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Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2

punktą, Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2022 m. birželio 9 d. prašymą Nr. S-104 „Dėl vaikų

maitinimo įkainio padidinimo ugdymo įstaigoje“, Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2022 m. gegužės

25 d. prašymą Nr. S-71 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje pakeitimo“,

Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Spindulėlis“ 2022 m. birželio 8 d. raštą Nr. S-53 „Dėl nustatyto

atlyginimo už vaikų maitinimą dydžio pakeitimo“, Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2022 m.

birželio 8 d. raštą Nr. S-38 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų maitinimą ugdymo įstaigoje pakeitimo“,

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. 0,60 1,50 0,70 2,80

Vaikams nuo 3 m. 0,74 1,80* 0,83 3,37

*išskyrus vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, vadovaujantis

Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos
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2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-15 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo

patvirtinimo“, 5¹ punktu.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Meras                                                                                                                            Sigutis Obelevičius
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