
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ „SPINDULIO“

UGDYMO CENTRO MOKINIŲ, TURINČIŲ LABAI DIDELIŲ IR DIDELIŲ
SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PRIEŽIŪROS VASAROS LAIKOTARPIU

FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. balandžio        d. Nr. A-
Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies   2
punktu ir  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d.  sprendimo Nr.  T-258 „Dėl
Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos ir Šiaulių specialiojo ugdymo centro mokinių, turinčių
labai  didelių  ir  didelių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  priežiūros  vasaros  laikotarpiu,  įkainio
patvirtinimo“ 2 punktu:

1.  T v i r t i n u  Šiaulių  „Ringuvos“  mokyklos  ir  Šiaulių  „Spindulio“  ugdymo  centro
mokinių,  turinčių  labai  didelių  ir  didelių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  priežiūros  vasaros
laikotarpiu finansavimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2.  Į p a r e i g o j u  Šiaulių „Ringuvos“ mokyklos ir  Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro
direktorius  organizuoti  Šiaulių  „Ringuvos“  mokyklos  ir  Šiaulių  „Spindulio“  ugdymo  centro
mokinių, turinčių labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, dienos priežiūrą vasaros
laikotarpiu (visą liepos mėn. ir rugpjūčio mėnesio pirmas dvi savaites). 

  3.  P r i p a ž į s t u  netekusiu  galios  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus  2019  m.  birželio  28  d.  įsakymą  Nr.  A-943  „Dėl  Šiaulių  „Ringuvos“  specialiosios
mokyklos ir Šiaulių specialiojo ugdymo centro mokinių, turinčių labai didelių ir didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių, priežiūros vasaros laikotarpiu finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   

Direktorius                                   Antanas Bartulis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2020 m. balandžio    d. įsakymu Nr.

ŠIAULIŲ „RINGUVOS“  MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO
MOKINIŲ, TURINČIŲ LABAI DIDELIŲ IR DIDELIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI
POREIKIŲ, PRIEŽIŪROS VASAROS LAIKOTARPIU FINANSAVIMO TVARKOS

APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių  „Ringuvos“  mokyklos   ir  Šiaulių  „Spindulio“  ugdymo  centro  (toliau  –
mokyklos)  mokinių,  turinčių  labai  didelių  ir  didelių  specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  priežiūros
vasaros laikotarpiu finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių tėvams
(kitų teisėtų vaiko atstovams) nustatyto įkainio mokėjimo, Šiaulių miesto savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) biudžeto lėšų skyrimo už mokinių dienos priežiūros paslaugas vasaros laikotarpiu ir
šių paslaugų organizavimo tvarką. 

II SKYRIUS 
FINANSAVIMO PRINCIPAI

2. Savivaldybės  biudžeto  lėšos  skiriamos  įstaigų,  kurios  teikia  mokyklų  mokiniams,
turintiems  labai  didelių  ir  didelių  ugdymosi  poreikių,  dienos  priežiūros  paslaugas  vasaros
laikotarpiu, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms pagal galiojančius teisės
aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo tvarką.

3. Mokinių tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) už jų vaikų dienos priežiūros
paslaugas vasaros laikotarpiu nustatytas įkainis – 35 eurai (be maitinimo) už vieną lankytą mėnesį. 

4. Jei mokinių dienos priežiūros paslaugas įstaiga teikia ne visą mėnesį, mokinio tėvams
(kitiems teisėtiems vaiko atstovams) nustatytas įkainis proporcingai dalijamas iš dienų, kuriomis
buvo teikiamos paslaugos, skaičiaus.  

5. Mokinio tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams)  už jų vaiko dienos priežiūros
paslaugas  vasaros laikotarpiu nustatytas  mėnesinis  įkainis  nepriklauso nuo to,  kiek valandų per
dieną ir kiek  dienų per mėnesį mokinys lankė įstaigą, ir mokamas už kiekvieną mėnesį, kol yra
teikiamos dienos priežiūros paslaugos. 

6. Mokinio tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) už jų vaiko dienos priežiūros
paslaugas vasaros laikotarpiu nustatytą įkainį sudaro išlaidos, susijusios su laisvalaikio užimtumo
edukaciniais  užsiėmimais  (meninės  saviraiškos  užsiėmimų  priemonėms  ir  reikmenims  įsigyti,
transporto išlaidoms padengti vykstant į kultūrinės edukacijos užsiėmimus, edukacines ekskursijas,
apmokėti už bilietus dalyvaujant kultūros ir meno įstaigų renginiuose ir kt.).  

7. Už maitinimo paslaugas  mokinių  tėvai  (kiti  teisėti  vaiko  atstovai)  atsiskaito  teisės
aktų, kuriais vadovaujasi mokinių, turinčių  labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių,
dienos priežiūros paslaugas vasaros laikotarpiu teikianti įstaiga, nustatyta tvarka.  

III SKYRIUS
DIENOS PRIEŽIŪROS GRUPIŲ FORMAVIMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 
8. Mokinių dienos priežiūros paslaugos vasaros laikotarpiu teikiamos mokinių vasaros

atostogų metu – liepos ir rugpjūčio mėnesiais (paslaugos teikiamos visą liepos mėnesį ir rugpjūčio
mėnesio pirmas dvi savaites). 
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9. Mokinių dienos priežiūros paslaugų vasaros laikotarpiu trukmė – 10 val. (nuo 8.00
val. iki 18.00 val.). 

10. Mokinių dienos priežiūros paslaugos vasaros laikotarpiu organizuojamos susidarius ne
mažesnei nei 5 mokinių grupei. Grupės formuojamos iš skirtingo amžiaus vaikų. 

11. Didžiausias mokinių skaičius dienos priežiūros grupėje – 10 mokinių.
12. Mokinių  lankomumas  dienos  priežiūros  grupėje  vasaros  laikotarpiu  fiksuojamas

lankomumo apskaitos žiniaraštyje.
13. Teikiant  dienos  priežiūros  paslaugas  yra  organizuojamas  mokinių  maitinimas  (ne

mažiau kaip trys maitinimai per dieną), vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio užimtumo
veikla.   

IV SKYRIUS 
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR ĮFORMINIMAS

14. Mokinio  tėvai  (kiti  teisėti  vaiko  atstovai),  pageidaujantys,  kad  jų  vaikui  vasaros
laikotarpiu  būtų  teikiamos  dienos  priežiūros  paslaugos,  pateikia  įstaigos,  vykdančios  minėtas
paslaugas,  direktoriui  prašymą ne  vėliau  kaip likus  10 kalendorinių dienų iki  paslaugų teikimo
pirmosios dienos.

15. Mokinių  tėvų  (kitų  teisėtų  vaiko  atstovų)  prašymai  registruojami  vadovaujantis
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Už mokinių dienos priežiūros paslaugas vasaros laikotarpiu mokinio tėvai (kiti teisėti
vaiko atstovai) nustatytą mėnesinį įkainį sumoka pervesdami įmoką į įstaigos, vykdančios minėtas
paslaugas, nurodytą sąskaitą iki paslaugų teikimo pradžios (iki liepos 1 d. ir (arba) iki rugpjūčio 1
d.). 

17. Už maitinimo paslaugas  mokinių  tėvai  (kiti  teisėti  vaiko  atstovai)  atsiskaito  pagal
įstaigos, teikiančios mokiniams dienos priežiūros paslaugas vasaros laikotarpiu, nustatytą tvarką už
praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 10 d. 

18. Aprašas skelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės ir mokyklų interneto svetainėse. 
19. Aprašas  keičiamas  ir  naikinamas  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos

direktoriaus įsakymu.

____________________________



PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2019  m. birželio    d. įsakymu Nr. 

ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS IR ŠIAULIŲ „SPINDULIO“
UGDYMO CENTRO MOKINIŲ, TURINČIŲ LABAI DIDELIŲ IR DIDELIŲ

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PRIEŽIŪROS VASAROS LAIKOTARPIU
FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių  „Ringuvos“  specialiosios mokyklos   ir  Šiaulių   specialiojo „Spindulio“
ugdymo centro (toliau – mokyklos) mokinių, turinčių labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių,  priežiūros  vasaros  laikotarpiu  finansavimo  tvarkos  aprašas  (toliau  –  Aprašas)
reglamentuoja mokinių tėvams (kitų teisėtų vaiko atstovams) nustatyto įkainio mokėjimo ir Šiaulių
miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų skyrimo už mokinių dienos priežiūros
paslaugas vasaros laikotarpiu ir šių paslaugų organizavimo tvarką. 

II SKYRIUS 
FINANSAVIMO PRINCIPAI

2. Savivaldybės  biudžeto  lėšos  skiriamos  įstaigų,  kurios  teikia  mokyklų  mokiniams,
turintiems  labai  didelių  ir  didelių  ugdymosi  poreikių,  dienos  priežiūros  paslaugas  vasaros
laikotarpiu, darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms pagal galiojančius teisės
aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo tvarką.

3. Mokinių tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) už jų vaikų dienos priežiūros
paslaugas vasaros laikotarpiu nustatytas įkainis – 35 eurai (be maitinimo) už vieną lankytą mėnesį. 

4. Jei mokinių dienos priežiūros  paslaugos teikiamos paslaugas įstaiga teikia ne visą
mėnesį,  mokinio  tėvams  (kitiems  teisėtiems  vaiko  atstovams)  nustatytas  įkainis  proporcingai
dalijamas iš dienų, kuriomis buvo teikiamos paslaugos, skaičiaus.  

5. Mokinio tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams)  už jų vaiko dienos priežiūros
paslaugas  vasaros laikotarpiu nustatytas  mėnesinis  įkainis  nepriklauso nuo to,  kiek valandų per
dieną ir kiek  dienų per mėnesį mokinys lankė įstaigą, ir mokamas už kiekvieną mėnesį, kol yra
teikiamos dienos priežiūros paslaugos. 

6. Mokinio tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) už jų vaiko dienos priežiūros
paslaugas vasaros laikotarpiu nustatytą įkainį sudaro išlaidos, susijusios su laisvalaikio užimtumo
edukaciniais  užsiėmimais  (meninės  saviraiškos  užsiėmimų  priemonėms  ir  reikmenims  įsigyti,
transporto išlaidoms padengti vykstant į kultūrinės edukacijos užsiėmimus, edukacines ekskursijas,
apmokėti už bilietus dalyvaujant kultūros ir meno įstaigų renginiuose ir kt.).  

7. Už maitinimo paslaugas  mokinių  tėvai  (kiti  teisėti  vaiko  atstovai)  atsiskaito  teisės
aktų, kuriais vadovaujasi mokinių, turinčių  labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių,
dienos priežiūros paslaugas vasaros laikotarpiu teikianti įstaiga, nustatyta tvarka.  

III SKYRIUS
DIENOS PRIEŽIŪROS GRUPIŲ FORMAVIMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 
8. Mokinių dienos priežiūros paslaugos vasaros laikotarpiu teikiamos mokinių vasaros

atostogų  metu  –  liepos  ir  rugpjūčio  mėnesiais.  Šiaulių  specialiojo  ugdymo  centre  paslaugos
teikiamos visą liepos mėnesį ir rugpjūčio mėnesio pirmas dvi savaites. Mokinių dienos priežiūros
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paslaugos vasaros laikotarpiu teikiamos mokinių vasaros atostogų metu – liepos ir rugpjūčio
mėnesiais (paslaugos teikiamos visą liepos mėnesį ir rugpjūčio mėnesio pirmas dvi savaites).  

9. Mokinių dienos priežiūros paslaugų vasaros laikotarpiu trukmė – 10 val. (nuo 8.00
val. iki 18.00 val.). 

10. Mokinių dienos priežiūros paslaugos vasaros laikotarpiu organizuojamos susidarius ne
mažesnei nei 5 mokinių grupei. Grupės formuojamos iš skirtingo amžiaus vaikų. 

11. Didžiausias mokinių skaičius dienos priežiūros grupėje – 10 mokinių.
12. Mokinių  lankomumas  dienos  priežiūros  grupėje  vasaros  laikotarpiu  fiksuojamas

lankomumo apskaitos žiniaraštyje.
13. Teikiant  dienos  priežiūros  paslaugas  yra  organizuojamas  mokinių  maitinimas  (ne

mažiau kaip trys maitinimai per dieną), vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio užimtumo
veikla.   

IV SKYRIUS 
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR ĮFORMINIMAS

14. Mokinio  tėvai  (kiti  teisėti  vaiko  atstovai),  pageidaujantys,  kad  jų  vaikui  vasaros
laikotarpiu  būtų  teikiamos  dienos  priežiūros  paslaugos,  pateikia  įstaigos,  vykdančios  minėtas
paslaugas, direktoriui prašymą ne vėliau kaip iki paslaugų teikimo einamojo mėnesio pirmosios
dienos likus 10 kalendorinių dienų iki paslaugų teikimo pirmosios dienos.

15. Mokinių  tėvų  (kitų  teisėtų  vaiko  atstovų)  prašymai  registruojami  vadovaujantis
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Už mokinių dienos priežiūros paslaugas vasaros laikotarpiu mokinio tėvai (kiti teisėti
vaiko atstovai) nustatytą mėnesinį įkainį sumoka pervesdami įmoką į įstaigos, vykdančios minėtas
paslaugas, nurodytą sąskaitą iki paslaugų teikimo pradžios (iki liepos 1 d. ir (arba) iki rugpjūčio 1
d.). 

17.  Už  maitinimo paslaugas  mokinių  tėvai  (kiti  teisėti  vaiko  atstovai)  atsiskaito  pagal
įstaigos, teikiančios mokiniams dienos priežiūros paslaugas vasaros laikotarpiu, nustatytą tvarką už
praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 10 d.

18. Aprašas skelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės ir mokyklų interneto svetainėse. 
19. Aprašas  keičiamas  ir  naikinamas  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos

direktoriaus įsakymu.

____________________________
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