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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ
NUSTATYMO TAISYKLĖS
1. Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ (toliau – Įstaiga) teikiamų paslaugų kainų nustatymo
taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato visų Įstaigos teikiamų paslaugų kainų apskaičiavimo ir taikymo
principus.
2. Paslaugų kainą sudaro darbo užmokestis su mokesčiais, mokinių maitinimo išlaidos (tik
mokinių poilsio stovyklose), administravimo ir ūkio išlaidos. Apskaičiuojant mokinių maitinimo
išlaidas, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio
nuostatomis.
3. Paslaugų kaina (K) apskaičiuojama vienai dienai, atsižvelgiant į pareiginės algos bazinį dydį
(BD):
3.1. Mokinių poilsio stovyklose: K= 0,11 BD;
3.2. Poilsio namuose: K= 0,081 BD.
Eil.
Nr.

Išlaidų grupių pavadinimas
Darbo užmokestis su mokesčiais
Mokinių maitinimo išlaidos
Administravimo ir ūkio išlaidos

1.
2.
3.

Išlaidų dalis paslaugų
kainoje mokinių poilsio
stovykloje (%)
65
20
15

Išlaidų dalis paslaugų
kainoje poilsio namuose
(%)
85
15

4. Teikiamų paslaugų kaina mokinių poilsio stovykloje diferencijuojama pagal stovyklų
paklausą skirtingais sezono laikotarpiais, stovyklose esančias sąlygas, taip pat perkant paslaugas
didesnei grupei mokinių bei atsižvelgiant į vaikų (jų šeimų) socialinę padėtį.
5. Teikiamų paslaugų kaina poilsio namuose diferencijuojama atsižvelgiant į:
5.1. kambarių tipus:
5.1.1. vienvietis, dvivietis, trivietis, keturvietis, numeris iš dviejų kambarių;
5.1.2. kambarių įrengimą (su tualetu ir dušais ar su bendrais patogumais koridoriuje, su mini
virtuvėle ar be jos, televizoriumi, šaldytuvu ir kt.);
5.2. paklausą skirtingais vasaros sezono laikotarpiais:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Vasaros sezono laikotarpis

Paklausos lygis

Gegužės 15 d. – gegužės 31 d.
Birželio 1 d. – birželio 30 d.
Liepos 1 d. – rugpjūčio 15 d.
Rugpjūčio 16 d. – rugsėjo 30 d.

Žema paklausa
Vidutinė paklausa
Aukšta paklausa
Žema paklausa

6. Įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į 4 ir 5 punktuose nurodytas sąlygas, turi teisę keisti
apskaičiuotą paslaugos kainą šiose ribose:
6.1. didinti ar mažinti iki 30 proc. vaikų vasaros stovyklose;
6.2. didinti ar mažinti iki 50 proc. poilsio namuose.
7. Konkrečius teikiamų paslaugų kainų dydžius nustato Įstaigos vadovas ir iki einamųjų metų
kovo 1 d. skelbia juos interneto svetainėje www.vaikupoilsis.com.

