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2018 m. sausio      d. Nr. 1-AĮ-

Anykščiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7

straipsniu ir 14 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770

„Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.1, 8.2 ir 9 punktais,

atsižvelgdamas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos ir UAB ,,Grūstė“ 2017 m. gruodžio

21 d. sudarytos Paslaugų pirkimo sutarties Nr. 1-SU-917    2.2.1.1 ir 2.2.2.1  punktus:

1. N u s t a t a u vienos dienos nemokamam maitinimui skiriamą lėšų, skirtų įsigyti maisto

produktus, dydį:

1.1. vieno pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomo vaiko ir 1-4 klasių mokinio,

pietums – 1,06 EUR (vienas euras, 6  ct) su PVM;

1.2. vieno 5–12 klasių mokinio pietums – 1,06 EUR (vienas euras, 6 ct) su PVM;

1.3. vieno mokinio, dalyvaujančiam mokyklos organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio

stovykloje – 2,90 EUR (du eurai, 90 ct) su PVM.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. 1-AĮ-692 „Dėl  vienos dienos vienam mokiniui

nemokamam maitinimui skiriamo lėšų, skirtų įsigyti maisto produktus, dydžio nustatymo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų

komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys).
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