PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO LABDAROS
VALGYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR IŠLAIDŲ
MAITINIMUI LABDAROS VALGYKLOJE NUSTATYMO
2011 m. kovo 24 d. Nr.T1-55
Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo
(Žin., 2006, Nr. 17-589; 2008, Nr. 71-2702; 2010, Nr. 53-2598) 13 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl
socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.43-1570; 2007, Nr.2-72; 2010; Nr.834393), Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Nemokamo maitinimo organizavimo labdaros valgykloje tvarkos aprašą
(pridedama).
2. Nustatyti Plungės socialinių paslaugų centrui 10 litų išlaidas maisto produktams įsigyti
(įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) vieno labdaros valgykloje per savaitę
maitinamo asmens pietums pagaminti.
3. Pripažinti netekusiais galios:
3.1. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimą Nr.T1-156 „Dėl
išlaidų maitinimui labdaros valgykloje nustatymo“;
3.2. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 gegužės 28 d sprendimą Nr.T1-160 „Dėl
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimo Nr.T1-156 „Dėl išlaidų
maitinimui labdaros valgykloje nustatymo“ pakeitimo“.
4. Sprendimas įsigalioja nuo 2011 metų balandžio 1 dienos.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės merė

Elvyra Valerija Lapukienė
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PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. kovo 24 d.
sprendimu Nr. T1-55
NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO LABDAROS VALGYKLOJE
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nemokamo maitinimo organizavimo labdaros valgykloje tvarkos aprašas reglamentuoja
nemokamo maitinimo skyrimo ir teikimo sąlygas Plungės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą
deklaruojantiems asmenims, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų
nepajėgia maitintis savo namuose.
2. Gyventojų prašymus dėl nemokamo maitinimo priima ir maitinimą skiria Plungės rajono
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius).
3. Gyventojų prašymus dėl nemokamo maitinimo skyrimo išimties atvejais nagrinėja
Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrimo komisija.
II. TEISĖ GAUTI NEMOKAMĄ MAITINIMĄ

4. Nemokamas maitinimas skiriamas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) gaunamas vidutines 3
mėnesių pajamas, apskaičiuotas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 straipsniu.
5. Nemokamas maitinimas iki 3 mėnesių skiriamas asmenims, kai pajamos vienam šeimos
nariui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio ir kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:
5.1. yra registruoti darbo biržoje:
5.2. vieni gyvenantys senyvo amžiaus asmenys;
5.3. asmenys, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.
6. Nemokamas maitinimas iki 6 mėnesių skiriamas asmenims, kurių vidutinės mėnesio
pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, mažesnės už valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį, ir
kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:
6.1. ilgiau kaip 2 mėnesius negaunantys jokių pajamų;
6.2. socialinės rizikos asmenys.
7. Nemokamas maitinimas iki 3 mėnesių skiriamas asmenims, netestuojant jų gaunamų
pajamų, kai jie atitinka vieną iš šių sąlygų:
7.1. grįžę iš laisvės atėmimo vietų bei socialinės reabilitacijos įstaigų;
7.2. patyrę smurtą šeimoje;
7.3. nukentėję nuo gaisro ar stichinių nelaimių, esant ypač ekstremalioms klimatinėms
sąlygoms, kai kreipiasi ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo įvykusios nelaimės fakto registravimo
dienos.
8. Nemokamas maitinimas neterminuotai gali būti skiriamas socialinių paslaugų gavėjams,
kuriems paskirtos socialinės paslaugos biudžetinėje įstaigoje Plungės socialinių paslaugų centre
(toliau- Socialinių paslaugų centras):
8.1. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos ilgiau kaip 6 valandas per dieną;
8.2. pagalbos namuose paslaugos teikiamos vieniems gyvenantiems ir didelių specialiųjų
poreikių lygį turintiems asmenims.
9 Nemokamo maitinimo paslaugos gali būti skiriamos asmenims kitais atvejais bei ilgesnį
laikotarpį, apsvarsčius jų prašymus Socialinių paslaugų skyrimo komisijoje ir jiems pritarus.
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III. NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS

10. Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Plungės rajono savivaldybėje ir pageidaujantys
gauti nemokamo maitinimo paslaugas, kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir, priklausomai nuo
aplinkybių, pateikia:
10.1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (patvirtinta
socialinės apsaugos ir darbo ministro SP-8 forma);
10. 2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba laikiną leidimą
gyventi Lietuvoje, arba laikiną piliečio pažymėjimą;
10.3. pažymas apie šeimos narių pajamas per 3 paskutinius mėnesius (išskyrus pajamas,
gaunamas per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyrių);
10.4. pagal būtinumą - kitus dokumentus, patikslinančius maitinimo paslaugos skyrimo
tikslingumą.
11. Socialinės paramos skyriaus atsakingi specialistai registruoja gautus prašymus, patikrina
asmens pateiktų duomenų teisingumą turimose duomenų bazėse ir paruošia sprendimų projektus.
12. Sprendimai skirti nemokamo maitinimo paslaugas asmenims priimami vadovaujantis
asmens pateiktais dokumentais ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d.
sprendimu Nr.T1-249 „Dėl Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Plungės rajono
savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Tvarkos VI straipsniu.
13. Sprendimai skirti nemokamą maitinimą priimami pagal asmenų prašymų pateikimo datą,
atsižvelgiant į Savivaldybės biudžeto lėšas ir vietų skaičių labdaros valgykloje. Nesant galimybei
tenkinti visų prašymų, sudaroma eilė nemokamam maitinimui gauti.
14.Socialinės paramos skyriaus atsakingi specialistai suveda duomenis apie nemokamo
maitinimo skyrimą į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS.
15. Nemokamas maitinimas nutraukiamas, kai asmuo:
15.1. apgyvendinamas globos namuose ar gydomas sveikatos priežiūros įstaigoje;
15.2. pradeda gauti pajamas, viršijančias nustatytą dydį;
15.3. kelia triukšmą valgykloje, grubiai elgiasi su personalu ar kitais klientais;
15.4. be svarbios priežasties nesilanko valgykloje;
15.5. nuslėpė papildomas pajamas;
15.6. kai panaudoti visi nemokamam maitinimui skirti asignavimai.
IV. NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS
IŠIMTIES TVARKA

16. Nemokamo maitinimo paslaugos gali būti skiriamos asmenims, kurių vidutinės pajamos
šeimos nariui viršija 5 ir 6 punktuose nustatytą pajamų dydį.
17. Nemokamo maitinimo paslaugos gali būti skiriamos ilgesnį laikotarpį, jeigu jos buvo
paskirtos 5 ir 6 punktuose nustatyta tvarka.
18. Nemokamo maitinimo paslaugos gali būti skiriamos ir kitais neįvardytais atvejais.
19. Asmenys, pageidaujantys gauti nemokamo maitinimo paslaugas išimties tvarka, pirmą
kartą dėl šios paslaugos kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia motyvuotą prašymą ir kitus
10 punkte nurodytus dokumentus. Socialinės paramos skyrius patikrina informaciją, surašo buities
tyrimo aktą ir teikia siūlymus svarstyti Socialinių paslaugų skyrimo komisijai.
20. Asmenys, kuriems nemokamo maitinimo paslaugos buvo paskirtos, dėl jų pratęsimo
kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą ir pateikia motyvuotą prašymą bei 10 punkte nurodytus
dokumentus. Socialinių paslaugų centro atsakingi darbuotojai įvertina pateiktus dokumentus ir
asmens materialinę situaciją, surašo buities tyrimo aktą ir teikia siūlymus svarstyti Socialinių
paslaugų skyrimo komisijai.
21. Socialinių paslaugų skyrimo komisija, svarstydama asmenų prašymus, atsižvelgia į
turimas tam tikslui skirtas lėšas bei labdaros valgyklos galimybes teikti paslaugas nurodytam
skaičiui asmenų (aptarnauti), pasiūlo skirti (ar neskirti) ir kuriam laikotarpiui nemokamo maitinimo
paslaugas. Sprendimai įforminami 12 punkte nustatyta tvarka.
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V. MOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

22. Socialinių paslaugų centras iš Savivaldybės biudžeto ir rėmėjų tam tikslui skirtų lėšų
organizuoja labdaros valgykloje karšto maisto pagaminimo ir išdavimo asmenims paslaugas.
23. Karštas maistas teikiamas asmenims darbo dienomis iki 5 kartų per savaitę vieną kartą
per dieną nemokamai.
24. Lėšų dydį, skirtą produktų įsigijimui pietums pagaminti, nustato Savivaldybė taryba
atskiru sprendimu.
25 Socialinių paslaugų centro atsakingi darbuotojai, vadovaudamiesi nemokamo maitinimo
paslaugų skyrimo sprendimais, sudaro labdaros valgykloje maitinamų asmenų vardinius sąrašus,
kuriuose kiekvienas asmuo pasirašo.
26. Asmenims suteikiama galimybė kaštą maistą išsinešti higienos reikalavimus
atitinkančiuose induose.
27. Asmeniui neatvykus pietauti, pietūs nekompensuojami, maisto produktai, vietoje karšto
maisto, neišduodami.
28. Socialinių paslaugų centras nuolat informuoja Socialinių paslaugų skyrimo komisiją ir
Socialinės paramos skyrių apie nemokamam maitinimui skirtų lėšų panaudojimą ir bendradarbiauja
priimant sprendimus nemokamam maitinimui gauti.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Nemokamo maitinimo gaunančių asmenų teisės ir pareigos, informacijos apie asmenį
(šeimą) saugojimas bei skundų nagrinėjimas numatytas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010
m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.T1-249 „Dėl Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo
Plungės rajono savivaldybėje tvarkos patvirtinimo“ patvirtintoje Tvarkoje.
____________________
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