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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29

straipsnio 8 dalies 2 punktu, atsižvelgiant į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų įvykdytų

viešųjų pirkimų rezultatus:

p a k e i č i u Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2019 m sausio 3 d. įsakymą Nr.

1-AĮ-6 ,,Dėl vienos dienos vienam mokiniui nemokamam maitinimui skiriamo lėšų, skirtų įsigyti

maisto produktus, dydžio nustatymo“:

1.1. pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

,,1.1. vieno vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo

mokyklų jungtinėse ikimokyklinio ugdymo grupėse ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose pietums –

1,45 EUR (vienas euras, 45 ct) su PVM;“;

1.2. papildau 1.11 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

,,1.1.1 vieno vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo

mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupėse ir 1–4 klasių mokinio pietums – 1,90 EUR (vienas

euras, 90 ct) su PVM;“;

1.3. pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau jį taip:

,,1.2. vieno 5–12 klasių mokinio pietums – 1,90 EUR (vienas euras, 90 ct) su PVM;“;

1.4. pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

,,1.4. vieno vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo

mokyklų jungtinėse ikimokyklinio ugdymo grupėse ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose pusryčių

maisto produktams – 0,83 EUR (aštuoniasdešimt trys ct) su PVM;“;

1.5. papildau 1.41 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

,,1.41. vieno vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo

mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupėse ir 1-12 klasių mokinio pusryčių maisto produktams –

1,06 EUR (vienas euras, 6 ct) su PVM.“.

Elektroninio dokumento nuorašas



Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų

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

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba

Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158

Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                 Ligita Kuliešaitė
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