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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
TAR'T/BA

DEL MoKEsiIo uZ va*" rs-lil[+ilfYrtirAus MrEsro sAvrvALDyBEsMoKYKLosE,IGYVENDINANdIosEIKnMoKyKLrNrorRpRrEsrdoid"Kiilv--
UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO rv,tRKos ;plilgdinit;rNrMo rR vrENosDIENOS VAIKO MAITINIMO NOR]VTOS NUSTATVTVTO

2019 m. gruodZio 4 d. Nr. l_305
Vilnius

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos svir:timo istatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio 10 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. balandZio 22 d. isakymu Nr. v-313 ,,Ddl Lietuvos higienos normos HN
75:2016 

"Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo" (2018 m. spalio 31 d. isakymo Nr. v-llg3 redakcija),
Vilniaus miesto savivaldybes taryba n u s p r e n d i: i a:

1. Patvirtinti Mokesdio uZ vaiko islaikym4 vilniaus miesto
igyvendinandiose ikimokyklinio ir priesmokyklini. ugdymo programas,
(pridedama).

2. Nustatyti sias vienos dienos vaiko maitinirno nornas:
2' I ' ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupese, dirbandiose 10,5 ir l2 valandq:
2.l.l.lop5elio grupese _ 2,20 Eur;
2.1.2. darLelio grupese _ 2,50 Eur;

2.1.3. priesmokyklinio ugdymo grupese - z,5o Eur (pusrydiams skiriama
Eur), pietums - 45 proc. (1,13 Eur), vakarienei _ 25 proc. (0,62}ur);

2'2' ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdynro grupdse, dirbandiose 14 ir 24valandas:
2.2.l.lop5elio grupese _ 2,50 Eur;

2.2.2. darZelio grupese _ 2,g0 Eur;

2'2'3' priesmokyklinio ugdymo grupese - 12,80 Eur (pusrydiams skiriama 25 proc. (0,70
Eur)' pietums - 40 proc. (1,12 Eur), pavakariams - it5 proc. (0,42 Eur),vakarienei - 20 proc. (0,56
E*);

savivaldybds mokyklose,

nustatymo tvarkos apraS4

30 proc. (0,75
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2.3. ikimokyklinio ir priesmokykrinio ugdymo grupese, kuriose vaikas
kaip 4 valandas:

2.3.l.lop5elio grupese _ 1,70 Eur;

2.3.2. duZelio grupese _ 1,90 Eur;

2.3.3. prie5mokyklinio ugdymo grupese _ 1,90 Eur.

3' Nustatyti I Eur mokesti visoms Seirnoms ir 0,50 Eur mokesti socialiai remtinoms
Seimoms uZ kiekvienE menesio dien4 (iSskyrus Sestadienius, sekmadienius ir svendiq dienas):

3'l' ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaiko ugdymo reikmems tenkinti ir
darbuotojq darbo apmokejimui;

3.2. ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikq
reikmems tenkinti, maisto gaminimo islaidoms ir darbuotoiq

istaig4 ilgiau kaip 4 val.

4' Nustatyti, kad tais atvejais, kai ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupiq mokiniai
ugdomi Savivaldybes mokyklose, kuriose maitinimo paslaugas teikia privadios imones, is
Savivaldybes biudZeto lesq finansuojamos patiekalq gamybos israidos (maitinimo paslaugq teikejq
darbuotojq darbo uZmokestis, valstybinio sociali,io draudimo imokos, komunaliniq paslaugq ir
kitos islaidos' susijusios su mokiniq maitinimo paslaugos teikimu). Konkretus patiekalq gamybos
i5laidq dydis tvirtinamas Administracij os direktoriaus isakymu.

5' PripaZinti netekusiu galios vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2014 m. spalio 22 d,.
sprendim4 Nr' l-2070 ,,Del Mokesdio uZ vaiko islaikym4 vilniaus miesto savivaldybes mokyklose,
igyvendinandiose ikimokyklinio ir priesmokyklini. ugdymo programas, nustatymo tvarkos apraso
tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo norrnos nustatymo...

6' Pavesti Ikimokyklinio ugdymo skyrierus vedejui kontroliuoti, kaip r,ykdomas sis
sprendimas.

7' Nustatyti, kad sis sprendimas isigalioja 2020 m.sausio r d.

Meras
Remigijus Sima5ius

ugdomas ne ilgiau

bendrojo ugdymo mokyklose ugdymo

darbo apmokejimui, kai vaikai lanko



PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
2019 m. gruodZio 4 d.
sprendimu Nr. l-305

MOKESdIO UL, VAIKO IS415YTVT,T VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBESMOKYKL o sE, I GYVENDINANdIosT mruoKyKlrNr o rR pRrE 
S r\ib{yrlii*, oUGDYMO PROGRAMAS, NUS'IATYMO TVARKOS APRASAS 

^ 'L!TA ITV

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Mokesdio uL vaiko islaikymq vilniaus miesto savivaldybes mokyklose,
igyvendinandiose ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprasas
(toliau - Aprasas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaiko maitinimo,
ugdymo ir kitq reikmiq tenkinimo mokesdiq. lengvatq taikymo ir pateikiamq dokumentq
lengvatoms gauti priemimo vilniaus miesto savivaldybes mokyklose, igyvendinandiose
ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas (toliau - istaigos), s4lygas ir tvark4.

2' Aprasas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos svietimo istatymo 36 straipsnio
9 dalimi' Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio l0 punktu ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. barandzio 22 d. isakymu Nr. v-3l3 ,,Del
Lietuvos higienos norrnos HN 75:2016 ,,Ikimol<yklinio ir priesmokyklinio ugdymo programu
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" (201g m. spalio 3l d. isakymo Nr.
V-1183 redakcija).

3' Aprase vartojamos s4vokos atitirka Lietuvos Respublikos svietimo
vartojamas s4vokas.

II. MOKEStTO UZ VAMO MAIT_INIM,T IR UGDYMO REIKMIU TENKINIM,{
NUSTATYMAS

4' ui' vaiko islaikym4 istaigoje tevai (globejai) moka vilniaus miesto savivaldybes
tarybos nustatyto dydLio mokesti. Ji sudaro:

4.1. vaiko dienos maitinimo nornos mokestis;

4.2. mokestis vaiko ugdymo ir kitoms reilimems.

5' uz vaiko maitinim4 ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupese tevai (globejai)
moka vaiko dienos maitinimo norrnos mokesti uZ ki,okvien4lankyt4, nelankyt4 ir nepateisint4 dien4.

6' vaikai' ugdomi trumpo buvimo grupese ne ilgiau kaip 4 valandas arba pasirinkus 4
valandq ugdymq ir integruoti i grupes, kuriq veiklos trukme ilgesne, tevq (globejq) prasymu nuo
einamojo menesio I dienos gali buti nemaitinami arba maitinami du kartus per dien4.

7' Mokestis uZ maitinim4 skiriamas vaikq.maitinimui (maisto produktams isigyti), taip pat
gali btti skiriamas virtuviq irangos prieZilrai. Ne daugiau kaip l0 procentq mokesdio gali bfti

istatyme
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skiriama maisto gamybos proceso tobulinimui bei mokiniq sveikos mitybos iprodiq ugdymo
priemonems isigyti.

8' Mokestis uZ ikimokyklinio ir priesrrLokyklinio amZiaus vaiko ugdym4 ir kitas reikmes
mokamas uZ kiekvien4 menesio dien4 (iSskyrus Sestadienius, sekmadienius ir svendiq dienas).
Mokestis nemokamas (del istaigos uZdarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir del
kitrl force maieure atvejq), suderinus su steigeju ir iforminus istaigos vadovo isakymu. Mokestis
naudojamas sio ApraSo priede - Mokesd io uL vaiko ugdymE vilniaus miesto savivaldybes
mokyklose' igyvendinandiose ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas, panaudojimo
apra5e nurodytoms ugdymo reikmems ir kitc,ms iSlaidoms, reikalingoms ugdymo procesui
uZtikrinti' Priede isvardytoms reikmems draudZiama i5 tevq (globejq) papildomai rinkti rinkliavas,
i5skyrus tevq (globejq) savanori5k4 param4 istaigai.

9' Mokestis ikimokyklinio ir priesrnokyklinio amZiaus vaikq bendrojo ugdymo
mokyklose mokamas ugdymo reikmems tenkinti, maisto gaminimo islaidoms ir darbuotojq darbo
apmokejimui, kai vaikai lanko istaig* ilgiau negu 1[valandas.

III. MOKESiTO LENGVATU TAIKYMAS IR JAS PATvIRTINANdIp DoKUMENTU
PATEITIIMAS

l0' Mokestis uz vaiko maitinim4 ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupese tevq
(globejq) prasymu maZinamas 50 procentq vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimu
nustatytos vaiko dienos maitinimo nonnos uz kiekvienQ lankyt4, nelankyt4 ir nepateisint4 dien*,
jeigu:

10'l' vaikas (vaikai) turi tik vien4 i5 tevq fieigu vienas is vaiko tevq yra mirgs,
nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripaiZintas dingusiu be Zinios ar neziniakur esandiu,
teismo pripaZintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdzia),
pateikus tai patvirtinandius dokumentus. Dokumentai pateikiami vien4 ku.tQ, isskyrus atvejus, kai
pasikeite aplinkybes;

10'2' toje padioje seimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikq
r'yresniq, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programQ, pateikus seimos
dokument4;

iki 18 metq arba

sudeti patvirtinanti

10'3' vaikas auga Seimoje, kurioje vienas i5 tevq (globejq) mokosi pagal bendrojo
ugdymo program?' profesinio mokymo programg arba yraaukstosios mokyklos studentas, iki jam
sukaks 24 metai' pateikus paZymas apie mokslo tgsim4 vasario ir rugsejo menesiais. Lengvata
netaikoma' jeigu studijos sustabdomos arba studentas yra akademindse atostogose;

10.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dide,li specialieji ugdymosi poreikiai;
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10'5' vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija,
tevams pateikus lig4 patvirtinandius dokumentus;

10.6. vaiko abiem tevams (globejams) nustatytas ne didesnis
darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinandius dokumentus.

I 1. Mokestis uZ vaiko maitinim4 nemolcamas, jeigu:

kaip 40 procentq

l1'1' Seima gauna socialing pasalp4 pagal vilniaus miesto socialines paramos centro
pateiktas pafomas;

11.2. vaikas nelanko istaigos del:

1r'2'l' tevams (globejams), auginantierns neigalq vaik4 iki astuoniolikos arba du vaikus
iki dvylikos metq ar auginantiems tris ir daugia.u vaikq iki dvylikos metq, suteikiamq Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytq papildomq poilsio dienq per menesi;

ll'2'2' ligos, jei liga tgsesi tris ir daugiau nelankytq dienq is eiles mokestis uz maitinim4
neskaidiuojamas (ei maiiaunei tris dienas vaikas nelanke ugdymo istaigos, mokestis uZ maitinim4
skaidiuojamas)' apie lig4 informavus ugdymo istaig4 istaigos nustatyta tvarka ir pateisinus del ligos
nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga
daugiau nei 10 kalendoriniq dienq, istaigos vaiko lgerovds komisija, ivertinusi aplinkybes ir poreiki,
turi teisg paprasyti i5 tevq pateikti informacijQ i5 wlw.esveikata.lt svetaines apie apsilankymo pas
gydytoi4 fakt4 nepaZeidZiant Bendrojo duomenq apsaugos reglamento;
Papunkiio pakeitimai:
Nr. 1-420. 2020-02-t 2, paskelbta TAR 2020_02_t 7, i. k. 2020-03490

11'2'3' tevq (globejq) kasmetiniq ar nemokamq atostogq pateikus dokument4 is
darbovietes;

1l'2'5' tevq (globejq) darbo pagal kintanti darbo grafik4, dirbant nuotoliniu budu,
pateikus i5 darbovietes pazym4 bei darbo grafikus, ,kuriuose butq nurodytas ne darbo dienq skaidius,
o uZsiimandiq individualia veikla - verslo liudijimrtr ar individualios veiklo s paiymq,iki kiekvieno
menesio paskutines dienos;

ll'2'6' mokiniq atostogq (eigu ikimok;rklinio ir (ar) priesmokyklinio ugdymo istaig4lankantis vaikas turi broliq ar sesery, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tevams pateikus
praSym4;

1l'2'7' vasaros metu (birZelio-rugpjDdio men.) tevams (globejams) pateikus prasym4
istaigos nustatyta tvarka;

Papunkiio pakeitimai:
Nr. t-420. 2020-02_12, pasketbta TAR 2020_02_t7, i. k. 2020_03490

11.2.8. nelaimiq seimoje (artimqiq mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;
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ll'2'9' istaigos uZdarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir del kitq
force majeure atvejq;

11.2.10 prie5mokykliniq grupiq vaikq atosrogq 0ei tokios atostogos nustatytos
atitinkamose grupese);

11.2.11. del kitq prieZasdiq,

(globejams) pateikus praSym4 istaigos ;

Papildyta papunkiiu:

jeigu vailas nelanko istaigos tris

nustatyta t,rarka.

ir daugiau dienq, tdvams

Nr. !:42.Q, 2020-02-12, paskelbta TAR 2020_02_17, i. k. 202,0_03490

12' Mokestis uZ vaiko ugdymo reikmiq tenkinim4 nemokamas priesmokyklinio ugdymo
grupeje, jeigu vaikas j4lanko ne ilgiau kaip 4valandas.

13' Dokumentai, patvirtinantys leng'vatos taikym4, pateikiami istaigos direktoriui,
priimant vaik4 i istaig4, ir pakartotinai teikiami kiekvienq metq rugsejo pirm4 darbo dien4, o
dokumentai apie veliau atsiradusi4 teisg ilengvat4 - visomis darbo dienomis. l0.l papunktyje
nurodytais atvejais dokumentai teikiami vien4 karlq,isskyrus atvejus, kai pasikeite aplinkybes.

14' Lengvata taikoma pateikus prasymq bei dokumentus, patvirtinandius teisE i lengvat4,
nuo kito mdnesio 1 dienos' Apie trlkstamus dokumentus ir jq pateikimo termin4 istaigos vadovastews (globejus) rastu informuoja per 3 darrbo dienas. llz praejusi laikotarpi mokestis
neperskaidiuojamas, isskyrus socialiai remtinas sei mas.

l5' Seimoms, gaunandioms socialines pasalpas, mokestis perskaidiuojamas nuo pasalpos
skyrimo mdnesio uZ praejusi laikotarpi, ne ilgesni kaip trys menesiai. Del objektyviq prieZasdiq
laiku nepateikus pazymos mokestis perskaidiuojamas nuo pasalpos skyrimo m6nesio.

16' Lengvatos taikymas iforminamas istaigos direktoriaus isakymu, su kuriuo kit4 dien4
supaZindinamas apskait4 tvarkantis asmuo ar istaiLga, jei apskaita perduota tvarkyti kitai istaigai.
[staigos vadovas tevus (globejus) apie pritaikyt4lengvat4 rastu informuoja per 3 darbo dienas.

17' Paaiskejus apie neteiset4 naudojim4si lengvata, tevai (globejai) ispejami rastu ir
ipareigojami perskaidiuotus mokesdius sumoketi per vien4 menesi.

18. Netekus teises i lengvat4, apie tai tevai (globejai)

istaigos direktoriui.

19' Tevai (globejai) gari gauti tik vien* re.ngvatE, iki yra teisei4 gauti.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20' Mokestis uz vaiko maitinimq ir ugdymo reikmiq tenkinim4 istaigose,
igyvendinandiose ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, mokamas uZ praejusi
menesi ir turi buti sumoketas iki einamojo menesio 25 dienos. Mokestis uZ kiekvieno vaiko

per 3 darbo dienas ra5tu prane5a
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iSlaikym4 turi buti mokamas atskiru mokejimu pagalatitinkamam vaikui priskirtq moketojo kod4,
imokos kod4 ir suformuot4 bei istaigos pateikt4 apskaitos dokument4.

21' uz mokesdiq surinkim4 yra atsakingas istaigos direktorius ar jo igaliotas asmuo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 1-420, 2020_02_12, pasketbta TAR 2020_02_17, i. k. 20,70_03490

22' lnformacij4 apie vaikus, nelankiusius istaigos daugiau nei 30 darbo dienq perpaskutines 90 kalendoriniq dienq be pateisinamos prieZasties, istaigos vaiko gerovds komisija,
ivertinusi aplinkybes, turi teisg pateikti valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybai, prieS
10 darbo dienq apie tai raStu ispejus tevus (globejus).
Punkto pakeitimai:
Nr. !r!29 2020-02-12, pasketbta TAR 2020_02_17, i. k. 2020_03490

23 ' Tevai (globejai) atsako uZ pateikiamq dokumentq ir informacijos teisingumq.
24' fmokos ir skolos uZ vaiko maitinirn4 ir ugdymo reikmiq tenkinim4 apskaitomos irprivalomai istaigos vadovo isieskomos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
25' Kiekviena mokykla, igyvendinarLti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymoprogramas' pasirengia vidaus tvarkos apraS4 del vaiko lankymo / nelankymo informavimo.
26' Aprasas skelbiamas vilniaus rrriesto savivaldybes ugdymo istaigq interneto

svetainese.

27 ' vilniaus miesto savivaldybes administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriuskontroliuoja, kaip vykdomi Apra5o reikalavimai.

28. Apras? igyvendinandiq subjektq veiksmai ir sprendimai
aktq nustatyta tvarka.

29. uz Apraso nuostatq ner,ykdym4 ar netinkama vykdym4 ii igyvendinantiemssubjektams taikoma drausmine bei materialine atsakomybe.

30. Apra5as Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
papildomas ir pripaZistamas netekusiu galios.

sprendimu gali bDti keidiamas"

gali b[ti skundZiami teises



Mokesdio uZ vaiko iSlaikym4
V ilniaus miesto savivaldybes mokyklose,
igyvendinandiose ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programas, nustatymo
tl,arkos apra5o priedas

MOKESdIO UZ'VAIKO UGT-YM,{ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
-*,s#?1yf 

".$ff 

i,r3,"J,*[]Jnsilfi r,^ii;5*.rtit:,,r,,siil;^.

1' Ikimokyklinio ir priesmokyklinio arnZiaus vaiko ugdymo mokestis mokamas uLkiekvien4 menesio dien4 (isskyrus Sestadienius, sekmadienius ir svendiq dienas). Mokestis gali bfti
nemokamas (del istaigos uZdarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir delkit4force
maieure atvejq)' suderinus su steigeju ir iforminus istaigos vadovo isakymu. Mokestis naudojamas
ugdymo reikmems ir kitoms islaidoms, reikaling,oms ugdymo procesui uZtikrinti. siame aprase
iSvardytoms reikmems draudziama i5 tevq papildomai rinkti rinkliavas, isskyrus tevq savanorisk4
param4 istaigai.

2. Mokestis uZ vaiko ugdym4 pirmiausia naudojamas:
2.1. higienos ir lavinimo priemonems isigyti;
2.2. medikamentams;

2.3. kanceliarinemsprekems;

2.4. darbuotojq darbo uZmokesdiui ir su jius susijusiems mokesdiams:
2'4'l ' ugdymo istaigos, kuriose yra ne daugiau kaip 6 grupds, numato darbuotojq, islaikomq iSvilniaus miesto savivaldybes biudZeto lesq, darbo uZmokesdiui iSmoketi skirti 40 proc. vieno

menesio darbuotojq darbo uZmokesdio fondo atitinkam4 mokesdio dali, ismokant is siq lesqdarbuotojams darbo uZmokesti einamqjq metq I ir IJiketvirti;
2'4'2' ugdymo istaigos, kuriose yra daugiau ,kaip 6 grupes, numato darbuotojq, israikomq iSvilniaus miesto savivaldybes biudzeto lesq, darb<l uZmokesdiui ismoketi skirti 100 proc. vieno

menesio darbuotojq darbo uZmokesdio fondo atitinkam4 mokesdio dali, ismokant is siq lesq
darbuotojams darbo uZmokesti einamqjq metq I ir II ketvirti;

2.4.3. socialinio draudimo imokoms.
3' Aprupinus istaig4 leSomis darbo uZmokesdiui ir su juo susijusiems mokesdiams sumoketi

bei b[tiniausioms priemondms, iSvardytoms 2 punktr:, isigyti, likusios lesos gali b[ti naudojamos:
3 .l . patalynei, uZuolaidoms, Zaliuzems isigyti ;

3.2. vaikams skirtiems vidaus ir lauko baldamr; isigyti;
3.3. [kinems prekems (valymo, elektros, szurtechnikos

priZi[reti);
prekems, gesintuvams isigyti ir
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3.4. indams;

3.5. svarstyklems ir termometrams;

3.6. at.vaitinems saugos liemenems ir kt. pdsrnondms;

3'7 . informaciniq technorogiiq naudojimo,ztikrinimui;

3.8. vaikq maitinimo bloko aprfipinimui;

3.9. patalynes ir kitq skalbiniq prieZi[rai;

3.10. trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui;
3' l l ' dezinfekcijai, deratizacijai, mikrobiologiniams tyrimams (vandens) bei kitiems

cheminiams tyrimams, taip pat smelio atveZimui ir tikrinimui, metrologinei patikrai;
3.12. vaikq civilines atsakomybes draudimui;

3.13. kilimeliq valymui ir (ar) nuomai;

3. 14. apsaugos paslaugoms;

3.15. elektros [kio prieZi[ros paslaugoms;

3.16. rySiq paslaugoms;

3.17. prekems ir paslaugoms, reikalingoms urgdymo procesui gerinti.
4' AtsiZvelgiant i is mokesdio surinktas lesas, iki 20 procentq jq konkredioje ugdymo lstaigojepagal poreiki gali bDti perskirstoma kitoms priemonem. irigvti. 'J'? ^rv^uuvvrv

Pakeitimai:

l.
Vilniaus miesto savivaldybes taryba,Sprendimas
N.. !28, 2020-02- 12, paskelbta T AR 2O2O_02_ I 7, i. k. 2020_03490Del Tarybos 2or9-r2-04 sprendimo Nr. l-305 ,,Del Mokresdio uZ vaikomokyklose, igyvendinandiose ikimokyklinio ir'priesmor.*rinlo""ugay.o
tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo norrnos nustatymo..pakeitimo
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