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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS VALGYKLOJE MOKINIŲ
MAITINIMO IR DARBUOTOJŲ BEI MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)
MAITINIMOSI KAINŲ NUSTATYMO
2022 m. rugsėjo d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 122 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 4 dalimi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti vienos dienos maitinimo kainą Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje:
1.1. mokiniams vienos dienos pietų kainą – 2,20 euro;
1.2. darbuotojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie maitinasi mokyklos valgykloje,
vienos dienos pietų kainą – 2,20 euro;
1.3. darbuotojams, kurie maitinasi lopšelio-darželio valgykloje vienos dienos pietų kaina – 1,20
euro;
1.4. mokiniams mokamo maitinimo vakarienės kaina – 1,20 euro.
2. Nustatyti šio sprendimo įsigaliojimo datą – 2022 m. spalio 3 d.
3. Pripažinti netekusiu galios 2018 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą Nr. TS-145 „Dėl Kazlų Rūdos
vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ darbuotojų maitinimosi kainos 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 rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312
Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS VALGYKLOJE MOKINIŲ
MAITINIMO IR DARBUOTOJŲ BEI MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)
MAITINIMOSI KAINŲ NUSTATYMO
2022-08-26
Kazlų Rūda
Nuo 2022 m. birželio keitėsi moksleivių nemokamo maitinimo įkainiai. Tai įtakojo augantys
gamybos kaštai, o būtent produktų kaina, darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo
maitinimo teikimu, darbo užmokestis, komunalinių paslaugų, ryšių, transporto išlaidos. Maitinimo
patiekalų gamybos išlaidų dydis sudaro apytiksliai 15 proc. nuo maisto produktams įsigyti skirtų lėšų.
Šiuo metu mokinių nemokamam maisto produktams įsigyti lėšų vienai dienai vienam mokiniui
(priešmokyklinių ir 1–12 klasių mokiniams) dydžiai yra tokie: pietums – 2,20 Eur; pusryčiams ar
pavakariams – 1,20 Eur, lopšelio-darželio darbuotojų pietums – 1,20 Eur. Maitinimui mokyklų
organizuojamose vasaros poilsio stovyklose – 4,20 Eur.
Pažymėtina, kad yra atsiradęs poreikis pradinio ugdymo pailgintą grupę lankantiems mokiniams
nusipirkti ne tik pietus, bet ir vakarienes. Todėl tikslinga nustatyti ir mokamų pietų kainą, lygią
nemokamo maitinimo pietų kainai ir mokamos vakarienės kainą, lygią nemokamo maitinimo
vakarienės kainai.
Kadangi įstaigos darbuotojams, dirbantiems nepertraukiamo darbo režimu, pagal galiojančius
teisės aktus, turi būti sudarytos sąlygos papietauti darbo vietoje, nustatytina maitinimo kaina Kazlų
Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos darbuotojams.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 122 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai teikiamas
sprendimo projektas dėl Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokiniams, darbuotojams, tėvams
(globėjams, rūpintojams) maitinimosi kainų nustatymo, kuriuo siūloma nustatyti:
1. vienos dienos pietų kainą Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokiniams – 2,20 Eur.
2.darbuotojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie maitinasi mokyklos valgykloje, vienos
dienos pietų kainą – 2,20 Eur.
3.vienos dienos mokamo maitinimo vakarienės kainą Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos
mokiniams – 1,20 Eur.
4. Pripažinti netekusiu galios 2018 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą Nr. TS-145 „Dėl Kazlų Rūdos
vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ darbuotojų maitinimosi kainos nustatymo“.
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