
                                                    PATVIRTINTA 

                                                                         Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                        2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-322 

  

VAIKŲ, GYVENANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONE, NUKREIPIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO 

SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS IR MOKESČIO UŽ VAIKŲ 

IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 
  

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

nustato vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas tvarką, finansavimo už teikiamas paslaugas ir tėvų (globėjų) mokesčio už vaikų 

išlaikymą (toliau – mokestis) tvarką. 

2. Aprašas skirtas asignavimų valdytojams, Šiaulių rajono gyventojams, einamaisiais metais 

ketinantiems leisti savo vaiką (-us) į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigą. 

 

II. NUKREIPIMO TVARKA 

 

 3. Vaikai, gyvenantys Šiaulių rajone, nukreipiami į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas, kai Šiaulių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) negali tenkinti 

ikimokyklinio ugdymo programos vykdymo (gyvenamojoje vietovėje nėra Savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos, dėl vietų stokos, nevykdoma ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo 

programa vaikams nuo gimimo iki 2 metų amžiaus) Savivaldybės švietimo įstaigose. 

4. Dėl nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigą tėvai (globėjai) raštu 

kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių, pateikdami prašymą ir dokumentus, įrodančius: 

4.1. šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą; 

4.2. tėvų (globėjų) darbo santykius; 

4.3. galimybę gauti mokesčio lengvatą (-as); 

4.4. poreikį specialiajai ugdymo pagalbai, kai jos negali suteikti vietos ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga (Šiaulių rajono pedagoginei psichologinei tarnybai rekomendavus). 

5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta vaikų nukreipimo į Šiaulių miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas komisija (toliau – komisija), ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, 

nagrinėja gautus prašymus, atsižvelgdama į eilę pagal prašymo įregistravimo datą ir pateiktus 

aprašo 4.1 – 4.4 punktuose nurodytus dokumentus, Šiaulių miesto savivaldybės duomenis apie 

laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.  

6. Administracija, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo komisijos posėdžio datos, informuoja 

tėvus (globėjus)  apie nukreipimą arba atsisakymą nukreipti.  

7. Vaikai į Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas nukreipiami nuo artimiausio metų 

ketvirčio pirmos dienos arba, nesant laisvų vietų Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose, artimiausiu metu atsiradus laisvų vietų.  

8. Tėvai (globėjai), prašymo padavimo laikotarpiu, nepateikę aprašo 4.2 punkto nurodytų 

dokumentų, nepraranda vietos eilėje, jeigu einamaisiais metais pateikia dokumentus, įrodančius 

darbo santykius. 

9. Jei einamaisiais metais patenkinami ne visi prašymai lankyti Šiaulių miesto savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas, prašymai nagrinėjami ir ateinančiais metais, atnaujinus aprašo 4 

punkte nurodytus dokumentus ir išlaikant pirmumą eilėje. 

10. Pradėjus lankyti Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigą, vaikas, įrašytas į eilę Šiaulių 

rajono lopšelyje-darželyje, išbraukiamas iš to lopšelio-darželio eilės. 



11. Tėvams (globėjams) sutikus su nukreipimu, pasirašoma dvišalė sutartis (pridedama), 

reglamentuojanti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus bei 

atsakomybę dėl mokesčio mokėjimo už vaikų išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose. 

12. Priėmimas į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas vykdomas Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

 

III. MOKESTIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ 

 

13. Mokesčio mokėtojai: 

13.1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija, mokanti už vaiko išlaikymą Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijai. 

13.2. Tėvai (globėjai), mokantys už vaikų maitinimą ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

nustatyto dydžio mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijai. 

14. Tėvai (globėjai), leisdami vaiką (-us) į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas, Savivaldybės administracijai sumoka Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytą 

mokestį už vaiko maitinimą ir mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą, sutartyje 

numatytais terminais ir sąlygomis. 

15. Mokesčio apskaičiavimą ir surinkimą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 

Buhalterija. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ 

 

 16. Tėvams (globėjams), nesumokėjus nustatyto mokesčio ir nepateikus motyvuoto prašymo ir/ar 

priežastis pagrindžiančių dokumentų per 5 darbo dienas, Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijos direktorius turi teisę atšaukti nukreipimą ir informuoti apie finansavimo sustabdymą 

tėvus (globėjus) ir Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigą, siūlant vaiką (-us) 

išbraukti iš sąrašų. 

17. Mokesčio apskaičiavimo ir surinkimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos 

Centralizuotas vidaus audito skyrius, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir kitos Lietuvos 

Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Savivaldybės tarybos nario (-ių), Švietimo ir sporto 

skyriaus iniciatyva. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba. 

18. Šio aprašo įgyvendinimui reikalingus dokumentus Švietimo ir sporto skyriaus teikimu tvirtina 

Savivaldybės administracijos direktorius. 

19. Aprašas viešai paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje. 

  

______________________ 

 

 


