ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MAISTO TALONŲ IR PIETŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2014 m. lapkričio 5 d. Nr. TS–253
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Elektrėnų
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Maisto talonų ir pietų skyrimo tvarkos aprašą (pridedama, 3 l.);
2. Panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008-04-30 sprendimą Nr. TS-86 „Dėl Elektrėnų
savivaldybės socialinės paramos programos patvirtinimo“, Elektrėnų savivaldybės tarybos
2009-04-09 sprendimą Nr. TS-86 „Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos
patikslinimo“, Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010-01-29 sprendimą Nr. TS-10 „Dėl Elektrėnų
savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimo“, Elektrėnų savivaldybės tarybos
2010-10-27 sprendimą Nr. TS-219 „Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos
patikslinimo“, Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-02-22 sprendimą Nr. TS-36 „Dėl Elektrėnų
savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimo“, Elektrėnų savivaldybės tarybos
2012-04-25 sprendimą Nr. TS-142 „Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos
patikslinimo“.
Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Violeta Šimkūnienė, 58 037

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 5 d.
sprendimu Nr. TS–253

MAISTO TALONŲ IR PIETŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Maisto talonai ir pietūs skiriami senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, bedarbiams, Elektrėnų
socialinės reabilitacijos centro gyventojams ir asmenims, atlikusiems su laisvės atėmimu susijusią bausmę
ar administracinį areštą, esant sunkiai finansinei padėčiai, tais atvejais, kai šeimai ar vienam gyvenančiam
asmeniui parama nenumatyta Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais arba skiriama
parama nėra pakankama.
2. Maisto talonai ir pietūs skiriami gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ar įtrauktiems į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Elektrėnų savivaldybėje.
3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatyme vartojamas sąvokas, o jei šiame įstatyme šių sąvokų nėra, atitinka Socialinių
paslaugų įstatyme vartojamas sąvokas.
II. MAISTO TALONŲ IR PIETŲ SKYRIMO ATVEJAI IR DYDŽIAI
4. Maisto talonai skiriami:
4.1. pensininkams ir neįgaliesiems bei jų vaikams, kurių šeimos mėnesio pajamų dydis vienam
asmeniui neviršija 1 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau VRP) ir negaunantiems socialinės pašalpos
– 6 mėnesius per kalendorinius metus. Neįgaliesiems, kurių darbingumo lygis 50 proc. ar didesnis, būtina
registruotis darbo biržoje;
4.2. asmenims ir jų vaikams, kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius registruojasi darbo biržoje ar augina
vaiką iki 3 m. ir mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1 VRP dydžio (negaunantys socialinės
pašalpos) – 6 mėnesius per kalendorinius metus;
4.3. asmenims (šeimoms) apgyvendintiems Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre – 1 mėnesiui;
4.4. asmenims, atlikusiems su laisvės atėmimu susijusią bausmę ar administracinį areštą – 3
mėnesius, išduodant vienam mėnesiui (privalo kreiptis per 2 mėn. nuo grįžimo dienos);
4.5. išimties tvarka – Socialinės paramos teikimo komisijos sprendimu.
5. Talonai neskiriami minėtų šeimų nariams, jeigu jiems einamaisiais metais buvo skirti pietūs.
6. Vieno talono piniginė vertė – 3 Eur.
7. Per mėnesį talonai skiriami:
7.1. vieniems gyvenantiems asmenims – už 12 Eur;
7.2. šeimoms iš 2 asmenų – už 24 Eur;
7.3. šeimoms iš 3–4 asmenų – už 30 Eur;
7.4. šeimoms iš 5 ir daugiau asmenų – už 42 Eur.
8. Talonai išduodami ne daugiau kaip 3 mėnesiams.
9. Asmenims (šeimoms), apgyvendintiems Elektrėnų socialinės reabilitacijos centre, maisto talonai
skiriami pagal socialinių darbuotojų rekomendacijas tik tiems asmenims, kurie apsigyvenę įstaigoje neturi
pajamų ir santaupų ar jų neužtenka būtiniausiems maisto produktams.
10. Pietūs skiriami asmenims, kurie dėl tam tikrų aplinkybių negali maitintis namuose, t. y:
10.1. pensininkams ir neįgaliesiems, kurių mėnesio pajamų dydis vienam asmeniui neviršija 1VRP,
negaunantiems socialinės pašalpos – kiekvieną mėnesį. Neįgaliesiems, kurių darbingumo lygis 50 proc. ar
didesnis, būtina registruotis darbo biržoje;
10.2. išimties tvarka – Socialinės paramos teikimo komisijos sprendimu.
11. Pietūs neskiriami, jei einamaisiais metais buvo skirti maisto talonai.
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12. Vienos dienos maitinimo kaina – 1,40 Eur. Maitinama tik darbo dienomis.
III. MAISTO TALONŲ IR PIETŲ SKYRIMO SĄLYGOS
13. Prašymą skirti paramą su visais reikiamais dokumentais asmuo pateikia pagal gyvenamąją vietą
Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) socialinio darbo organizatoriams ar vyresniesiems
specialistams seniūnijose, Elektrėnų socialinių paslaugų centro ar Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro
darbuotojams.
14. Prie prašymo skirti maisto talonus ar pietus, atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie
dokumentai:
14.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (darbuotojas, priimantis prašymą, patikrina
dokumento galiojimą ir prašyme pažymi jo seriją ir numerį);
14.2. pažymos apie darbingų šeimos narių pajamas per 3 paskutinius mėnesius;
14.3. pažyma apie paleidimą iš įstaigos (atlikusiems su laisvės atėmimu susijusią bausmę ar
administracinį areštą);
14.4. kiti dokumentai, patvirtinantys paramos reikalingumą.
15. Šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, taip pat įskaitomos ir kitos faktiškai gaunamos lėšos.
16. Asmenys (šeimos), besikreipiantys dėl maisto talonų ar pietų, turi sudaryti socialiniams
darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas ir užimtumą. Nustačius, kad asmuo (šeima) neteisingai
nurodė pajamas, remiantis surašytu buities tyrimo aktu, maisto talonai ar pietūs gali būti neskiriami.
IV. MAISTO TALONŲ IR PIETŲ SKYRIMAS
17. Prašymus ir visus reikiamus dokumentus dėl maisto talonų ir pietų skyrimo Skyriaus socialinio
darbo organizatoriai ar vyresnieji specialistai seniūnijose, Elektrėnų socialinių paslaugų centro ar Elektrėnų
socialinės reabilitacijos centro darbuotojai pristato Skyriaus atsakingam specialistui, kuris parengia
sprendimus. Sprendimus pasirašo Skyriaus vedėjas.
18. Skyrius sprendimo kopiją dėl maisto talonų ar pietų skyrimo ir dokumentus, nurodytus 14
punkte, pateikia Elektrėnų socialinių paslaugų centrui, o skiriant maisto talonus pagal 4.3 punktą –
Elektrėnų socialinės reabilitacijos centrui.
19. Elektrėnų socialinių paslaugų centras ir Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras su
prekybinėmis organizacijomis pasirašo sutartis dėl pirkėjų aptarnavimo pagal talonus ar išduotas
prekybinės organizacijos korteles bei organizacijomis, maitinančiomis gyventojus pietumis.
20. Talonus spausdina Elektrėnų socialinių paslaugų centras ar Elektrėnų socialinės reabilitacijos
centras ir pateikia juos socialinio darbo organizatoriams ar vyresniesiems specialistams seniūnijose ar savo
įstaigos darbuotojams, kad išdalytų paslaugos gavėjams.
21. Produktus už skirtus talonus ar korteles galima įsigyti parduotuvėse, su kuriomis Elektrėnų
socialinių paslaugų centras ar Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras sudaręs sutartis.
22. Maisto talonų galiojimo laikas – 3 mėn., kortelių – pagal prekybinės organizacijos nurodytą
terminą. Pasibaigus nustatytam terminui, talonai negalioja.
23. Asmenys maitinami pagal pateiktą sąrašą ir asmens dokumentą.
24. Jeigu maisto talonai skiriami asmenims, negalintiems nuvykti į parduotuvę dėl judėjimo
sutrikimo, ligos ar kitų priežasčių, paimti ir nupirkti reikiamus maisto produktus gali lankomosios
priežiūros specialistas ar kitas asmuo.
25. Pametus talonus, nauji neišduodami.
26. Prekybinių organizacijų, kurios aptarnauja pirkėjus pagal Elektrėnų socialinių paslaugų centro
ar Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro talonus, darbuotojams griežtai draudžiama maisto talonus keisti
į pinigus, parduoti alkoholinius gėrimus, tabako gaminius ir loterijos bilietus. Nustačius tokius pažeidimus
ir kitus apgaulės faktus, sutartis su prekybine organizacija nutraukiama.
27. Maitinimo gavėjui griežtai draudžiama parduoti už minėtus talonus pirktas prekes, keisti juos į
grynus pinigus.
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28. Jeigu asmuo, gaunantis pietus, dėl svarbių priežasčių negali kurį laiką maitintis, apie tai turi
pranešti maitinimo įstaigai.
29. Vietoj talonų gali būti išduota prekybinės organizacijos kortelė.
30. Maisto talonai ir pietūs apmokami iš Elektrėnų socialinių paslaugų centro ar Elektrėnų socialinės
reabilitacijos centro biudžeto lėšų.
________________________________________________

