
____________________________________________ 
(vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 

____________________________________________ 
(gyvenamosios vietos adresas) 

____________________________________________ 
(telefonas, elektroninis paštas) 

 

Kauno  miesto lopšelio-darželio  
“Šermukšnėlis“ direktorei 
Aldonai Leonavičienei  
 
 

PRAŠYMAS TAIKYTI MOKĖJIMO LENGVATĄ 
 

2020 m. ....................... d. Kaunas 
 

 
Prašau taikyti mokėjimo lengvatą už mano sūnų (dukterį)/ globotinį (-ę) 
 
___________________________________________________________________________________ 

(vaiko vardas, pavardė) 
 
lankantį jūsų įstaigos ___________________________________ ikimokyklinę/ priešmokyklinę grupę 
 
Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (2019 m. spalio 15 d. Nr. T-454): 
 

6. Tais atvejais, kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) ir vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) 
deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste, jie atleidžiami nuo 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose 
nurodyto atlyginimo mokėjimo, jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos 
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. 

8.1. kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste, nuo 
Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto atlyginimo taikoma 8,62 Eur lengvata;  

8.2. kai tik vieno iš abiejų turimų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta yra 
Kauno mieste, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto atlyginimo taikoma 4,31 Eur lengvata;  

8.3. nuo Aprašo 4 punkte ir 5.1 papunktyje nurodyto atlyginimo dydžio taikoma 50 procentų 
lengvata, nuo Aprašo 5.2 papunktyje nurodyto dydžio – 8,91 Eur lengvata, kai: 

8.3.1. vienintelio vaiko tėvo deklaruota gyvenamoji vieta yra Kauno mieste;  
8.3.2. abiejų tėvų (įtėvių, globėjų), auginančių ir (ar) globojančių tris (besirūpinančių trimis) ir 

daugiau nepilnamečių ir (ar) besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo 
mokyklose vaikų, gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;  



8.3.3. abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste, ir bendrai 
gyvenančių asmenų, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams įstatyme, praėjusių 3 mėnesių (iki prašymo pateikimo mėnesio) vidutinės 
mėnesio pajamos vienam asmeniui mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;  

8.3.4. vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa, jei globėjo (kai vaiko globėju paskirtas 
tik vienas asmuo) ar abiejų globėjų (kai vaiko globėjai šeima) deklaruota gyvenamoji vieta Kauno 
mieste;  

8.3.5. vaikui, už kurio ugdymą mokamas atlyginimas, nustatytas neįgalumas, žymūs raidos 

(fizinės, pažinimo, elgesio ir emocinės, socialinės) ir (ar) sveikatos sutrikimai ir abiejų tėvų (įtėvių) 

gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste;  

8.3.6. abiejų tėvų (įtėvių) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste ir vienas iš tėvų (įtėvių) 

mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių 

studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų 

programas (pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais). 

11. Tėvai (įtėviai, globėjai), vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos 

vykdymo pažymą, atlyginimo 10.2, 10.5 ir 10.6 papunkčiuose nurodytais atvejais nemoka, jeigu patys 

pateikia tai patvirtinančius dokumentus. 

13. Tėvams (įtėviams, globėjams), kurių vaikas yra priešmokyklinio amžiaus, atlyginimas 

atitinkamai mažinamas, kai vaikui paskirtas nemokamas maitinimas Savivaldybės tarybos nustatyta 

tvarka.  

 

 

Pateikiu dokumentus, kuriais vadovaujantis turėtų būti taikoma lengvata.  

Patvirtinu, kad duomenys yra teisingi.  

 

 
 

 
__________________                                                  _________________________________ 
            (parašas)  `                           (vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 


