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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO DIENOS NORMŲ PAKEITIMO
2021 m. gruodžio
d. Nr.
Gargždai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Mokinių
nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010
m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11–8 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 12.1 papunkčiu,
1. N u s t a t a u nemokamo maitinimo dienos normą vienam mokiniui:
pusryčiams/pavakariams – 1,17 euro;
pietums – 2,10 euro;
maitinimui mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose – 4,07 euro.“
2. P r i p a ž į s t u netekusios galios Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. AV-185 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo dienos normų pakeitimo“.
3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.
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