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ATTYGIN IMO U T, VAIKU, UGD OMU PAGAL IKIMOKYKLINIO IR
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SInur,Ig MTESTo sAvrvALDyBES Svrnrrvro ISTArcosE NUSTATyMS
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

yZ vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
programas, i5laikym4 Siauliq miesto savivaldybes Svietimo
istaigose, nustatymo tvarkos apra$as
(toliau - Apra5as) reglamentuoja tevq (kitq teisetq vaiko atstor.q) atlyginimo dydiio uL
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq maitinimo paslaugas ir ugdymo aplinkos
iSlaikym4 nustatym4, atlyginimo lengvatq taikymo ir pateikiamq dokumentq lengvato-s tuit yti
priemimo Siauliq miesto savivaldybes Svietimo istaigose (toliau - atlyginimas uZ vaito
iSlaikym4) tvarkE.
2. Atlyginim4 uL vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo
programas, iSlaikym4 moka tevai (kiti teiseti vaiko atstovai).
3. Atlyginimas uZ vaiko iSlaikym4 susideda i5 menesinio atlyginimo uZ ugdymo aplinkos
i5laikym4 ir mokesdio ul vaiko maitinimo paslaugas. Atlyginimas uZ vaiko i5laikym4
apskaidiuojamas padauginus vienos dienos atlyginimo uZ maitinimo paslaugas
ikaini iS lankytq
(arba nelankytq ir nepateisintq) dienq skaidiaus ir pridejus menesini atlyginim4 uZ ugdymo
apiinkos iSlaikym4.
4. Vienos dienos atlyginim4 uZ maitinimo paslaugas sudaro iSlaidos uZ produktus (iskaitant
prekiq pirkimo pridetines veftes mokesti) ir patiekalq gamyb4 (darbuotojq, tiesiogiai susijusiq su
maitinimo teikimu, darbo uZmokestis, valstybinio socialinio draudimo imokos, maisto gaminimo
ka5tai: virtuvds irangos prieZiura ir atnaujinimas, elektra, vanduo ir kitos su maisto gaminimu
susijusios s4naudos). Atlyginimas uZ maitinimo paslaugas yra mokamas uZ kiekvien4 lankyt4
arba nelankyt4 ir nepateisint4 dien4. Atlyginimo dydis uZ produktus kinta priklausomai nuo tevq
(kitq teisetq vaiko atstovq) pasirinkto dienos maitinimq skaidiaus. Atlyginimas uZ patiekalq
gamyb4 mokamas nepriklausomai nuo pasirinkto dienos maitinimq skaidiaus.
5. Menesini atlyginim4 uZ ugdymo aplinkos iSlaikym4 sudaro ugdymo aplinkai i5laikyti
skirtos i5laidos (patalynei,isigyti ir skalbti, higienos priemonems, medZiagoms patalpq prieZiDrai,
inventoriui isigyti ir kt.). Sio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandq per dien4 ir kiek
dienq per menesi vaikas lanke istaig4, ir yra mokamas uZ kiekvien4 menesi, kol nera nutraukiama
mokymo sutartis.
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Atlyginimo

II

SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDIS UZ VAIKO IST,AITVUA
6. Menesinio atlyginimo dydis uZ ugdymo aplinkos iSlaikym4
7. Vienos dienos atlyginimo dydis uZ maitinimo paslaugas:
7 .1. uL patiekalq gamyb4
- 0,58 Eur;
7.2. uL produktus.

-J,24Eur.
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III SKYRIUS
ATLYGTNTMO UZ VArKO rsraKyvr4 LENGVATOS
linkos i5laikym4 lengvatos taikomos vaikams
a tvarka.
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12. Vienos dienos atlyginimas uZ maitinimopu.lurgu,
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atlyginimo uZ vaiko iSlaikym4 lengvatos,
asmeniui priimant vaik4 i Svietimo
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(kiti teis
ai) ra5tu isipareigoja praneSti apie
pasikeitusias lengvatq taikymo aplinkybes. p
neteiset4 naudojim4si lengvata,
atlyginimas yra perskaidiuojamas ir sumokamas
17' Yaikai, pagal Vaiko teisitl apsaugos skyriaus pateiktas paZymas augantys
socialines
rizikos Seimoje, yta atleidiliami nuo atlyginimo uz vaiko islaikyma
Qi ui maitinimo paslaug', ir ui.
ugdymo aplinkos i5laikym4).
Socialines rizikos Seima- Seima, kurioje auga vaikq iki 18 metq ir kurioje
bent vienas iS
tevq piktnaudLiauja alkoholiu, narkotinemis, psichotropinemis ir toksinemis medZiagomis, yra
priklausomas nuo azartiniq Zaidimq, del socialiniq
igDdziq stokos nemoka ar negali tinkamai
priZilreti vaikq, naudoja prie5 juos psichologing, fizinE ar seksualing prievart4, gaunam4
valstybes
paramq panaudoja ne Seimos interesams ir t rdel iSkyla pavojus vaikq
fiziniam, protin'iam,
dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Social-in". ririko. Seimai priskiriama
ir Seima
kurios vaikui istatymq nustatyta tvarkayra nustatyta laikinoji globa (rupyba).
18. Atlyginimo uZ vaiko i5laikym4 lengvatos taikymas
iforminamas Svietimo istaigos
16. PraSyme del lengvatos tevai

direktoriaus isakymu.
19. Atlyginimas uZ vaiko iSlaikym4 Svietimo
istaigoje praejusi menesi turi buti sumoketas
iki einamojo menesio 20 dienos.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20.Tevai (kiti teiseti vaiko atstovai) gali blti atleidZiami nuo atlyginimo uZ vaiko i5laikym4
arba atlyginimas maZinamas 50 procentq ir kitais Apra5e nenumatytais atvejais atskiru SiautiL,
miesto savivaldybes tarybos sprendimu.
21. UZ atlyginimo surinkim4 laiku yra atsakingas Svietimo
istaigos direktorius ar jo
igaliotas asmuo. Jeigu del nepateisinamq prieZasdir laiku neiumokamas vaiko i5luikyrno uL einamqi
menesi atlyginimas, Svietimo istaiga turi teisg viena5ali5kai nutraukti mokymo sutarti.
22. Atlyginimo uZ vaiko i5laikym4 Svietimo istaigoje skolos i5 tevq (globejq) iSieSkomos
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlta tvarka.
23. Svietimo istaigos darbuotojai, pageidaujantys Svietimo
istaigoje pavalgyti Silto maisto,
sumoka uZ maitinimo paslaugas pagal ApraSo 7 punkte pateikt4 atlyginimo Oyai, ilirta darZelio ii
prieSmokyklinems grupems, iki einamojo mdnesio 20 dienos.

