
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Prašymas lopšelio-darželio 
„Žvaigždutė“ direktorei; 

 pažyma apie šeimos sudėtį 
(išduodama miesto seniūnijoje); 

 vaiko gimimo liudijimo kopija; 

 studento (moksleivio) pažyma iš 
mokymo įstaigos (jeigu mokosi); 

 pažyma apie atliekamą karinę 
tarnybą ( jeigu atlieka tarnybą); 

 pažyma  iš įkalinimo įstaigos,         
( jeigu atlieka bausmę); 

 mirties liudijimo kopiją (jeigu 1   
iš tėvų miręs); 

 ištuokos liudijimo kopiją (jeigu 
tėvai išsiskyrę). 
Visi dokumentai pateikiami 
einamųjų metų data. 
 
 PASTABA. Tėvai privalo 
nedelsiant pranešti apie teisės į 
sumažintą mokestį  pasibaigimą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vaiko ligos atveju, kai 
pristatoma pažyma; 

 kai oro temperatūra 
žemesnė negu  -200C; 

 tėvų (globėjų) kasmetinių 
atostogų metu, pateikus iš 
darbovietės pažymą; 

 motinos nėštumo, 
gimdymo atostogų metu, 
pateikus iš darbovietės 
pažymą, išskyrus atostogas 
vaiko auginimui; 

       vasaros (birželio-rugpjūčio)   
 mėnesiais. 
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Adresas: V. Kudirkos g. 20 
Telefonas  8 441 62163 

El. p. info@zvaigzdeta.lt 
s.v@zvaigzdeta.lt  direktorės 

j.v@zvaigzdeta.lt  vyr. 
buhalterės 

www.zvaigzdeta.lt 
 
 

Pagrindiniai 
dokumentai, kuriuos 
privalote pateikti dėl 
mokesčio lengvatų 

suteikimo 

Vadovaujantis Šilutės 
rajono savivaldybės 2007 
m. gruodžio 13 d. 
sprendimu Nr. T1-302,  
už praleistas dienas 
nereikia mokėti: 

 

Norėdami paaukoti lėšas 
savo grupės vaikučių 

ugdymui, galite įvesti į 
sąskaitą 

Nr.LT204010043500060140, 
Luminor Bank AB,    
įstaigos kodas – 190687627. 
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  Darželio darbo laikas 

7.00 - 17.30 val. 
 Jeigu į darželį važiuosite su 

mašina, palikite ją aikštelėje, 
esančioje Kudirkos g., nes į kiemą, 
dėl vaikų saugumo ir draudžiamo 
ženklo, įvažiuoti negalėsite.  

 Kviečiame nepatingėti atsikelti 
anksčiau ir į darželį ateiti pėstute. 
Grynas oras geriau pažadins Jus ir 
mažylį, išvengsite parkavimo 
nepatogumų. 

 Eikite per įėjimą, kuris yra 
arčiausiai  Jūsų grupės. 

  Pradėjus lankyti, jau pirmąją 
dieną, turite pateikti auklėtojai 
SVEIKATOS PASĄ, kaip įrodymą, 
kad Jūsų vaikutis yra sveikas ir gali 
lankyti kolektyvą. Jį išduoda šeimos 
gydytojas. 

 Jeigu jūsų mažylis yra alergiškas, 
pasirūpinkite, kad apie tai būtų 
įrašyta SVEIKATOS PASE 

 

 Kai  Jūsų vaikučiui sukaks trys 
metukai, pereisite į darželio grupę. 
Čia ugdymą organizuos  kitos, 
darželio grupėse dirbančios, 
auklėtojos. Sulaukus šešerių metų, 
ruoštis mokyklai padės 
priešmokyklinio ugdymo 
pedagogės.     

 Pirmiausia nusiteikite patys 
būsimiems pasikeitimams.  

 Pasitikėkite darželio veikla ir 
ugdymo programa, dirbančiais 
pedagogais ir aptarnaujančiu 
personalu. 

 Atminkite, kad Jūsų nuostatos 
įstaigos pedagogų atžvilgiu, įtakoja 
ir Jūsų vaiko nusiteikimą lankyti  
darželio grupę.  

 Mokykite vaiką savarankiškumo, 

valgyti šaukšteliu, palaipsniui 

atpratinkite nuo sauskelnių ir 

žinduko. 

  Pratinkite prie darželio ritmo: 

anksčiau kelkite, pailsėkite po 

pietų, anksčiau eikite miegoti. 

  

Užmokestis už darželį mokamas 
iki einamojo mėnesio 25 d. Perlo 
terminaluose, pasirinktame 
banke ir interneto linija. 
Būtina nurodyti vaiko pavardę, 
vardą, grupę ar grupės kodą! 
 

 

 

 

 

 

  vaikas turi vieną iš tėvų; 

  šeima augina 3 ir daugiau vaikų; 

  du vaikai iš vienos šeimos lanko 
ikimokyklinę įstaigą, vienam vaikui 
mažinamas mokestis 50% ; 

 tėvas atlieka tikrąją karinę 
tarnybą; 

 vienas iš tėvų yra studentas  
(moksleivis) ir mokosi dieniniame 
skyriuje; 

 tėvai išsiskyrę. 
 

1 diena kainuoja: 
lopšelio gr. – 2,10 Eur., 
darželio gr. 2,27 Eur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UŽMOKESTIS UŽ DARŽELĮ 
MAŽINAMAS 50%, JEIGU: 

 

 NAUDINGA 

INFORMACIJA 

PRADEDANTIEMS 

LANKYTI 

DARŽELĮ 
 

 
IŠKILUS 

NEAIŠKUMAMS, 
VISAIS KLAUSIMAIS 

JUMS GALĖS PADĖTI 
GRUPĖS AUKLĖTOJA 


