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Šiauliai

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų
paslaugų įkainių sąrašą,  patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d.
sprendimo Nr. T-253 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos
mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ 1 punktu:

1.1. papildyti 31.5 papunkčiu: 
„31.5. Petro Avižonio regos centre 1 ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio amžiaus vaikui su lydinčiu asmeniu                  1 val.          3,50“;
1.2. papildyti 31.6 papunkčiu:
„31.6. Petro Avižonio regos centre 10 ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupei su lydinčiu asmeniu        1 val.         18,00“;
1.3. pakeisti žvaigždutės simboliu pažymėtą pastabą ir ją išdėstyti taip:
„* Kaina taikoma tik tiems neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, kurie įgyvendina

akredituotas Šiaulių miesto savivaldybės NVŠ programas, iš dalies finansuojamas valstybės arba
ES biudžeto lėšomis, ir Šiaulių miesto kultūros įstaigų vaikų meno kolektyvų, švietimo ir sporto
įstaigų sportininkams ir mokiniams (vaikams), sporto šakų aukšto sportinio meistriškumo klubo
sportininkams, dalyvaujantiems šalies aukščiausiojo lygmens varžybose.  Sudaroma sutartis  tarp
paslaugos teikėjo ir gavėjo.

** Onkologiniams ligoniams nemokamai.“
2. Nustatyti, kad:
2.1. pasibaigus mokyklų bendrojo ugdymo užsiėmimams ir neformaliojo švietimo veiklai,

pirmumo teisė naudotis mokyklų sporto salėmis suteikiama sporto ugdymo centrus lankantiems
sportininkams darbo dienomis iki 20.00 val., poilsio dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val.;

2.2. šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 2 d.
 

Savivaldybės meras                      Artūras Visockas
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