
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO

NR. T-144 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-245
Šiauliai

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos  įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir
atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės lopšelių-darželių pateiktus prašymus, Šiaulių rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-144 „Dėl
Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo
grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,  7
straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 7, 8 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos higienos norma
HN 75:2016  „Ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji  sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio
26  d.  įsakymu  Nr.  V-93  „Dėl  Lietuvos  higienos  normos  HN  75:2016  „Ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio  ugdymo  programų  vykdymo  bendrieji  sveikatos  saugos  reikalavimai“
patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:“.

2.  Pakeisti  Mokesčio  už  vaikų  išlaikymą  Šiaulių  rajono  savivaldybės  ikimokyklinio  /
priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos  aprašą,  patvirtintą  Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2016  m.  kovo  31  d.  sprendimu  Nr.  T-144  „Dėl  Mokesčio  už  vaikų  išlaikymą  Šiaulių  rajono
savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau
– aprašas):

2.1. Pakeisti aprašo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio

ugdymo grupėse tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato tėvų (globėjų), kurių vaikas (-ai) lanko
Šiaulių  rajono savivaldybės  ikimokyklinio  /  priešmokyklinio  ugdymo grupes  4  val.  ir  daugiau,
mokesčio už vaikų maitinimą, ugdymo paslaugos mokesčio nustatymo, lengvatų taikymo sąlygas.“

2.2. Pakeisti aprašo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4. Vaikų maitinimo Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio /  priešmokyklinio ugdymo

grupėse maitinimo dienos normos:
4.1. ikimokyklinio amžiaus iki 3 metų grupėse, dirbančiose 10,5 val. per dieną, – 1,80 Eur;
4.2.  ikimokyklinio  amžiaus  nuo  3  metų  ir  priešmokyklinio  amžiaus  grupėse,  dirbančiose

10,5 val. per dieną, – 2,00 Eur.“
2.3. Pakeisti aprašo 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„5.  Tėvai  (globėjai)  moka  mokestį  už  vaiko  išlaikymą  ikimokyklinio  /  priešmokyklinio

ugdymo grupėse, kuris sudaromas iš:
5.1. mokesčio už vaikų maitinimą (už kiekvieną lankytą dieną);
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5.2. mėnesinio 7 Eur mokesčio ugdymo įstaigai už ugdymo paslaugą (nepriklausomai nuo
lankytų dienų skaičiaus).“

2.4. Pakeisti aprašo 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„6. Mokestis už vaikų maitinimą nustatomas atsižvelgiant į vaiko buvimo grupėje laiką ir

maitinimų skaičių:
6.1. 4 val. grupėje (1 maitinimas – pietūs) – 50 procentų dienos maitinimo normos;
6.2.  4  val.  grupėje  (2  maitinimai  –  pusryčiai  ir  pietūs)  –  75  procentai  dienos  maitinimo

normos;
6.3.  6  val.  grupėje  (2  maitinimai  –  pusryčiai  ir  pietūs)  –  75  procentai  dienos  maitinimo

normos;
6.4. 10,5 val. ir daugiau grupėje (2 maitinimai, be pusryčių) – 75 procentai dienos maitinimo

normos, kai vaikas atvedamas į grupę nuo 9 iki 9.30 val.;
6.5. 10,5 ir daugiau val. grupei (3 ir daugiau maitinimų) – 100 procentų dienos maitinimo

normos.“
2.5. Pakeisti aprašo 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9. Mokestis už vaiko (-ų) maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:
9.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (dėl vieno iš tėvų mirties ar vaikui nenustatyta ir nepripažinta

tėvystė);
9.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir iki 24 metų, jeigu jie mokosi

dieninėse visų tipų dieninio mokymo įstaigose);
9.3.  vaikas  auga  mokinių  ar  studentų  šeimoje,  kurioje  vienas  iš  tėvų  (globėjų)  mokosi

mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
9.4. vaikui nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumas;
9.5. tėvas ar (ir) motina atlieka tikrąją arba privalomąją karo tarnybą.“
2.6. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10. Mokestis už vaikų maitinimą nemokamas, kai:
10.1. vaikas nelanko grupės dėl ligos (ne mažiau kaip 3 darbo dienas iš eilės) pirmąją dieną

po ligos, pateikus tėvų (globėjų) rašytinį prašymą dėl mokesčio už vaikų maitinimą netaikymo;
10.2. vaikas nelanko grupės per tėvų (globėjų) kasmetines, nemokamas atostogas ar vieno iš

tėvų  (globėjų)  papildomo  poilsio  dieną,  pateikus  patvirtinamąjį  dokumentą  iš  darbovietės  apie
tėvams (globėjams) suteiktas atostogas ir (ar) papildomą poilsio dieną;

10.3. vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės), pateikus rašytinį prašymą ne
vėliau kaip prieš tris darbo dienas;

10.4. vaikas nelanko grupės tėvų (globėjų) ne darbo laiku, jiems nuolat dirbant pamainomis ar
kintančiu grafiku, pateikus  patvirtinamąjį  dokumentą iš  darbovietės,  kad tėvas (globėjas) nuolat
dirba pamainomis ar kintančiu grafiku;

10.5. šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus įrodančią Socialinės paramos skyriaus pažymą;
10.6. tėvų (globėjų) pageidavimu vaikas nelanko grupės per mokinių rudens, Kalėdų, žiemos

ir Velykų atostogas, pateikus rašytinį prašymą, ar įstaiga (grupė) laikinai uždaroma Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos ar jo įgalioto asmens sprendimu;

10.7.  paskelbta  ekstremali  situacija,  kelianti  pavojų  vaikų  gyvybei  ar  sveikatai,  nustatyta
ypatingoji epideminė padėtis dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename
ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių
šalčio ar žemesnei;

10.8. vaikas nelanko įstaigos kitais nenumatytais atvejais, direktoriaus įsakymu (nelaimingų
atsitikimų šeimoje atvejais, vienišo tėvo (motinos) ligos atveju ir kt.).“ 

2.7. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Mėnesinis mokestis ugdymo įstaigai už ugdymo paslaugą nemokamas:
11.1. vasaros mėnesiais, kai ugdymo įstaiga nedirba;
11.2. vasaros mėnesiais, tėvams (globėjams) pateikus rašytinį prašymą dėl vaiko (-ų) vasaros

atostogų iki einamųjų metų balandžio 30 d. ir vaikas nelanko įstaigos nei vienos dienos prašyme
nurodytą mėnesį (-iais); 
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11.3. baigiamųjų grupių ugdytiniai, jei vaikas (-ai) nelanko įstaigos vasaros mėnesiais.“
2.8. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„12. Mokesčio už vaikų maitinimą lengvatos tėvams (globėjams) taikomos, pateikus raštišką

prašymą ir atitinkamos lengvatos suteikimą patvirtinančio dokumento kopiją:
12.1.  vaikas  turi  tik  vieną  iš  tėvų (vienas  yra  miręs  ar  vaikui  nenustatyta  ir  nepripažinta

tėvystė);
12.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų) ir pažymą iš mokymosi įstaigos,

kai vaikai 18–24 m., jeigu jie mokosi dieninėse visų tipų mokymo įstaigose);
12.3.  vaikas  auga  mokinių  ar  studentų  šeimoje,  kurioje  vienas  iš  tėvų  (globėjų)  mokosi

mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
12.4. vaikui nustatytas vidutinis ir sunkus neįgalumas;
12.5. tėvas ar (ir) motina atlieka tikrąją arba privalomąją karo tarnybą.“
3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.
Šis  sprendimas  skelbiamas  Teisės  aktų  registre  ir  gali  būti  skundžiamas  teismui  Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                          Antanas Bezaras


	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

