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Panevėžys 

  

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymu su vėlesniais 

pakeitimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 

V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-255 ,,Dėl nemokamo 

maitinimo teikimo mokiniams karantino metu”, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. 

rugpjūčio 26 d. sprendimo pakeitimu Nr. 1-249 „Dėl savivaldybės tarnybos 2019 m. gegužės 14 d. 

sprendimo Nr. 1-158 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse 

mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo 

Nr. 1-211 pripažinimo netekusiu galios“, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2021 m. gruodžio 15 d. 

nutarimu Nr. 1077 ,,Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 

„Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo‘‘, 

         1. P a k e i č i u   Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Panevėžio 

lopšelio-darželio ,,Kastytis“ direktoriaus 2022-01-03 įsakymu Nr. V1-2 ,,Dėl mokinių nemokamo 

maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5, 7, 11.3  punktus ir išdėstau juos nauja redakcija: 

         5.  Mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų ( įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės 

mokestį) produktams įsigyti dydžius nustato Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2022-10-19 įsakymas ,,Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 13 

d. įsakymo Nr. A-499 ,,Dėl mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų maisto produktams 

įsigyti dydžių nustatymo ir administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A-

20(4.1E) pripažinimo netekusiu galios „pakeitimo“. 

         7. Mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų ( įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės 

mokestį) produktams įsigyti dydžiai vienai dienai vienam mokiniui 4,5 procento bazinės socialinės 

išmokos dydis pietums ir 2,4 procento bazinės socialinės išmokos dydis pusryčiams mokiniams, 

kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 

          11.3. Sandėlininkas išduoda produktus mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas 

už 0,53 Eur. dienai. Atskaitomybės laikotarpis 1 mėnuo. Viso dienai: 1,68 Eur. ir 0,53 Eur. nuo 

2023-01-01. 

         2. P a v e d u Aušrai Paskačiuvienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, šį įsakymą  patalpinti 

į įstaigos svetainę. 
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