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REIKALAVIMAS SUMOKĖTI MOKESČIUS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ 

(MAITINIMĄ IR(AR) UGDYMĄ) 

 

 

Primename, kad vadovaujantis su įstaiga [nurodyti pavadinimą]  (toliau vadinama – įstaiga) 

sudaryta Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo paslaugų sutartimi, Jūs, kaip vaiko tėvai (globėjai),  

įsipareigojote sumokėti mokestį už vaiko išlaikymą (maitinimą, ugdymą ir kitų reikmių tenkinimą), 

kurio dydis, mokėjimo tvarka ir terminai nustatyti Vilnius miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 

22 d. sprendime Nr. 1-2070 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės 

mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo 

tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ (2017 m. rugpjūčio 

30 d. sprendimo Nr. 1-1121 redakcija).  

Informuojame, kad Jūsų skola iki  20......-......-.......   - ......... Eur.  

Maloniai prašome per 10 darbo dienų nuo šio reikalavimo gavimo dienos sumokėti 

susidariusį įsiskolinimą ir apie tai informuoti įstaigą.  

Įsiskolinimas turi būti sumokėtas į [nurodyti gavėjo pavadinimą, sąskaitos numerį, banko 

pavadinimą]. 

Siekiame rasti sprendimą ir bendradarbiauti, tačiau pažymime, kad Jums nustatytu 

terminu nepadengus įsiskolinimo, įstaiga kreipsis į teismą dėl skolos išieškojimo priverstine 

tvarka. Tokiu atveju kartu su įsiskolinimo suma papildomai bus priteistos procesinės palūkanos už 

piniginės prievolės nevykdymą, o dėl bylinėjimosi ir antstolio priverstinio vykdymo veiksmų patirsite 

nepatogumus ir turėsite papildomų išlaidų.  

Taip pat įspėjama, kad laiku nesumokėjus nustatytų mokesčių už vaiko išlaikymą (maitinimą 

ir (ar) ugdymą) daugiau kaip 60 kalendorinių dienų (mokėjimo terminas skaičiuojamas nuo mokėjimo 



termino pabaigos, t. y. nuo einamojo mėnesio paskutinės dienos) ir Jums nepadengus įsiskolinimo 

per šiame reikalavime nurodytą terminą, vaikas bus pašalintas iš ugdymo įstaigos sąrašų, sutartis bus 

laikoma vienašališkai nutraukta.  

Atsiprašome už šį laišką, jeigu jis pasiekė Jus po skolos apmokėjimo. 

Kilus klausimams prašome kreiptis į įstaigos administraciją tel. ............  . 

 

 Pagarbiai 

[įstaigos pavadinimas] 

[pasirašiusio pareigų pavadinimas]                                     [vardas, pavardė] 


