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DĖL TĖVŲ NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IŠIEŠKOJIMO TVARKOS 

 

 

               Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išieškojimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius nesumokėtų mokesčių išieškojimo reikalavimus, 

būdus bei principus, kuriuos turi taikyti įstaigos, išieškodamos iš skolininkų nesumokėtus 

mokesčius už vaiko išlaikymą įstaigoje. 

             Primename, kad 2018 m. sausio 18 d. įstaigoms buvo išsiųstas Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 30-84 patvirtintas 

Nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išieškojimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) ir jo priedai, kuriais vadovaudamiesi privalote išieškoti skolininkų 

nesumokėtus mokesčius už vaiko išlaikymą įstaigoje. Siekdami kuo greičiau panaikinti 

susidariusias skolas, privalote tėvus laiku ir nustatyta tvarka informuoti apie skolas, jų išieškojimo 

būdus bei terminus. Aprašą ir jo priedus siunčiame pakartotinai. 

  Prašome kuo skubiau vykdyti Aprašo nuostatas, pradėti skolų išieškojimo procedūras ir 

iki 2019 m. lapkričio 1 d raštu informuoti  Švietimo, kultūros ir sporto departamento 

Ikimokyklinio ugdymo skyrių, kiek pareiškimų yra pateikta teismui. 

 PRIDEDAMA. 7 lapai.  

                                               

             Pagarbiai 

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja                                                               Kristina Cibulskytė 

 

 

 

 

 

 

Vidmanta Kibirkštienė, tel. (8 5) 211 2407, vidmanta.kibirkstiene@vilnius.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas
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