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Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-

175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų 

patvirtinimo“ 1.1. punktu patvirtintą 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama). 

2. Pripažinti netekusiais galios Plungės rajono savivaldybės tarybos:  

2.1. 2010 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T1-27 „Dėl Plungės rajono savivaldybės lopšelių-

darželių ir mokyklų-darželių darbuotojų maitinimo šiose įstaigose“ ir jį keitusius sprendimus; 

2.2. 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-286 „Dėl Plungės specialiojo centro mokinių 

maitinimo dienos normų patvirtinimo“; 

2.3. 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T1-228 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas 

teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo. 

3. Įpareigoti: 

3.1. 1 priede 12. punkte nurodytų įstaigų direktorius (turinčių savo valgyklas) nustatyti 

darbuotojų maitinimo, apskaitos ir atsiskaitymo už maitinimo paslaugas tvarką; 

3.2. Gautas lėšas naudoti maisto paruošimo išlaidoms dengti. 

 

 

Savivaldybės meras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Česnauskas 

Kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė                                                                                                                                                                        

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas 

 

Projektą rengė Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Birutė Brogienė 



ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS  

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŢELIO 23 D. 

SPRENDIMO NR. T1-175 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO 

PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO“  

 

2022 m. balandžio 6 d. 

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uţdaviniai, problemos esmė. 

Išaugus elektros, šildymo bei kuro kainoms, įstaigos prašo padidinti teikiamų paslaugų 

kainas (lyginamasis variantas). Yra gauti Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos, 

Plungės „Saulės“ gimnazijos bei Plungės specialiojo ugdymo centro prašymai pakeisti esamas 

kainas. Kiti įkainiai bendrai suderinti švietimo įstaigų vadovų pasitarimo metu. 

Norint pritraukti mokinius gyventi gimnazijų bendrabučiuose, „Saulės“ ir Alsėdžių S. 

Narutavičiaus gimnazijų direktoriai prašo panaikinti mokestį už gyvenimą bendrabutyje mokiniams, 

kurie atvyksta mokytis į jų mokyklas. 

2. Kaip šiuo metu yra sprendţiami projekte aptarti klausimai.  

Šiuo metu galioja 2021 m. birželio 23 d. savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-175 „Dėl 

Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“. 

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama.  
Atsižvelgiant į išaugusius kaštus, reikia padidinti teikiamų paslaugų kainas. Surenkamos 

lėšos padengs įstaigų kaštus, bus surenkama daugiau pajamų. 

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.  

Atsižvelgiant į išaugusius kaštus, bus padidintos teikiamų paslaugų kainos. 

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius. Vaikams iš 

soc. remtinų šeimų, gyvenantiems Plungės „Saulės“ gimnazijos arba Plungės r. Alsėdžių Stanislovo 

Narutavičiaus gimnazijos bendrabutyje, mokesčiui vakarienę iš SB gali reikėti papildomai 48 

Eur/mėn (šiuo metu bendrabučiuose gyvena 6 mokiniai iš soc. remtinų šeimų). 

„Saulės“ gimnazijos bendrabutyje gyvena 12 mokinių, Alsėdžių S. Narutavičiaus 

gimnazijoje - 20, panaikinus mėnesinį mokestį jiems už gyvenimą bendrabutyje (7,24 eur/mėn), 

gimnazijos nesurinks apie 2,0 tūkst Eur. per metus. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripaţinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą.  

Reikia pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 

T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų 

patvirtinimo“; 

Pripažinti netekusiais galios: 

 2021 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T1-228 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175 ir 2010 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T1-27 

„Dėl Plungės rajono savivaldybės lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių darbuotojų maitinimo šiose 

įstaigose“  

 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-286 „Dėl Plungės specialiojo centro mokinių 

maitinimo dienos normų patvirtinimo“. 

 2010 m. vasario 25 d. Nr.T1-27 „Dėl Plungės rajono savivaldybės lopšelių – darželių 

ir mokyklų - darželių darbuotojų maitinimo šiose įstaigose“; 

 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. T1-184 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 

tarybos 2010 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Plungės rajono savivaldybės lopšelių-

darželių ir mokyklų-darželių darbuotojų maitinimo šiošes įstaigose papildymo“. 



7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas.  

Korupcijos pasireiškimui tikimybės nėra. Vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo 

8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas, nes 

sprendime nenumatoma reguliuoti visuomeninius santykius, numatytus šio įstatymo 8 straipsnio 1 

dalyje. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas.  

Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medţiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina.  
Nėra. 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas.  

Plungės r. bendrojo ugdymo mokykloms, lopšeliams-darželiams bei Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro vadovams. Taip pat sprendimą paskelbti Teisės aktų registre.  

11. Kita svarbi informacija.  
(Gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų 

poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys 

turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo 

konsultuotasi su visuomene, apibendrinami konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis 

suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi, ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus 

siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita.).  

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas. 

(Pagrįsti, kokios galimos teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių 

priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų pasekmių būtų išvengta).* 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai   

Finansams Įstaigos gaus daugiau pajamų  

Socialinei aplinkai   

Viešajam administravimui   

Teisinei sistemai   

Kriminogeninei situacijai   

Aplinkai   

Administracinei naštai   

Regiono plėtrai   

Kitoms sritims, asmenims ar 

jų grupėms 

  

 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo 

numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas 

teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas 

poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas 

teisinis reguliavimas. 

 

 

Rengėja  Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė                                                         B. Brogienė 


