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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 30 D.

SPRENDIMO NR. T1-285 ,,DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ŠILALĖS

RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO TVARKOS

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. spalio    d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Šilalės rajono ugdymo įstaigų

pateiktą informaciją, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. T1-

285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1 Pakeisti 2.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,2.1.1. iki 3 m. vaikams – 2,60 Eur;“;

1.2. Pakeisti 2.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 ,,2.1.2. 3–5 m. vaikams – 2,90 Eur.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos skyriui (H. Manto g.

37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras 

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl 

Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės

rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

              1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – pakoreguoti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo

tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytą vaikų dienos maitinimo kainą ikimokyklinio ugdymo grupėse.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimo

projektas

Sprendimas parengtas atsižvelgus į Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 2022 m. rugsėjo 21

d. raštą Nr. ,,Dėl dienos maitinimo kainos“ ir Šilalės rajono ugdymo įstaigų, komplektuojančių

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, pateiktą informaciją.

Eil.

Nr.

Ugdymo įstaiga Numatoma vaiko dienos maitinimo kaina

Vaikams iki 3 m. 3-5 m. vaikams

Patvirtinta vaikų dienos maitinimo kaina 2,00 2,20

1. Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ 2,60 Eur 2,90 Eur

2. Šilalės r. Kvėdarnos darželis ,,Saulutė“ 2,30 Eur 2,70 Eur

3. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija - 2,50 Eur

4. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio

gimnazija

- 2,65 Eur

5. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija - 2,60 Eur

6. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus

gimnazija

- 2,60 Eur

7. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija - 2,55 Eur

Dėl pakilusių tiekiamų produktų kainų, patvirtinta dienos maitinimo kaina nepadengia

įsigyjamų produktų kainos. Surenkamų už vaikų maitinimą lėšų nebeužtenka atsiskaitymui su

produktų tiekėjais, susidarantį skirtumą ugdymo įstaigos priverstos dengti savo lėšomis, o tokios

išlaidos įstaigų biudžete nėra numatytos. 

Šilalės r. Kvėdarnos darželis ,,Saulutė“, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Šilalės

r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija vaiko

dienos maitinimo kainą nurodė pagal šiuo metu tiekiamų produktų kainas. Tačiau atsižvelgiant į tai,

kad dalis sutarčių su teikėjais baigsis iki kalendorinių metų pabaigos, tikėtina, kad įvykus viešiesiems

pirkimams, produktų kainos didės.

Užtikrinant kokybišką, ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo normas atitinkantį maitinimą

prašoma vaiko dienos maitinimo kainą vaikams iki 3 m. didinti 0,60 Eur, 3-5 metų vaikams – 0,70

Eur. Nepatvirtinus siūlomos vaiko dienos maitinimo kainos, Savivaldybės biudžete bus būtina

numatyti lėšas susidariusiam skirtumui dengti. 
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Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6

straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Šilalės rajono ugdymo

įstaigų, komplektuojančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, pateikta informacija.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

Pritarus sprendimo projektui tėvams didės už vaiko lankytą dieną skaičiuojamas maitinimo

mokestis, tačiau kylant prekių, paslaugų ir produktų kainoms nustatytą mokesčio dydį keisti būtina.

    4. Laukiami rezultatai.

Priėmus šį sprendimo projektą, įstaigos surenkamomis lėšomis galės padengti maisto

produktų įsigijimo išlaidas ir atsiskaityti su tiekėjais. 

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. 

    Teisės aktų keisti nereikia.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė                                         Akvilina Žąsytienė
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