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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS VALGYKLOJE VIENOS
DIENOS MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO
2022 m. rugsėjo d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, 70 straipsnio
11 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, Kazlų Rūdos savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti vienos dienos maitinimo normą:
1.1. lopšelio grupės vaikams – 2,50 Eur:
1.1.1. pusryčiai – 0,70 Eur,
1.1.2. pietūs – 1,10 Eur,
1.1.3. vakarienė – 0,70 Eur;
1.2. darželio grupės vaikams – 2,80 Eur:
1.2.1. pusryčiai – 0,80 Eur,
1.2.2. pietūs – 1,20 Eur,
1.2.3. vakarienė – 0,80 Eur;
1.3. savaitinės grupės vaikams – 3,69 Eur;
1.4. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams – 2,80 Eur:
1.4.1. pusryčiai – 0,80 Eur,
1.4.2. pietūs – 1,20 Eur,
1.4.3. vakarienė – 0,80 Eur.
2. Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d.
Nr. sprendimą Nr. TS-97 „Dėl maitinimo normos nustatymo“.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba
Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS VALGYKLOJE
VIENOS DIENOS MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO
2022 m. rugpjūčio 25 d.
Kazlų Rūda
1.
Sprendimo projekto teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
36 straipsnio 9 dalis, 70 straipsnio 11 dalis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6
straipsnio 10 punktas, 18 straipsnio 1 dalis ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010
m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“
patvirtinimo“.
2.
Sprendimo projekto rengimo priežastis: Pakilus maisto produktų kainoms esami,
2018 metais savivaldybės tarybos patvirtinti maitinimo įkainiai, taikomi savivaldybės lopšelius,
darželius, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas lankantiems ugdytiniams, neatitinka
dabartinės ekonominės situacijos.
Didžiausią įtaką metiniam maisto kainų pokyčiui darė daržovių (ypač bulvių) ir pieno bei
pieno gaminių kainų didėjimas. Įtakos maisto kainų pokyčiams analizė parodė, kad 2022 m. kovo
mėn. stebėtą 17,6 proc. metinį maisto kainų augimą 4,7 procentinio punkto lėmė daržovių (ypač
bulvių) kainų padidėjimas, 4,3 procentinio punkto lėmė pieno ir pieno gaminių kainų padidėjimas.
Eliminavus šiuos veiksnius, metinis maisto (be daržovių ir pieno bei pieno gaminių) kainų augimas
sudarytų 8,6 proc.
Daržovių kainų didėjimas sietinas su sezoniškumo veiksniais, mažesniu ir prastesnės kokybės
derliumi, taip pat su vadinamuoju lyginamosios bazės efektu. Praėjusių metų pradžioje, dėl
epideminės situacijos vis dar taikant ugdymo įstaigų veiklos apribojimus, dalis su šiomis įstaigomis
tiekimo sutarčių sudariusių daržovių augintojų susidūrė su perprodukcijos problema ir savo
produkciją parduodavo ypač žema kaina. Dėl šios priežasties, kuomet lyginama su ypač žemomis
praėjusių metų kainomis, šiuo metu stebimas daržovių kainų metinis augimas yra labai didelis.
3.
Galimos pasekmės. Nenumatyta.
4.
Teisės aktai, kuriuos reikės pakeisti ar panaikinti priėmus šį sprendimą. Nereikės
5.
Biudžeto lėšų poreikis jam įgyvendinti. Šiam sprendimui įgyvendinti papildomų
biudžeto lėšų nereikės.
6.
Antikorupcinis vertinimas. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas
neatliekamas.
Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d.
Nr. TS-97 „Dėl maitinimo normos nustatymo“.
7.
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