Projektas

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D.
SPRENDIMO Nr. T-97 „DĖL ELEKTROS IR VANDENS SUNAUDOJIMO LIMITŲ
NUSTATYMO MOKINIŲ MAISTO RUOŠIMUI“ PAKEITIMO
2014 m. vasario 20 d. Nr. TPanevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi
bei atsižvelgdama į Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos 2013 m. lapkričio 29 d. ir Velžio
gimnazijos 2014 m. vasario 3 d. prašymus, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Elektros ir vandens sunaudojimo limitų, patvirtintų Panevėžio rajono
savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-97 „Dėl elektros ir vandens
sunaudojimo limitų nustatymo mokinių maisto ruošimui“, 2 ir 5 eilutes ir jas išdėstyti taip:
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PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
Panevėžio rajono savivaldybės tarybai
AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL SPRENDIMO „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL
ELEKTROS IR VANDENS SUNAUDOJIMO LIMITŲ NUSTATYMO MOKINIŲ MAISTO
RUOŠIMUI PAPILDYMO“ PROJEKTO
2014-02-07
Panevėžys
Projekto rengimą paskatinusios priežastys.
Sprendimo projektas teikiamas atsižvelgiant į Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos ir
Velžio gimnazijos prašymus.
Sprendimo projekto esmė ir tikslai.
Paįstrio Juozo Zikaro vidurinėje mokykloje įsteigus ikimokyklinio ugdymo grupes pailgėjo
maisto ruošimo įrenginių darbo laikas.Grupių darbo laikas 7.30 val – 18.00 val. Paįstrio Juozo
Zikaro vidurinėje mokykloje mokosi 315 mokiniai, nemokamą maitinimą gauna 140 mokinių, iš jų
14 mokinių valgo pusryčius. Mokykloje yra 2 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio
ugdymo grupės. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės 46 mokiniai valgo 3 kartus per
dieną. Dalis 1-12 klasių mokinių perka maistą už pinigus. Skaistgirių skyriuje mokosi 47 mokiniai
ir jiems mokykla veža maistą.
Velžio gimnazija didinti elektros sunaudojimo limitus prašo dėl padidėjusio mokinių
skaičiaus. 2013-2014 metais gimnazijoje mokosi 516 mokiniai. Nemokamą maitinimą gauna 153
mokiniai, veikia dvi pailgintos darbo dienos grupes, kurias lanko 48 mokiniai, jie maitinasi du
kartus. Įsigyti nauji maitinimui reikalingi įrengimai sunaudoja daugiau elektros energijos
(indaplovė, konvekcinė krosnis, sulčiaspaudė, bulvių skutimo mašina ir kt.)
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje
numatyta, kad patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai
susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio
draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.) finansuojamos iš savivaldybių biudžeto.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, mokinių
maitinimo paslaugos teikimas švietimo įstaigose yra savarankiškoji savivaldybės funkcija.
Limitai paskaičiuoti peržiūrėjus trejų metų faktinį elektros energijos sunaudojimą.
Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad
tokių pasekmių būtų išvengta.
Nėra.
Kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą
projektą.
Nėra.
Reikiami paskaičiavimai, išlaidų sąmatos bei finansavimo šaltiniai, reikalingi
sprendimui įgyvendinti.
Savivaldybės biudžeto lėšos Paįstrio Juozo Zikaro vidurinei mokyklai ir Velžio gimnazijai
2014 metams numatytos. Sprendimo įgyvendinimui Paįstrio Juozo Zikaro vidurinei mokyklai ir
Velžio gimnazijai 2014 metams reikalinga 6451 Lt.
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