
 

      

                                    

 

 

 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 

 

NEEILINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2020-07-24 Nr. T2-8 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2020 m. liepos 15 d. 16.00–16.45 val. 

Posėdžio pirmininkas – Savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis.  

 Posėdžio sekretorė – Mero padėjėja Milda Jarašūnienė.            

 Dalyvavo: 20 Tarybos narių (sąrašas pridedamas).  

Nedalyvavo: Rasa Andžiuvienė (dėl atostogų), Remigijus Janušis (dėl atostogų), Regina Mitrienė 

(dėl atostogų), Helena Simonaitienė (dėl atostogų), Linas Kruopis (dėl darbo).    

 

Posėdžio pirmininkas S. Kiudis kalbėjo, kad posėdyje dalyvauja 20 Tarybos narių (4 Tarybos 

nariai Tarybos posėdyje nedalyvauja dėl atostogų, 1 – dėl darbo), kad darbotvarkėje numatytas svarstyti 

1 posėdžio darbotvarkės klausimas. 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl nemokamo vaikų maitinimo ugdymo įstaigose gamybos kaštams padengti iš Savivaldybės 

biudžeto įkainio patvirtinimo (T-143). 

Balsavo dėl darbotvarkės: už – 16, nebalsavo – 4.  

NUSPRĘSTA. Darbotvarkė patvirtinta. 

 

1.1. Svarstomas klausimas: 

1. SVARSTYTA. Nemokamo vaikų maitinimo ugdymo įstaigose gamybos kaštams padengti iš 

Savivaldybės biudžeto įkainio patvirtinimas. 

Tarybos narys R. Želvys ir nusišalina nuo klausimo svarstymo ir balsavimo, 16.07 val. palieka 

posėdžių salę. 

Pranešėjas – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas dr. G. Vilys. Jis pristatė sprendimo projektą, 

kuriame siūloma: 

1. Patvirtinti įkainį nemokamo vaikų maitinimo gamybos kaštams padengti iš Pasvalio rajono 

savivaldybės biudžeto: 

1.1. Už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio programas, maitinimo gamybos 

kaštams padengti (kompensuoti) pagal paslaugų teikimo sutartyje numatytą įkainį, bet ne didesnį kaip 

0,30 Eur už vieno vaiko maitinimą per dieną. 

1.2. Už bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių ugdymo skyrius, esančius kitoje vietovėje rajono 

teritorijoje, mokinių maitinimo paslaugą (maisto ruošimas ir (ar) jo pristatymas), maitinimo gamybos 

kaštams padengti (kompensuoti) pagal paslaugų teikimo sutartyje numatytą įkainį, bet ne didesnį kaip 

0,60 Eur už kiekvieną mokinį per dieną. 

1.3. Už bendrojo ugdymo mokyklų, neturinčių ugdymo skyrių, esančių kitoje vietovėje rajono 

teritorijoje, mokinių maitinimo paslaugą (maisto ruošimas ir (ar) jo pristatymas), maitinimo gamybos 

kaštams padengti (kompensuoti) pagal sutartyje numatytą įkainį, bet ne didesnį kaip 0,30 Eur už kiekvieną 

mokinį per dieną. 

2. Pripažinti netekusio galios Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. 

sprendimą Nr. T1-89 „Dėl vaikų maitinimo ugdymo įstaigose gamybos kaštams padengti iš Savivaldybės 

biudžeto įkainio patvirtinimo“. 

3. Sprendimas netaikomas iki šio sprendimo priėmimo dienos sudarytoms ir galiojančioms 

paslaugų teikimo sutartims. 

Tarybos nariai pateikė klausimus: G. Žardeckas dėl vaikų maitinimo situacijos švietimo įstaigose, 

N. Matulienė dėl nemokamai maitinamų mokinių skaičiaus, I. Malinauskas dėl maitinimą teikiančių 
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įmonių, maitinimo kainos paskaičiavimo, N. Trinskienė dėl maitinimo įkainių, S. Vainauskas dėl kainos 

už nemokamo vaikų maitinimo nustatymo pagrįstumo. 

Pranešėjas dr. G. Vilys atsakė į pateikus Tarybos narių klausimus. 

Tarybos nariai pasisakė svarstomu klausimu: I. Malinauskas, V. Janušonis, G. Gegužinskas siūlė 

1.3 punktą išbraukti, V. Linkevičius, J. Vaitiekūnienė, Š. Varna, N. Matulienė, N. Trinskienė, G. 

Žardeckas apie siūlymą dėl 1.3 punkto. 

Balsavimas dėl 1.3 punkto. 

Už (1.3 punktą palikti) – 2. 

Prieš (1.3 punktą išbraukti) – 15. 

Nebalsavo – 2. 

NUSPRĘSTA. 1.3 punktą „Už bendrojo ugdymo mokyklų, neturinčių ugdymo skyrių, esančių 

kitoje vietovėje rajono teritorijoje, mokinių maitinimo paslaugą (maisto ruošimas ir (ar) jo pristatymas), 

maitinimo gamybos kaštams padengti (kompensuoti) pagal sutartyje numatytą įkainį, bet ne didesnį kaip 

0,30 Eur už kiekvieną mokinį per dieną“ – išbraukti. 

Balsavo dėl viso sprendimo: už – 18, prieš – 1.  

Dėl balsavimo pasisakė tarybos narė J. Vaitiekūnienė. 

J. Vaitiekūnienės balsas užskaitomas „už“. 

Posėdžio pirmininkas S. Kiudis patikslino: „Balsavo dėl viso sprendimo: už – 19“. 
 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nemokamo vaikų maitinimo ugdymo įstaigose gamybos 

kaštams padengti iš Savivaldybės biudžeto įkainio patvirtinimo“ (sprendimo Nr. T1-140). 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Stanislovas Kiudis 

 

 

Posėdžio sekretorė         Milda Jarašūnienė 


