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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr.

V-421 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr.

V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punktą,

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

1. Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose

tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio

31 d. sprendimu Nr. 1-TS-15 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo

mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. 1. Papildyti Aprašą  221 punktu ir jį išdėstyti taip:

„221. Maitinimai gali būti organizuojami išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne

mokykloje, poilsio stovykloje (ne ilgesnėms kaip 1 dienos išvykoms į varžybas, mokomųjų

treniruočių stovyklas ar kitus renginius). Maisto daviniai gali būti išduodami karantino,

ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas vaikų

maitinimo paslaugų teikimas mokyklose, poilsio stovyklose.“

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Anykščių rajono savivaldybės interneto

svetainėje www.anyksciai.lt

Meras  Sigutis Obelevičius
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