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SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D.

SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2021 m. spalio 12 d. Nr. T-300
Šiauliai

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  18  straipsnio  1  dalimi,
Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui
užtikrinti  apskaičiavimo,  paskirstymo  ir  panaudojimo  tvarkos  aprašu,  patvirtintu  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 677 „Dėl Ugdymo, maitinimo ir
pavėžėjimo  lėšų  socialinę  riziką  patiriančių  vaikų  ikimokykliniam  ugdymui  užtikrinti
apskaičiavimo,  paskirstymo ir  panaudojimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  Privalomo ikimokyklinio  ugdymo nustatymo ir  skyrimo tvarkos  aprašu,  patvirtintu
Lietuvos  Respublikos  Švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro,  Lietuvos  Respublikos  Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo
ikimokyklinio  ugdymo  nustatymo  ir  skyrimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  Šiaulių  rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti  Mokesčio  už  vaikų  išlaikymą  Šiaulių  rajono  savivaldybės  ikimokyklinio  /
priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos  aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2020 m.  rugsėjo  8  d.  sprendimu Nr.  T-301 „Dėl  Mokesčio  už  vaikų  išlaikymą  Šiaulių  rajono
savivaldybės  ikimokyklinio  /  priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10
punktą ir išdėstyti jį taip:

„10. Mėnesinis mokestis ugdymo įstaigai už ugdymo reikmes nemokamas:
10.1. vasaros mėnesiais, kai ugdymo įstaiga nedirba;
10.2. 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);

10.3.  paskelbus  karantiną  ir  (ar)  ekstremaliąją  situaciją  Lietuvos  Respublikoje  ar  Šiaulių
rajono savivaldybės teritorijoje, jei vaikas (-ai) nelanko įstaigos nei vienos dienos per mėnesį.

10.4. kai socialinę riziką patiriančiam vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.“
Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Regionų apygardos

administracinio  teismo  Šiaulių  rūmams  (Dvaro  g.  80,  Šiauliai)  Lietuvos  Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
pavaduojantis savivaldybės merą Česlovas Greičius
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