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ALYTAUS LOPSELIS-DARZELIS,,LINELIS"
PAGALBOS MOKINIO SAVIRUP,I.T PAGAL GYDYTOJV REKOMENDACIJAS

UZTIKRINIMo (VAISTU LAIKYMo., ISoavwlo, NAUDoJIMo IR KT.),
JEIGU MOKINYS SERGA LETINE NEINFEKCINE LIG,A.

TYARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" (toliau - Mokyklos) pagalbos rnokinio savir[pai pagal
gydytojq rekomendacijas uZtikrinimo (vaistq laikymo, iSdavimo, naudojimo ir kt.), jei mokiny. r".gu
letine neinfekcine liga tvarka (toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis Visuomenes sveikatos prieZitiros
organizavimo mokykloje tvarkos apra5u, patvirtintu 2005 m. gruodZio 30 d. Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymu Nr. V-
1035/ISAK-2680, Moksleiviq nelaimingq atsitikimq tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatais,
patvirtintais 2000 m. vasario I I d. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymu Nr. I 13,
Lietuvos higienos norm& HN 75:2016 ,,lkimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai", patvirtinta 2016 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
isakymu Nr. V-93, Lietuvos higienos norm4 HN 2l:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta 20ll m. rugpj[dio l0 d. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro isakymu Nr. V-773.

2.Tvarka reglamentuoja pagalbos mokinio savir[pai pagal gydytojq rekomendacijas uZtikrinimo
(vaistq laikymo, iSdavimo, naudojimo ir kt.), jei mokinys serga letine neinfekcine liga, tvarkq.

3.Mokinio saviriipa suprantama kaip mokinio, sergandio letine liga, ugdomas (is) gebejimas
saugoti sveikat4, prisitaikyti prie aplinkos s4lygq, apsisaugoti nuo ligos komplikacijq, sveikatos btikles
pablogejimo atpaZinimas ir gebejimas padiam vykdyti gydytojo paskirt4 gydyrnqt savaranki5kai, su
Seimos ar specialistq pagalba.

4.Mokiniams, sergantiems letinemis neinfekcinemis ligomis, mokinio savir[pai reikaling4
pagalb4 ugdymo istaigoje organizuoja Mokykla.

II. PAGALBOS MOKINIO SAVIRUI'AI PAGAL GYDYTOJU
REKOMENDACIJAS UZTIKRINIMO, JEI MOKINYS SERGA LET'INE

NEINFEKCINE LIGA, ORGANIZAVIMAS

5.Visuomenes sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieZi[r4 Mokyk.loje (toliau -VSPS),
naudodamasis vaikq sveikatos stebdsenos informacines sistemos duomenimis (toliau - VSS IS) pagal

pateiktas formas Nr. E027-1 ,,Mokinio sveikatos paZl,mejimas" (toliau - PaZymejimas), sudaro sqra5q

mokiniq, kurie serga letinemis neinfekcinemis ligomis ir kuriems yra nurodytos gydy'tojq rekomendacijos

irlarba skubios pagalbos poreikis ir ji pateikia mokyklos vadovui arba jo igaliotam asmeniui. Tokiems
mokiniams turi buti orgapizuojama pagalba saviriipai. S4ra5as turi btiti atnaujinamas, atsiradus naujiems
atvejams.

6.Atsiradus poreikiui, vadovas arbajo igaliotas asmuo organizuoja susitikim4 su tevais (globejais)

del pagalbos mokinio savirupai proceso igyvendinimo mokykloje.
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T.Pagalba mokinio savir[pai organizuojama atsiZvelgiant i mokinio poreikius ir gydytojq
rekomendacijas pagal mokinio tevq (globejq, r[pintojq) praSym4 ir sudarant Mokymo sutarti.

8.Sudarant Mokymo sutarti, tevai (globejai, r[pintojai) kartu su Mokykia, jeigu yia pagalbos
poreikis mokinio savirDpai, uZpildo ,,Pagalbos mokiniosaviiupai, kai mokinyr p,gi teiine neinfJkcine
Iiga, teikimo Mokykloje plan4" (toliau - Planas). Planas gali bDti pildomas pasitelkiant vaik4 gydanti
gydytoja.

9.Planas rengiamas pagal Mokyklos pateikt4 plano formos
neatsiejama Mokymo sutarties dalimi.

pavyzdi (prieduose) ir yra laikomas

l0.Mokyklos vadovas paskiria asmenis, atsakingus uZ Plano arba atskirq plano daliq vykdym4.
l l.Mokinio savir[pos igyvendinimo procese dalyvauja mokinys, jo tevai (globejai, ripinto;ai;,

visuomen6s sveikatos specialistas, mokyklos vadovas arjo igaliotas atsiovas, mokini-ugdantys mokyiojai
ir kiti Svietimo pagalbos specialistai.

l2.Forma Nr. 8027-l ,,Mokinio sveikatos paLymelimas" mokyklai pateikiama kart4 per
kalendorinius metus.

l3'Pasikeitus mokinio sveikatos biiklei ar pasikeitus rekomendacijoms Mokyklai pateikiamas
naujas PaZymej imas ir papildomas/koreguojamas mokin io savirDpos planai.

l4.Jeigu tevai (globejai) piktybi5kai atsisako bendradarbiauti su Mokykla del pagalbos mokiniui
savirOpai igyvendinimo Mokykloje ir neuZpildo raSti5ko sutikimo, kad pagalba m&inio saviriipai
nereikalinga, konkretus etvejis gali biiti nagrinejamas Vaiko geroves komlsijos posedyje, uZtikrinant
vaiko privatum4 ir laikantis konfidencialumo principq.

III. VAIKU, SERGANdIq ITUNEMIS NEINFEKCINEMIS LIGOMIS,
MOKYKLOJE VARTOJAMU VAISTU ADMINISTRAVIMAS (LAIKYMAS,

ISDAVIMAS, NAUDOJIMAS IR KT.)

l5.Gydytojq rekqmendacija vartoti vaistus ugdymo proceso metu turi buti nurodyta formoje Nr.
E 027-1. ,,Mokinio syeikatos paZymejimas".

l6.Mokiniui reikplingi vartoti Mokykloje vaistai turi b[ti laikomi Mokyklos sveikatos kabinete
ar kitoje rakinamoje patalpoje vaistq apraSymuose nurodytomis vaistq laikymo s4lygomis, uZtikrinant,
kad prie vaistq turetq pripjimq tik vaistus mokiniui iSduodantis asmuo.

lT.Mokykloje mokiniui iSduodami vartoti tik Plane nurodyti vaistai, Plane nurodytomis vaistq
vartojimo doz6mis, laiku, vartojimo b[du.

l8.Tevai (globejai, r[pintojai) Mokyklai vaistus turi pateikti originalioje pakuoteje su
informaciniu lapeliu. Ant pakuotes turi biiti uZra5ytas vaiko, kuriam skirti vaistai, vardas ir pavarde. Bet
kokiu atveju pirma vaistq doze turetq bDti suvartota vaikui esant namie.

l9.Vaistus vaikui gali paduoti Mokyklos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ vaistq i5davim4
mokiniui.

20.Vaistus vaikui Mokykloje gali duoti ir vaiko tevai (globejai).
2l.Siekiant i5vengti vaisto vartojimo klaidq, kiekvien4 kart4 vaikui duodant vaistq patikrinti:
2l.l ar vaistas yr4 tas, kuris nurodytas Plane;
21.2. ar nepasibaiggs vaisto galiojimas. Pasibaigus vaisto galiojimui vaist4 duoti vaikui

draudZiama;pasibaigusio galiojimo vaistai gralinami mokinio tevams (globejams, riipintojams);
21.3. ar vaistas yra skirtas tam vaikui;
21.4. ar teisinga vaisto doze;
21.5. ar teisingas vaisto vartojimo laikas;
21.6. ar teisingas vaisto vartojimo bDdas.

22.Mokinys vaist4 turi suvartotitik stebint Mokyklos vadovo paskirtam asmeniui, atsakingam uZ

vaistq iSdavim4 mokiniui.
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23.Mokyklos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ vaistq iSdavim4, privalo uZregistruoti
kiekvien4 vaistq i5davimo konkrediam vaikui atveji Vaistq i5davimo vaikams iegistracijos Turnale,
nurodant vaiko duomenis (vardas, pavardd, gimimo metai), dat4, vaistq pavadinim4, dozE, vaistq
i5davimo laik4, vartojimo bud4, vaistus davusio asmens vard4 ir pavardg, pareigas, para54.

24.Jeigu mokiniui reikia atlikti procedDr4, kuri priskirta asmens sveikatos prieZiiiros
licencijuotoms paslaugoms, kaip pvz.: vaisto injekcija, kateterio ivedimas ir kt., tai atlieka mokinio tevai
(globejai, riipintojai).

25.Reikalingos procedfiros (pagalba, vaistq suleidimas ir kt.) atliekamos Mokyklos sveikatos
kabinete ar kitoje vadovo paskirtoje patalpoje, kurioje yra praustuve su tekandiu Saltu ir kar5tu vandeniu,
uZtikrinant mokinio privatum4 ir konfidencialum4.

26.Jeigu vaikas pagalb4 sau teikia pats, arba proced[ra nereikalauja konfidencialumo ir specialiq
s4lygtl, vaiko (tevq, globejq) pageidavimu ji gali b0ti atliekama klaseje/ grupeje.

27.8e gydytojo rskomendacijos vaistus saugoti, laikyi ir i5duoti Mokyklos sveikatos kabinete ar
kitoje Mokyklos vietoje yra draudZiama.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.U2 Plano atskirose dalyse pateiktos informacijos teisingum4 atsako mokinio tevai (globejai,
riipintojai) ir Mokykla pagal tai, kokias Plano dalis jie pilde.

29.UL Plano ar atskirq Plano daliq vykdym4 atsako Mokyklos vadovo paskirti asmenys.
30.Plano ir Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo Mokyklos vadovas.

1 PRIEDAS INDIVIDUALAUS PAGALT}OS MOKINIO SAVIRUP,{I,
KAI MOKINYS SERGA 

PLANAS 
, TEIKIIVTO MOKYKLOJE

Ligos pavay'inimas

Individualus pagalbos mo[inio savir[pai, kai mokinlls serga
Mokykloje planas (toliau - PLANAS), yra susitarimas tarp mokinio tevq (globejq, r[pintojtl), Mokyklos,
VS specialisto, vykdandio visuomends sveikatos prieZiiir4 Mokykloje, kuriame nurodomi konket[s
pagalbos mokinio, sergandio , saviriipai Mokykloje poreikiai ir reikiama
pagalba mokinio savirDpai ryrokymosi proceso metu.

mokinio nuotraukn

Vardas ir pavarde:

Gimimo data:

AmZius:
Mokykla:
Grupe/klase:

Mokyklos adresas: gatv4, namo nr.
miestas/ rajonas
paito kodas

Gyvenamosios vietos
adresas:

gatvi, namo nr.

miestas/ rajonas
paSto koclos

teikimo



asments.

PLANO sudarymo data

PLANO perZi[ros data

.ORMACIJA APIE MOKINIO S'y'EIKITTT

Ligos pavadinimas
(jraiykite)

V4ikas

3. PACRINDIN I l.J ASMIEN U, DALY V AU J,\ NCI I,r IGY\/ E|IDINANT PI-,A.1\4.
N,IOKYKLOJE. KONTAKTINE INFOITMACIJU\
Mokykl os visuomenes sveikatos
specialistas:

l/ardas rr Davarde:

Kontaktind
inJbrmacija:

Telefono numeris : Elekt roninio
paito adresas:

Darbo grafikas
Molqtkloje:

E Sveikatos
kabineto

vieta Molcvkloie:

pvz.: I auldtas, 107 kqb.

Grupes/ klases aukletojas (-ai): Vardas ir pavarde;

Kontaktind
inJbrmacija:

Telefono numeris : EleUroninio
paito adresas:

Darbo grafikas
Molykloje:

Kiti svarb[s asmenys:



Sveikatos biikles
apibudinimas:
Pateikite trumpq
sveikatos bukles (-
iq) apraiymq,

ivardindami
pasireiikianiius
poZymius,
simptomus:
Alergijos
(iivardinkite):

Jei mokinys yra kam nors alergitikas, nurodykite kam, 1wz.:
! pieno produktams
! kiauiiniui
il lateksui
ll kita:

Ar mokinys
reguliariai vartoja
Vaistus uZ mokyklos
ribq?

Jeigu TAIP,
nurodykite kokius
vaistus vartojaj[sq
vaikas?

lraSykite vaisto pavadi

Ar gali pasireik5ti
vaistq Salutinis
poveikis
Mokykloje?

! injekcijos vietose gali atsirasti tokios reakcijos kaip skausmas,
paraudimas, dilgelind, tinimas ir nieiejimas.

! Alergines reakcijos: dilgeline, lieZuvio ir lrpra tinimas,
vi duri av imas, pykinimas, nuov ar gi s.

Jeigu taip, koks
vaistq Salutinis
poveikis gali
pasireikSti?

! Taip
!Ne

! Taip
trNe

E Kita (jraiykite)



moki ui vartoti
Mok
insul

Jeigu taip, nurodykite koks vaistq iarutinis poveikis gaii Ttas"ireikiiii
! injelccijos vietose gali atsirasti tokios reokcijos kailt skttusmas,

paraudimas, dilgeline, tinimas ir nieZdjimas.
! Alergines reakcijos: dilgdline, lieZuvio ir lilpA tinimas,

viduriavimas, pykinimos, nuovargis.
E Kira (iraiykite) --------

turi biiti laikomas lturodykite, kokiomis sqlygomils pagal vaisto opraiq turi vaistai buti lailami,
tomsioje vietoje, ne aukitesndje nei 30"C laipsniq

Va

pvz

Jeigu uZpildykite Zemiau pateikt4 lentelg
ir taikytinas neatideliotinas pagalbos

(-es) apie ligos paflmejimo
priemones joms pasireiSkus.

bukles (-iq) atpaZinimo
Kiekvienai patimejimo

bIklei inti uZpildykite atskir4 lentelg.

temperaturoje

Jeigu taip, taip pat u;fildykite Lemiaupateikt4lentelg apie vaistq vartojimo dozg, laik4,
vartojimo b[d4 ir naudojimo administravim4.

Vaisto
pavadinimas

6. GALINCIOS PAS]REIKSTI LICOS IPAUMITJIN{O EiUl<LBS IR PAGALBOSI
VEIKSMAI JOMS ISTIKUS
Ar gali mokiniui mokymosi proceso metu Mokykloje
pasireikSti LIGOS pa[mejfmo bUkle (-es), kai reikalingas
papildomas vaistu vartoiimas ar kitokia paealba?

Taip tr
Ne !



Kokit
paiim
vaiku

yra b[dingi ligos
:jimo simptomai jlsq
?

taliai aprarykite simptor;nus ir kaip iiq buklg atpaiint,i:

tr trauma, skausmas
tr infekcine liga, ypad su auk5ta temperatiira
tr vemimas
tr praleisti valgymai
tr uZsitgsgs fizinis kruvis
tr didelis emocinis stresas

tr kita (iivardinkite):

Kas ii
palm
(paU'

provokuoja ligos
jim4 jusq vaikui?
rckite)

Kokir
reikia

pagalbos veiksmq
imtis?

Pateikiami konkretfrs reikalingos pagalbos veiksmai :

Kokia
veiksn

:olimesniq
q seka?

pvz.: tyrimai, poilsis ir pan.

Ar reil linga mokinio svefkatos biikles stebesena Mokykloje? Taip fl
Ne fl

ip, uZpildykite Zemlau pateiktq lentelg kiekvienaitaikytinai mokinio bukles stebesenos
apra5ydami taikymp laik4, bDd4.

priemonei

6.I. LICOS PAUMEJIMO BUKI,ES SIMPI'O]\IAI IR PI\ I'LBOS VEIK:;I\IA I JON4:;
rSrrrus

7. ML (INIO SVHIKA I OS BUKLES S IBtsTJSBNA



tr Prie5 valgi;
! Prie5 k[no kulturos pamokas;
! Kai vaikas jaudiasi blogai;
! Kita

reikia taikyti?

reikia kokios nors
(prietaisq)?

Jeigu Taip, iraSykite kokiur

inga pagalba mokiniui valgymq Mokykloje metu?

pagalba yra

p ji turi buti

pvz. : po gal g,tdytoj o re komendac ij as (pri dedama) sudaromas
i ndiv i dualus mi tyb o s pl ana s

pvz.: tiekti vaikui valgtti gdytojo rekomendacijose nurodytu
pe riodi i kumu (pride dama)

ingi kokie nors speciali pagalba
fizinio aktyvumo metu?

taip iSvardinkite:

Jeigu
ii turi

uZpildykite Zemiau pateikt4 lentelg, nurodydami, kokia pagalba yra reikalinga, kada ir kaip
i suteikta.

bDkles

priemones



inio sveikatos b[kle (-es)
i itakos mokinio

Kaip
bukle
moky
(iSvar

iui galibfiti
iSeiti i5 klases

os poilsio
les?

iui reikalinga
(psichologine)

Taip

Ne

tr

n

Kokir
mokir
reikal

pagalba (gali

kni vaikasjauiiasi blogai, arba praio pagalbos.
Kita

s atsakingas uZ

mokiniui iSvykq
uZ Mokyklos

Jeigu ip, uZpildykite Zemiau pateikt4 lentelE, apibudindami galim4 mokinio sveikatos b[kles poveik!
risi ir reikaling4 pagalb4.

nio sveikatos negali susikaupti, demesio .stoka, mieguistumas ir pan.
li paveikti

i?
inkite

kita pagalba nurodykite
ur yra

,)

Taip !

Netr
Taip tr

Ne!
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12. Iv

ItIoki
apma
Koki
Kas t Lri bDti apmokyti?

Mr kymuose dalyvavusiq asmenq
vardas ir pavarde

Mokymq data: ParaSas;:

13. t\
Ar€
aplin
sveik

rli Mokyklos frzing
a itakoti mokinio
tos b[klg?

Taip !

Nen
Koki
aplin
tureti
moki
bukle

Mokyklos fizines
os veiksniai gali
reigiam4 poveiki
io sveikatos
?

E
!
!
!
!

patalynd, kurioje gali bilti dulki4 erkiq alergenq
mo lqtkl oj e n audoj ami hi g i e no s re i kme nys
gnilnq olergenai
patalpq peldsiai
Kita (iraiykite)

Koki
imtis
sill"Ilq

veiksmq reiketq
vlokyklai siekiant
inti galim4 neigiamq
<los aplinkos
iq poveiki mokinio
tos b[klei?

naudoti vaiko miegui patalyng, kuri nebutq pagaminta ii
paulciiiq pilkq; pctgalves, antklodes ir iiuiinius sandariai
apv ilkt i e r l*! m s ne pr a I ai di i a i s uiv a I ko I a i s...

pirkti Mokiniq naudojimui higienos priemones (tualetini
popieriq, prausikli ...) be lilepikliU, daiikli7...
vddinti patalpas,!

!
!

remontuoti patalptts vaikq atostogq metu.
Kita (irasykile)__

t4. A NCI I U ORGANIZTJ OJAN 1' N4OK.IN I U I S A VIRLIP.A, S A LINIMAS
Koki
gali s

s atliekos
rsidaryti

! panaudoti Svirkitai
tr juostelds

! vaistq pakuotds
! Kita

firaivkite)
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! Special us kontelneii J ai: *n a uiiui u-iauro*i plastikine dezulEiil
kita tara laikomi Sveikatos kabinete.
!_ .Atliekq laikymo tara Mokykl4 aprripina tevai (globejai,
rupintojai)
E Atliekq laikymo tara Mokykla apsirupina pati.
u Kita
pvz.: kartq per savaitg.

Kiekvienas penktadie,nis, l2 val.

ku, kad Siame PLANE pateikta informacija yra tiksli ir atitinka pagalbos mano vaiko
i organizavimo Mo[ykloje poreikius. AS suprantu ir sutinku, kad Siame SUSITARIME
informacija bus dalijamasi su Mokyklos darbuotojais, dalyvaujandiais pagalbos mano
rirupai procese ir ugdyme mano vaiko sveikatos ir saugos tikslais. lsipareigoju nedelsiant
ti Mokykl4 apie vious pokydius, galindius tureti itakos Sio pLANO igyvendlnimui.

AS sut

savirI
pateikr

vaiko
inform

AS suti ku, kad:
trMo
mokini

D
interv
Siame

trA5

kt.), jei mokinys serga letine neinfekcine Iiga, tvarkos a.prase nustatytatvarka.
ykla bus atsakinga uZ vaistq i5davim4 vaiko vartojimui Siame PLANE nurodytais laiko
is, dozemis, budais, taip pat ir teikiant pagalb4 ligos paumejimo atvejais, kaip tai yra nurodyta

kla mano vaikui leikalingus vartoti Mokyklojo vaistus administruotq Mokyklos pagalbos
savirupai pagal gy{ytojq rekomendacijas uZtikrinimo (vaistq laikymo, iSdavirno, naudojimo ir

NE.
kad mano vaikas Mokykloje su savimi gali tureti gydytojo paskirtus vaistus ir biitq

atsakin uZ jq vartojim4, kaitai yrareikalinga.
trA5 u susipaZings su Mgkyklos man pateiktu Mokyklos pagalbos mokinio saviriipai pagal gydytojq

acijas uZtikrinime (vaistq laikymo, iSdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga letine
neln ne liga, tvarkos ap;a5u.

atli susidara ant mano vaiko savirD

lobejo,
o) vardas ir

os vardu sutinky su Siame PLANE nurodytomis pagalbos mokinio savirDpai organizavimo
is, jskaitant ir mokiniui gydytojo paskirtq vaistu vartojim4, ir esu atsakingas uZ tai, kad

imtqsi PLANE ivardintq reikiamq veiksmq. Sutinku nedelsiant informuoti mokinio tevus

laikymo tara

diena ir laikas,

i5 Mokyklos,
jas saugiai



kurie

fsipa

ts, rfipintojus), PLANO vykdytojus bei periiureti PLAN,{, jei ivyktq kokiq nors pakeitimq,
li tureti itakos Sio PLANO igyvendinimui.

AS sutifrku padeti Mokyklai igyvendinti Siame PLANEpaclett Mokyklai igyvendinti Siame PLANE pateiktas asmens sveikatos prieZi[ros specialistq
ijas Siam mokiniui ir atlikti Siuos, PLANE nurodytus, veiksmus mano clarbo Mokykloje

darbo laikp (iSvardinkite;:
I
2
J

PRIE S ITARIMO PRIDPDAMOS PAPILDOMOS INFORMACIJOS S,{RASAS (iEigU
):

X lup.t. 2.

X lap.l. 3.
X lapq.4. ...

paskirti Mokyklos darbuotoj4 (-us), atsaking4 (-us) uZ PLANO ar atskirq pLANO daliq
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Data:
Kam:
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Laba

kaip ir
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"LD SaulG" <ld@saulute.alytus.lm.lt>; "LD Obel0le" <ld@obelele.alytus.lm.lt>; "LD Saltinelis"
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del tarifikacijq sqra5uose padidintq koeficientq

pateikti patikslintas tarifikac'rjas aptarnaujandio personalo, kuriose koeficientai turi bUti tokie patys

1m. sausio mdn,
asignavimq n€ra skirta aplinkos iSlaikymui, AMS tarybos nariai sausio m6nesyje neprita16

didinimui.

asignavimq darbo uZmokesdiui."
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turinvs vra Alytaus miesto savivaldybds administracijos nuosavyb6 ir negali biti perduodamas

asmenims be Alytaus miesto savivaldybds administracijos sutikimo. Jeigu iis laiSkas adresuotas

praiome nedelsiant informuoti siunte.iE elektroniniu paltu ir iStrinti laiska bei vlsasjo kopiJas,

visus laiSko priedus, i5 savo sistemos. Tokiu atveju draudiiama laiska kopl.iuoti,

r bet kuriuo kitu b0du atskleisti jo turini.
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rq valdytojai turi vadovautis AMS tarybos 2027-01-28 sprendimo T-4,,Del Alytaus miesto

2027 m, biudzeto pawirtinimo" 3 punktu wirtindami tarifikacijq sqrasus.

,,3. Nustatyti, kad asignavimq valdytojai, siekdami,kad202L m. gruodZio 31 d, nebOtq darbo

isliaitant nuo jo mokamus mokesdius, isiskolinimq (moketinq sumq), turi uZtikrinti, kad-

lstaigos nepriimtq sprendimq padidinti darbo uimokest[ darbuotojams daugiau, negu turi tam


