
Mokesčio už vaiko išlaikymą įstaigoje mokėjimas internetu 

 

Prašome mokant už l/d. nevykdyti vietinio nurodymo mokėjimų. 

Visus už l./d. turite vykdyti per įmokas ir mokesčius. 

Mokėti per AB „Swedbank“ e-bankininkystę reikia taip: 

1. MOKĖJIMAI; 

2. Įmokos; 
3. Paspaudus laukelį Įmokos, atsiras aprašas, kuriame įveskite įmokos kodą –

31550; 

4. Įvedus įmokos kodą, atsiras mokėjimo skiltis, kurioje turite paspausti laukelį 

pavadinimu Mokėti; 

5. Paspaudus laukelį Mokėti atsidarys langas, kuriame turite įvesti likusius 

duomenis (Vardas ir pavardė; Mokėtojo adresas; Mokėtojo kodas (nurodytas 

mokėjimo už darželio paslaugas KVITE); Atsiskaitymo periodas; Suma 

(nurodyta mokėjimo už darželio paslaugas KVITE, tokią kokia yra nurodyta); 

Detalės (Vaiko vardas ir pavardė)); 

6. Viską suvedus, atlikite mokėjimą. 

PAVYZDŽIAI-Įmokos už vaikų darželį bankuose 

Mokėti per AB SEB bankas e-bankininkystę reikia taip: 

1. MOKĖJIMAI skiltis; 

2. Įmokos ir mokesčiai; 

3. Atsiras aprašas, kuriame turi būti įvestas įmokos kodas 31550. Jį įvedus 

spauskite mygtuką Ieškoti. 

4. Paspaudus Ieškoti, išvysite laukelį pavadinimu „Vilniaus m. sav. švietimo 

skyriaus kvitas“, tada paspauskite ant užrašo Mokėti; 

5. Paspaudus laukelį Mokėti atsidarys langas, kuriame turite įvesti likusius 

duomenis (Vardas ir pavardė; Mokėtojo adresas; Mokėtojo kodas (nurodytas 

mokėjimo už darželio paslaugas KVITE); Suma (nurodyta mokėjimo už 

darželio paslaugas KVITE, tokią kokia yra nurodyta); Ruošinio pavadinimas; 

Pasirinkite švietimo skyriaus įmoką 31550; 

6. Viską suvedus, spauskite laukelį Tęsti; 

7. Suvestus duomenis patikrinkite ir patvirtinkite mokėjimą. 

PAVYZDŽIAI-Įmokos už vaikų darželį bankuose 
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Mokėti per AB DNB bankas e-bankininkystę reikia taip: 

1. MOKĖJIMAI skiltis; 

2. Už paslaugas (rasite pavedimų sąraše); 

3. Paieškoje įveskite įmokos kodą 31550. Įvedus kodą atsiras užrašas 

pavadinimu „BĮ ,,Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (Įmokos 

kodas 31550-už lopšelius-darželius Vilniaus m.)“, paspauskite ant 

atsiradusio teksto, veiksmas perkeltas į kitą mokėjimo lapą; 

4. Užpildykite likusius duomenis (Mokėtojo kodas (nurodytas mokėjimo už 

darželio paslaugas KVITE); Periodo pradžia; Suma (nurodyta mokėjimo už 

darželio paslaugas KVITE, tokią kokia yra nurodyta); 

5. Viską užpildžius spauskite Toliau; 

6. Suvestus duomenis patikrinkite ir spauskite Apmokėti. 

PAVYZDŽIAI-Įmokos už vaikų darželį bankuose 

Mokėti per UAB Medicinos bankas e-bankininkystę reikia taip: 

1. MOKĖJIMAI skiltis; 

2. Įmokos ir mokesčiai (rasite pavedimų sąraše); 

3. Paieškoje įveskite įmokos kodą 31550. 

4. Pasirinkite formą užrašu „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 

(Įmokos kodas 31550)“; 

5. Spauskite Toliau; 

6. Užpildykite likusius duomenis (Mokėtojo kodas (nurodytas mokėjimo už 

darželio paslaugas KVITE); Suma (nurodyta mokėjimo už darželio paslaugas 

KVITE, tokią kokia yra nurodyta); 

7. Viską užpildžius spauskite Toliau; 

8. Suvestus duomenis patikrinkite ir spauskite Apmokėti. 
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