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1. 1. Savivaldybės tarybos sprendimo projekto parengimo tikslas ir uždaviniai.
1.1.  Tikslas  –  pakeisti  Mokesčio  už  vaikų  išlaikymą  Šiaulių  rajono  savivaldybės

ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), atsižvelgiant į
padidėjusias maisto produktų kainas.

1.2.  Uždavinys  – pakeisti  Aprašo 5 punktą  dėl  vienos  dienos mokesčio  dydžio už  vaiko,
ugdomo pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas, maitinimą.

2. Dabartinis ir siūlomas Tarybos sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.
Tarybos sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

18  straipsnio  1  dalimi  (Savivaldybės  tarybos  priimtus  teisės  aktus  gali  sustabdyti,  pakeisti  ar
panaikinti  pati  savivaldybės  taryba)  ir  atsižvelgiant  į  Savivaldybės  švietimo įstaigų,  vykdančių
ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas, 2022 m. balandžio 4 d. raštą Nr. SD-20(1.24)
„Dėl mokesčio didinimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse“,
kuriame nurodoma, kad vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl
vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vaikų maitinimui reikalaujama patiekti
tik sveikatai palankius, aukščiausios kokybės maisto produktus nustatytu dažnumu. 

Šiaulių rajono švietimo paslaugų centro atlikto viešo maisto produktų pirkimo 2022 metų
kovo 1 d. – 2023 metų vasario 28 d. laikotarpiui, sveikatai palankaus vaikų maitinimo reikalavimus
atitinkančių maisto produktų kainos vidutiniškai padidėjo 28 procentais. Lyginant pagal produktų
grupes,  šviežių  sezoninių  daržovių  kaina  didesnė  72  procentais,  pieno  ir  pieno  produktų  –  43
procentais, mėsos ir mėsos produktų – 21 procentu, kiaušinių – 19 procentų, žuvies – 8 procentais,
miltų, kruopų – 2 procentais.

Šių metų kovo 29 d.  Šiaulių  rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) švietimo įstaigų
vadovų  pasitarime  bei  Savivaldybės  švietimo  įstaigų  bendruomenėse  aptarta,  kad  dėl  pakitusių
maisto  produktų  kainų,  mokesčio  už  vaikų maitinimą,  nustatyto  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“,  nebepakanka
kokybiškam vaikų maitinimui organizuoti. Atsižvelgiant į tai, svarstyta, kad būtų tikslinga vaikų
maitinimo dienos normos mokestį 0–3 metų vaikams padidinti 0,50 Eur, nuo 1,80 Eur iki 2,30 Eur,
3–5  metų  vaikams  –  nuo  2,00  Eur  iki  2,50  Eur,  vaikams,  ugdomiems  pagal  priešmokyklinio
ugdymo programą – 1,20 Eur (pusryčiai – 0,60 Eur, pietūs – pagal Lietuvos Respublikos socialinės
paramos mokiniams įstatymą, pavakariai – 0,60 Eur).“

3. Galimos pasekmės (tiek teigiamos, tiek neigiamos) priėmus tarybos sprendimą.
Patvirtinus šį Tarybos sprendimo projektą numatomos teigiamos pasekmės: padidintas vienos

dienos  mokesčio  dydis  už  vaiko,  ugdomo  pagal  ikimokyklinio  /  priešmokyklinio  ugdymo
programas,  maitinimą, sudarys sąlygas  organizuoti  kokybišką vaikų maitinimą pagal teisės  aktų
reikalavimus. 
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Neigiamų pasekmių, priėmus Tarybos sprendimą, nenumatoma.
4. Tarybos sprendimo projekto vertinimas.
Tarybos sprendimo projektas korupcijos apraiškoms sąlygų nesudarys.
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.
6. Priėmus sprendimą keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.
Keičiamas  Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. T-301

„Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės  ikimokyklinio  /  priešmokyklinio
ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Papildomai priimami Savivaldybės teisės aktai, siekiant įgyvendinti Tarybos sprendimą.
Siekiant įgyvendinti Tarybos sprendimą nereikės papildomai priimti teisės aktų.
8. Tarybos sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir šaltiniai.
Sprendimo įgyvendinimui Savivaldybės lėšos nebus reikalingos.
9. Tarybos sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.
Skaičiavimai neatliekami.
10.  Tarybos  sprendimo  projektas  derintas  su  Bendrųjų  reikalų,  Teisės  ir  personalo

administravimo skyriais bei Savivaldybės mero pavaduotoju ir gautas teigiamas suderinimas.
11.  Tarybos  sprendimo  projektą  parengė  Viktorija  Lipskienė,  Švietimo  ir  sporto  skyriaus

vyriausioji specialistė, tel. (8 41)  43 76 57, el. p. viktorija.lipskiene@siauliuraj.lt.
12. Tarybos sprendimas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d..

Skyriaus vedėja Judita Šertvytienė


