
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D.

SPRENDIMO NR. T-385 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. balandžio 2 d. Nr. T-91
Šiauliai

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2020  m.  kovo  14  d.  nutarimu  Nr.
207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“,  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo  6  straipsnio  44  punktu,  18  straipsnio  1  dalimi,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  taryba
n u s p r e n d ž i a :  

1. Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas,  išlaikymą Šiaulių  miesto  savivaldybės  švietimo  įstaigose  nustatymo tvarkos  aprašą,
patvirtintą  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos  2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385  „Dėl
Atlyginimo  už  vaikų,  ugdomų  pagal  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programas,
išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1
punktu:

1.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„5.  Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti

skirtos išlaidos (grupinėms ugdymo priemonėms, patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms,
medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.). Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to,
kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną
mėnesį, kol nėra nutraukiama  mokymo sutartis. Paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją
Lietuvos Respublikoje ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir (ar) priežiūros procesą švietimo
įstaigose, mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą yra nemokamas.  Individualiomis
ugdymo priemonėmis vaiką aprūpina tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).“

1.2. Papildyti 121 punktu:
„121.  Paskelbus  karantiną   ir  (ar)  ekstremaliąją  situaciją  Lietuvos  Respublikoje  ir

privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir (ar) priežiūros procesą švietimo įstaigose, vienos dienos
atlyginimą už maitinimo paslaugas sudaro mokestis už maisto produktus.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas galioja karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos Lietuvos
Respublikoje laikotarpiu.

Savivaldybės meras    Artūras Visockas 
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