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2021 m. rugsėjo       d. Nr. AT-

Kazlų Rūda

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

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 15

straipsnio 3 dalies 2 punktu, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimu Nr.

TS-154 patvirtintu Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo 9 punktu ir atsižvelgdama

į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-21 įsakymu Nr. AT-593 sudarytos

Socialinės paramos mokiniams skyrimo komisijos 2021-09-23 protokolą Nr.1:

1. N u s t a t a u mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti vienai dienai

vienam mokiniui lėšų dydį Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo

mokyklose nuo 2021 m. spalio 1 d.:

 1.1. pietums – 1,90 Eur;

1.2. maitinimui vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio

stovyklose – 3,69 Eur;

 1.3. pusryčiams, pavakariams – 0,88 Eur.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus

2019-01-24 įsakymą Nr. AT-46 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui produktams įsigyti lėšų

dydžio nustatymo“. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta

tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240

Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,

44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                              Regina Zasienė
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