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Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ 

direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. 

įsakymu Nr. V-1 (1.8.) 
 
 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULĖTEKIS“ 

NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ (toliau – Darželis) nelankytų dienų pateisinimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų darželio nelankymo pateisinimo sąlygas ir 

tvarką. 

2. Dokumentas parengtas vadovaujantis „Mokesčio už vaiko išlaikymo Vilniaus miesto 

savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

nustatymo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2019 m. gruodžio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 

sprendimu Nr. 1-305.  
II SKYRIUS  

DARŽELIO NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO SĄLYGOS IR TVARKA 

 

3. Tėvai (globėjai) susirgus vaikui ar dėl kitų priežasčių neatvykus į darželį privalo 

pranešti grupės, kurią lanko vaikas, mokytojai, tą pačią dieną, kai vaikas netvyko, iki 9.00 val. ryto. 

4. Tėvai (globėjai) mokytojai pranešdami apie neatvykimą nurodo vaiko vardą, pavardę. 

5. Nepavykstant susisiekti su grupės mokytoja, tėvai (globėjai) praneša darželio 

administracijai apie vaiko neatvykimą, nurodydami grupę, kurią lanko vaikas, vaiko vardą bei 

pavardę. 

6. Administracija apie gautus pranešimus iš tėvų (globėjų) dėl neatvykusių vaikų 

informuoja ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojus. 

7. Vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu, tėvai neturi pranešti 

diagnozės (kokia liga serga vaikas), tačiau siekiant išvengti užkrečiamų ligų plitimą informuoja 

darželio darbuotojus, kad laiku būtų imtasi tinkamų ligų prevencijos priemonių. 

8. Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo mokytojas, gavęs pranešimą apie vaiko 

neatvykimą, grupės dienyne pateisintą vaiko neatvykimą žymi raide „P“. 

9. Nepateikus pateisinamo dokumento dėl nelakytų dienų, praleistos dienos laikomos 

nepateisintomis, jos žymimos raide „N“. 

10. Tėvai atsako už nelankytų dienų prašymą išdėstytos informacijos teisingumą. 

 

III SKYRIUS  
PATEISINIMAS DĖL NELANKYTŲ DIENŲ 

 

11. Tėvai (globėjai) privalo per 3 darbo dienas nuo pirmos vaiko atvykimo į darželį 

dienos, raštu pateisinti praleistas dienas (prašymas dėl nelankytų dienų pateisinimo forma, 

priedas Nr. 1). 

12. Pateisinimo dėl nelankytų dienų prašymo formą galima rasti mūsų tinklalapyje 

https://www.ldsauletekis.lt,  prisijungus prie el. dienyno, pas savo grupės mokytoją, administracijoje. 

 

https://www.ldsauletekis.lt/


IV SKYRIUS 

MOKESTIS UŽ DARŽELO NELANKYMĄ 

 

13.  Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu: 

13.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos 

skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS); 

13.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force 

majeure atvejų; 

13.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo 

pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko 

įstaigos dėl:  

13.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, 

suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio 

dienų;  

13.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti 

įstaigą papildomai;  

13.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų;  

13.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje; 

13.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba 

vykdomos individualios veiklos; 

13.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo 

mokykloje);  

13.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais);  

13.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);  

13.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose 

grupėse);  

13.3.10. kitų priežasčių. 

14. Mokestis už vaiko maitinimą skaičiuojamas: 

14.1. tėvams (globėjams) neužpildžius ir nepateikus prašymo dėl nelankytų dienų pateisinimo 

per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

15. Tėvai (globėjai) su darželio nelankytų dienų pateisinimo tvarkos aprašu supažindinami 

grupių informaciniuose stenduose, susirinkimuose, darželio internetinėje svetainėje, 

https://www.ldsauletekis.lt/ 

16. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 

sprendimu ir Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ Tarybos sprendimu. 
 

_________________________ 

 

 

https://www.ldsauletekis.lt/


 Priedas Nr. 1 

 

__________________________________________ 
(Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 

_________________________________________ 

(adresas, telefonas) 

 

 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ 

Direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NELANKYTŲ DIENŲ PATEISINIMO 

 

______________________ 

(data) 

Vilnius 

 

 Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters ___________________________________, kuris(-i)  

               (nurodyti vaiko vardą, pavardę)                          

lanko grupę _____________________, nelankytas dienas nuo __________________________  

       (nurodyti grupės pavadinimą)          (nurodyti datą) 

 

iki ___________________________, kadangi (pažymėti varnele ⱱ): 

      (nurodyti datą)                                            

 dėl vaiko ligos; 

 dirbu pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba vykdomos individualios veiklos; 

 mamadienis/tėvadienis (auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų  

suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų); 
 

 suteiktos kasmetinės arba nemokamos atostogos darbovietėje; 

 prastovos darbovienėje; 

 mokinių atostogos (kai vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje); 

 atostogos vasaros metu (birželio–rugpjūčio  ėnesiais);  

 nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas; 

 kita priežastis (nurodyti):_________________________________________________________. 

 

 

     ________________________________________  

       (parašas, vardas, pavardė) 

 


