
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 26 D.

SPRENDIMO NR. 1-TS-285 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO

SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

2019 m. kovo 28 d.   Nr. 1-TS-109

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 2 punktu,

15 straipsnio 2 dalies 1 punktu, siekiant suvienodinti rajone vaikų maitinimui skiriamų lėšų dydį,

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

1. Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą

Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono

savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-285 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų

pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. atlyginimas už vaikų maitinimą (maisto produktams skiriamų lėšų dydis, įskaitant pirkimo

pridėtinės vertės mokestį) už kiekvieną vaiko lankytą dieną:

Pusryčiai (Eur) Pietūs (Eur) Vakarienė (Eur) Iš viso (Eur)

Vaikams iki 3 m.   0,43  1,21 0,51 2,15

Vaikams nuo 3 m.  0,51 1,45 0,61 2,57

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas                                                   Sigutis Obelevičius

Elektroninio dokumento nuorašas



Lyginamasis variantas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
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(Projektas)

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 26 D.

SPRENDIMO NR. 1-TS-285 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO

SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

2019 m. kovo 28 d.   Nr. 1-TS-109

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 2 punktu,

15 straipsnio 2 dalies 1 punktu, siekiant suvienodinti rajone vaikų maitinimui skiriamų lėšų dydį,

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

1. Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą

Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono

savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-285 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų

pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.2. atlyginimas už vaikų maitinimą (maisto produktams skiriamų lėšų dydis, įskaitant

pirkimo pridėtinės vertės mokestį) už kiekvieną vaiko lankytą dieną:

Pusryčiai (Eur) Pietūs (Eur) Vakarienė (Eur) Iš viso (Eur)

Vaikams iki 3 m.   0,43 0,89  1,21 0,51 1,83  2,15

Vaikams nuo 3 m.  0,51 1,06  1,45 0,61 2,18  2,57

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas                                                  Sigutis Obelevičius
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