
 

 

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 25 D. 

SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ 

SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2016 m. vasario 25 d. Nr. T-61 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-278 „Dėl Atlyginimo už vaikų, 

ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės 

švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3. Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos 

išlaikymą ir mokesčio už vaiko maitinimo paslaugas. Atlyginimas už vaiko išlaikymą 

apskaičiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas įkainį iš lankytų 

(arba nelankytų ir nepateisintų) dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos 

išlaikymą.“ 

2. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„10. Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu 

mažinamas 50 procentų:  

10.1. jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų  (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi 

pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas 

arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų 

programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai); 

10.2. kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.“ 
3. Pakeisti 12.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„12.3. vaikų gimimo liudijimo kopijas, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); 

pažymą iš švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų 

programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo 

profesinio ugdymo programą.“ 

4. Papildyti 12 punktą nauju 12.4  papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„12.4. Lietuvos kariuomenės pažymą, kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.“ 
 

 

 

Savivaldybės meras        Artūras Visockas 

 


