
Gerbiami tėveliai, 

primename, kad  gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra 

dokumentas, kuriuo  vadovausimės ir pateisinsime nelankytas dienas, kai vaikas serga. Vaiko ligos 

pateisinimo formos šabloną galite gauti pas savo pedagogus.  

SVARBU! 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo 

įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. Teisės aktą rasite paspaudę šią nuorodą: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cc33d10182f11eabbd2d79178d400a0/asr 

39. Apie išvykusį vaiką įstaigos direktorius raštu IS tvarkytojui praneša nedelsdamas, bet ne vėliau 

kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Informaciją apie vaikus, nelankiusius įstaigos daugiau nei 30 

darbo dienų per pastarąsias 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama 

priežastis – liga (jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, 

įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie 

nelankymo priežastis); prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje; tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį 

darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu, darbas užsiimat individualia veikla; nelaimės šeimoje; 

mokinių atostogų metas; tėvų atostogų metas; vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), įstaigos 

vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes, turi teisę pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybai, prieš 10 darbo dienų apie tai raštu įspėjusi tėvus (globėjus).  

 Nuoroda į dokumentą „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 pakeitimo“: 

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cdf88fd0182f11eabbd2d79178d400a0/asr 

11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, dėl: 

11.2.2. ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą 

neskaičiuojamas (jei mažiau nei 3 dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą 

skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl 

ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga 

daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi 

teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis. 

 

Pagarbiai,  

Lopšelio-darželio administracija 

 

 

 


