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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS 2019 M. RUGSöJO 26 D.
SPRENDIMO NR. T-238 „DöL MOKESČIO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ IR UGDYMO
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DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VISOS DIENOS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPöSE“ PAKEITIMO
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu,
18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, 70 straipsnio
11 dalimi, Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a:
P a p i l d y t i Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2019 m. rugs÷jo 26 d. sprendimą Nr. T238 „D÷l mokesčio už vaikų maitinimą ir ugdymo dienų lankomumo apskaitos ikimokyklin÷se
ugdymo įstaigose, daugiafunkcių centrų ir bendrojo ugdymo mokyklų visos dienos ikimokyklinio
ugdymo grup÷se“:
1. 4.4 papunkčiu ir jį išd÷styti taip:
„4.4. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurios vienas iš t÷vų (glob÷jų, rūpintojų)
mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;“
2. 4.5 papunkčiu ir jį išd÷styti taip:
„4.5. vienas iš t÷vų (glob÷jų, rūpintojų) yra netekęs darbingumo;“
3. 4.6 papunkčiu ir jį išd÷styti taip:
„4.6. abu t÷vai (glob÷jai, rūpintojai) yra bedarbiai, užsiregistravę Užimtumo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos Pakruojo skyriuje, bet negauna
bedarbio pašalpos.“
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Sprendimo projektas parengtas atsižvelgus į gautą asmens prašymą, kitus pasiūlymus d÷l
mokesčio už vaikų maitinimą ugdymo įstaigose mažinimo 50 proc. Sprendimo projekto 4 punktą
siūloma papildyti trimis papunkčiais:
„4.4. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurios vienas iš t÷vų (glob÷jų,
rūpintojų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje”;
„4.5. vienas iš t÷vų (glob÷jų, rūpintojų) yra netekęs darbingumo;“
„4.6. abu t÷vai (glob÷jai, rūpintojai) yra bedarbiai, užsiregistravę Užimtumo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos Pakruojo skyriuje, bet negauna
bedarbio pašalpos“.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai.
Sprendimo projekto ininciatorius Švietimo skyrius, sprendimą pristatys Švietimo skyriaus
ved÷ja I. Mažulien÷.
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Savivaldyb÷s tarybos funkcijos:
Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio „Savarankiškosios savivaldybių funkcijos“ 10 punktas:
„maitinimo paslaugų organizavimas teis÷s aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas;“
Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio „Nuostatos d÷l teis÷s aktų sustabdymo, panaikinimo,
apskundimo“ 1 dalis: „Savivaldyb÷s tarybos priimtus teis÷s aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati
savivaldyb÷s taryba. Kitų savivaldyb÷s viešojo administravimo subjektų priimtus teis÷s aktus gali sustabdyti
ar panaikinti pagal kompetenciją savivaldyb÷s taryba. Savivaldyb÷s administracijos direktorius ar kiti
savivaldyb÷s viešojo administravimo subjektai savo priimtus teis÷s aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar
panaikinti. Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetenciją priimtus teis÷s aktus
gali sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldyb÷s administracijos direktorius.“
LR švietimo įstatymo 36 straipsnio „Vežimas, apgyvendinimas, maitinimas“ 9 dalis: „Už
sąlygų sudarymą vaikų ir mokinių maitinimui organizuoti valstybin÷je ir savivaldyb÷s ikimokyklinio ugdymo
ir bendrojo ugdymo mokykloje atsako savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių
susirinkimas), kitose ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose – savininkas (dalyvių
susirinkimas). Už maitinimo organizavimą šioje dalyje nurodytose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose,
vykdančiose pirminį profesinį mokymą, atsako mokyklos vadovas.“
LR švietimo įstatymo 70 straipsnio „Apmok÷jimas už švietimą“ 11 dalis: „Atlyginimo dydį
už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustato mokyklos savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybin÷s ir savivaldyb÷s mokyklos), savininkas
(dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų). Atlyginimas gali būti mažinamas mokyklos savininko teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) (valstybin÷s ir savivaldyb÷s mokyklos), savininko (dalyvių
susirinkimo) (kitų mokyklų) nustatytais atvejais ir tvarka.“

4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų
laukiama.
Siūloma papildyti šiomis naujomis nuostatomis:
1. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurios vienas iš t÷vų (glob÷jų, rūpintojų)
mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
2. vienas iš t÷vų (glob÷jų, rūpintojų) yra netekęs darbingumo;
3. abu t÷vai (glob÷jai, rūpintojai) yra bedarbiai, įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie
Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos Pakruojo skyriaus, bet negauna
bedarbio pašalpos.
Bus atsižvelgta mažinti mokestį 50 procentų už vaikų maitinimą ugdymo įstaigose ne tik
besikreipusiam asmeniui, bet ir ateityje besikreipiantiems asmenims, netekusiems darbingumo ir
bedarbiams (abiem t÷vams), užsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje, bet negaunantiems bedarbio
pašalpos.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių
reik÷tų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
N÷ra.
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti ar
pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą.
N÷ra.
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai.
L÷šų poreikis bus paskaičiuojamas konkrečiu atveju pagal vaikų, gaunančių šią nuolaidą,
skaičių, imant pusę dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną sprendime nurodytos
išlaikymo kainos.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Negauta.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Neatliekamas.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Neatliekamas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
N÷ra.
12. Pridedami dokumentai.
N÷ra.
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