
 

               

        Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu T – 385 „Dėl 

atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą 

savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą: 

1. mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur. 

2. vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas: 

2.1. už patiekalų gamybą – 0,58 Eur. 

2.2. už produktus: 

 

       Tėvai turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę ir maitinimų skaičių per dieną. Pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. 

trukmės ugdymą per dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas. Apie planuojamus kito mėnesio 

pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.  

        Mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis: 

  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T-354 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos  2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-400 „Dėl vaikų ir mokinių maitinimo 

organizavimo švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-348 (redakcija) „Dėl 

vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas“; 

  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. A-79 „Dėl 

mokinių nemokamo maitinimo kainų Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“; 

  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-274 „Dėl maitinimo normų 

specialiųjų mokyklų mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo“; 

  Šiaulių specialiojo ugdymo centro vaikų, mokinių ir suaugusiųjų maitinimo kainų mokykloje nustatymo 

patvirtinto direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu VĮ 13 (1.3.) 

 

Grupės ir 

maitinimų 

skaičius 

1 maitinimas 
(pusryčiai arba pavakariai) 

1 maitinimas 

(pietūs) 

2 maitinimai (pusryčiai ir 

pietūs arba pietūs ir 

pavakariai) 

3 maitinimai 
(pusryčiai, pietūs, 

pavakariai) 

Darželio ir 

priešmo-

kyklinė grupės 

0,48 (Eur) 0,96 (Eur) 1,44 (Eur) 1,92 (Eur) 

       Atlyginimas už vaikų ir mokinių išlaikymą Centre 

  

Pusryčiai Pietūs Pavakariai Vakarienė 

Vienos 

dienos 

maitinimo 

kaina 

Centro bendrabutyje gyvenantiems 

ikimokyklinio ugdymo vaikams 

 maitinimo kainos  (Eur) 

0,48 0,96 0,26 0,40 2,10 

Centro bendrabutyje gyvenantiems 1-4 

klasių mokiniams maitinimo kainos (Eur) 
0,50 1,10 0,48 0,53 

  

2,61 

  

Užsakomo maitinimo kainos 1-4 kl. 

mokiniams (Eur) 
0,75 1,65 0,72  -  - 

Centro bendrabutyje gyvenantiems 5-10 

klasių mokiniams maitinimo kainos (Eur) ir 

soc. įgūdžių  kl. mokiniams 

0,54 1,27 0,50 0,56 2,87 

Užsakomo maitinimo kainos 5-10 ir soc. 

įgūdžių kl. mokiniams (Eur) 
0,81 1,91 0,75 -  

-  

Nemokamo maitinimo kainos 1-4 kl. 

mokiniams (Eur) 
0,80 1,50 -  -  

-  

Nemokamo maitinimo kainos 5-10 kl. 

mokiniams (Eur) 
0,90 1,80 -  -  

-  

Dienos socialinės globos skyrius 0,81 1,91 0,75  - -  

Darbuotojai   1,91  - -  -  


