.p.   buhalterija@aleksotas.kaunas.lm.lt,                                                          


