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Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  18  straipsnio  1  dalimi,
Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

P a k e i s t i  Mokesčio  už  vaikų  išlaikymą  Šiaulių  rajono  savivaldybės  ikimokyklinio  /
priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2016  m.  kovo  31  d.  sprendimu  Nr.  T-144  „Dėl  Mokesčio  už  vaikų  išlaikymą  Šiaulių  rajono
savivaldybės  ikimokyklinio  /  priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11
punktą ir išdėstyti jį taip:

„11. Mėnesinis mokestis ugdymo įstaigai už ugdymo paslaugą nemokamas:
11.1. vasaros mėnesiais, kai ugdymo įstaiga nedirba;
11.2. vasaros mėnesiais, tėvams (globėjams) pateikus rašytinį prašymą dėl vaiko (-ų) vasaros

atostogų iki einamųjų metų balandžio 30 d. ir vaikas nelanko įstaigos nei vienos dienos prašyme
nurodytą mėnesį (-iais);

11.3. baigiamųjų grupių ugdytiniai, jei vaikas (-ai) nelanko įstaigos vasaros mėnesiais;
11.4. kai įstaiga uždaroma dėl karantino ir / ar paskelbtos epidemijos.“
Šis  sprendimas  skelbiamas  Teisės  aktų  registre  ir  gali  būti  skundžiamas  teismui  Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
pavaduojantis savivaldybės merą Česlovas Greičius
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