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Panevėžys
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 10
punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 1
dalimi, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 171, ir Mokinių nemokamo
maitinimo Panevėžio mieste tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1-211, 7 punktu:
1. N u s t a t a u mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų maisto produktams
įsigyti dydžius (vienai dienai vienam mokiniui):
1.1. 3,7 procento bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydį pietums ir 2,0 procento
BSI dydį pusryčiams mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programas ir
bendrojo lavinimo programas, iki 4 klasės įskaitytinai;
1.2. 4,0 procento BSI dydį pietums ir 2,2 procento BSI dydį pusryčiams mokiniams,
kurie mokosi pagal bendrojo lavinimo programas, nuo 5 iki 12 klasės įskaitytinai;
1.3. 7,6 procento BSI dydį maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams) mokyklose
organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Panevėžio miesto administracijos direktoriaus 2014 m.
balandžio 8 d. įsakymo Nr. A-311 ,,Dėl mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų maisto
produktams įsigyti dydžių nustatymo ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2007 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 224-A-158 ir 2009 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. A468 pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktą.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 2 d.

2
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo
Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Per vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės
tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams
(Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta
tvarka.
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