
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

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. kovo 30 d. Nr. T-93
Šiauliai

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  18  straipsnio  1  dalimi,
Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.  Pakeisti  Mokesčio  už  vaikų  išlaikymą  Šiaulių  rajono  savivaldybės  ikimokyklinio  /
priešmokyklinio  ugdymo  grupėse  tvarkos  aprašą  (toliau  –  Aprašas),  patvirtintą  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“:

1.1. Pakeisti Aprašo 9 punktą ir išdėstyti jį taip:
„9. Mokestis už vaikų maitinimą nemokamas, kai:
9.1. 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 dėl
vaiko ligos;

9.2. vaikas nelanko grupės per tėvų (globėjų) kasmetines, nemokamas atostogas ar vieno iš
tėvų  (globėjų)  papildomo  poilsio  dieną,  ne  vėliau  kaip  prieš  dvi  darbo  dienas  pateikus  tėvų
(globėjų) rašytinį prašymą dėl mokesčio už vaikų maitinimą netaikymo tėvų (globėjų) papildomo
poilsio dieną ir (ar) atostogų laikotarpiu;

9.3. vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės), ne vėliau kaip prieš tris darbo
dienas pateikus tėvų (globėjų)  rašytinį prašymą dėl mokesčio už vaikų maitinimą netaikymo;

9.4. vaikas nelanko grupės tėvų (globėjų) ne darbo laiku, jiems nuolat dirbant pamainomis ar
kintančiu grafiku, ne vėliau kaip einamojo  mėnesio antrąją  darbo dieną  pateikus  tėvų (globėjų)
rašytinį  prašymą  dėl  mokesčio  už  vaikų  maitinimą  netaikymo  tėvams  (globėjams)  dirbant
pamainomis ar kintančiu grafiku;

9.5. šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus įrodančią Socialinės paramos skyriaus pažymą;
9.6. vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
9.7. tėvų (globėjų) pageidavimu vaikas nelanko grupės per mokinių rudens, Kalėdų, žiemos ir

Velykų atostogas, ne vėliau kaip dieną prieš atostogas pateikus rašytinį tėvų (globėjų) prašymą;
9.8.  vaikas  nelanko  grupės  paskelbus  ekstremalią  situaciją  ir  (ar)  karantiną  Lietuvos

Respublikoje ar Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl
staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose
teritoriniuose vienetuose, taip pat oro temperatūrai esant -20ºC ir žemesnei ar +30ºC ir aukštesnei
oro temperatūrai ar  įstaiga  (grupė)  laikinai  uždaroma Šiaulių  rajono savivaldybės  tarybos ar  jo
įgalioto asmens sprendimu;

9.9. vaikas nelanko grupės taikant infekcijų plitimą ribojantį režimą grupėje ar įstaigoje;



9.10. vaikas nelanko grupės, kai vienas iš tėvų (globėjų), Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbus karantiną, dirba nuotoliniu būdu,  ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną  pateikus  tėvų
(globėjų) rašytinį prašymą dėl mokesčio už vaikų maitinimą netaikymo tėvams (globėjams) dirbant
nuotoliniu būdu; 

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

1.2. Pakeisti Aprašo 13 punktą ir išdėstyti jį taip:
„13.  Mokestis  už  vaikų  maitinimą  mažinamas  50 procentų  ar  nemokamas  nuo pirmosios

mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir pateikia prašymą ir / ar reikiamus dokumentus.
Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.“

1.3. Pakeisti Aprašo 15 punktą ir išdėstyti jį taip:
„15.  Mokesčio  už  vaikų  maitinimą  mažinimo  50  procentų  ar  nemokėjimo taikymas

įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.“
1.4. Pakeisti Aprašo 20 punktą ir išdėstyti jį taip:
„20. Tėvams (globėjams) nesumokėjus nustatyto mokesčio už vaikų maitinimą bei mėnesinio

mokesčio ugdymo įstaigai už ugdymo reikmes ir nepateisinus priežasčių per 5 darbo dienas po 16
punkte nustatyto termino pasibaigimo, įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų prieš
tai raštu informavęs tėvus (globėjus).“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.
Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
pavaduojantis savivaldybės merą Česlovas Greičius
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