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Zarasai

Vadovaudamasi 2018 m. gegužės 25 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T-108 „Dėl maitinimo paslaugos kainos dydžio bendrojo ugdymo mokyklose, kurių savininko
teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, nustatymo“:        

1. T v i r t i n u maisto patiekalų gamybos kaštus - 115 % maisto patiekalų gamybos
kaštus Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje teikiamoms maitinimo paslaugoms darbuotojams ir
asmenų grupėms, su kuriomis sudaryta maitinimo paslaugų teikimo sutartis (1 priedas).

2.  N  u  s  t  a  t  a  u  Zarasų  Pauliaus  Širvio  progimnazijoje  teikiamoms  maitinimo
paslaugoms darbuotojams ir asmenų grupėms, su kuriomis sudaryta maitinimo paslaugų teikimo
sutartis  maitinimo  kainą,  skaičiuojant  patiekalams  sunaudotų  maisto  produktų  kainą  ir  visas
patiekalų gamybos išlaidas, sudarančias 115 % maisto produktų kainos.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2023 m. kovo 1 d..

Direktorius Aldona Navickienė
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