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SPRENDIMAS 

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 25 D. 

SPRENDIMO NR. T2-186 „DĖL ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ JURBARKO RAJONO 

SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO 

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T2-230 

Jurbarkas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Jurbarko vaikų lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ 2020 m. liepos 27 d. raštą Nr. IS-172 „Dėl pritaikyto maitinimo“, Jurbarko rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

 

1. Pakeisti Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą 

Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T2-186 „Dėl Atlyginimo už 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo 

įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1.1.Papildyti 7
1
 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„7
1
.  Pritaikytas maitinimas – maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo 

(alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar  remisinės jų būklės ir kt.) 

nulemtų, asmens individualių maisto medžiagų ir energijos poreikių patenkinimą, parenkant 

toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai 

rekomenduojamas gydytojo“; 

1.2.Pakeisti 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„9.1. 100 procentų faktinių maitinimo išlaidų (pritaikyto maitinimo atveju – 100 procentų 

faktinių pritaikyto maitinimo išlaidų) už kiekvieną vaiko lankytą dieną“; 

1.3.Pakeisti 9.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

 „9.2. 50 procentų faktinių maitinimo išlaidų (pritaikyto maitinimo atveju – 50 procentų 

faktinių pritaikyto maitinimo išlaidų) už kiekvieną vaiko lankytą dieną:“; 

1.4.Papildyti 9.3.12. papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„9.3.12.  jei vaikui, ugdomam pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, 

nėra galimybės pateikti pritaikytą maitinimą ir jis visiškai ar iš dalies maitinamas iš namų atneštu 

maistu“; 

1.5.Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„15. Jei vaikas priešmokyklinio ugdymo grupę lanko ne daugiau kaip 4 val., mėnesinis 

atlyginimas už ugdymo sąlygų palaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nuo 



  

rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. yra nemokamas. Individualiomis ugdymo priemonėmis ir asmens 

higienos priemonėmis vaikus aprūpina tėvai (globėjai).“. 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.  

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto 

svetainėje. 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

 

 

 


