
 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS  

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 

31 D. SPRENDIMO NR. T11-342 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO 

NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS 

RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T11-395   

Gargždai 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, n u s p r e n d ž i a :  

1. Pakeisti Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos 

aprašą, patvirtintą  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T11-

342 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (2014 m. spalio 30 d. redakcija Nr.T11-432):  

1.1. Pakeisti 11 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„11. Vienos dienos atlyginimo dydis už Maitinimo paslaugas: 

            11.1. lopšelio grupėje – 1,93 Eur; 

11.2. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,23 Eur.“  

1.2.  Pakeisti 12 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„12. Vienos dienos maitinimas paskirstomas: 

12.1 lopšelio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse: 30 proc. vienos dienos 

maisto kainos skiriama pusryčiams, 45  proc. – pietums, 25 proc. – vakarienei.“ 

1.3.  Pakeisti 13 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„13. Priešmokyklinio ugdymo programą lankantiems vaikams, kuriems maitinimas skiriamas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, atlyginimas už 

Maitinimo paslaugas mažinamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

nustatoma lėšų produktams vienai dienai įsigyti suma.“ 

1.4.  Pakeisti 14 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„14. Du kartus per metus (nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d. ir nuo sausio 1 d. iki sausio 5 d.) 

tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių, pateikdami Mokyklos 

direktoriui prašymą, kuriame nurodoma, kokio maitinimo (pusryčių, pietų, vakarienės) jie atsisako.“  

1.5.  Pakeisti 16 punktą ir išdėstyti jį taip: 

   „16. Mokykla gali sumažinti atlyginimą už Maitinimo paslaugas tėvų (globėjų, rūpintojų) 

prašymu  du kartus per metus (rugsėjo 5 d. ir sausio 5 d.), kai atsisakoma:  

   16.1. pusryčių – 30 proc. (lopšelio grupėje – 0,50 Eur, ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo grupėse – 0,63 Eur; 

   16.2. pietų – 45 proc. (lopšelio grupėje – 0,98 Eur, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

grupėse – 1,09 Eur, vaikams); 

   16.3. vakarienės – 25 proc. (lopšelio grupėje – 0,45 Eur, ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo grupėse – 0,51 Eur).“ 

1.6. Pripažinti netekusiu galios 15 punktą. 

2.  Sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d. 

Savivaldybės  meras                                                                                     V. Dačkauskas                                           


