
 

 

 
PATVIRTINTA 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ 

direktoriaus  

2022 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-51 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVINAS“ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NEMOKAMO MAITINIMO 

ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvinas“ (toliau-lopšelis-darželis) vaikų, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, nemokamo maitinimo tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja 

nemokamo maitinimo organizavimą, skyrimą ir teikimą, nemokamo maitinimo apskaitą, lopšelio-

darželio teises ir pareigas. 

2. Ši tvarka taikoma ugdytiniams, kurie ugdosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 

3. Išlaidos produktams  (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) lopšelio-darželio 

vaikams finansuojamos iš valstybės  biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui ir 

įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų. 

 

II SKYRIUS 

VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 
 
 4. Lopšelyje-darželyje vaikų nemokamą maitinimą organizuoja vaikų maitinimo ir higienos 

administratorius, kuris užtikrina, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 

           5. Visiems vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, nemokami pietūs 

skiriami nevertinant pajamų. Direktorius tvirtina „Mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, sąrašą“ ir importuoja jį į SPIS informacinę sistemą.  

6. Vertinant šeimos pajamas, nemokamus pusryčius ir/ar pietus atskiru sprendimu skiria 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius. Direktorius, gavęs 

sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, informuoja vaikų maitinimo ir higienos 

organizatorių ir  grupės mokytojus apie skirtą socialinę paramą. 

7. Panevėžio miesto  savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius koordinuoja 

vaikų nemokamo maitinimo organizavimą, renka ir kaupia duomenis apie skirtą nemokamą maitinimą 

mokiniams, atlieka duomenų analizę. 

III SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS IR TEIKIMAS 
 

8. Vaikų nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų 

ugdymo proceso pabaigos arba nuo socialinės paramos skyriaus sprendimo gavimo kitos darbo dienos. 

9. Vietoj nemokamo maitinimo  pinigai neskiriami. 

10. Vaikui atvykus į lopšelį-darželį iš kitos įstaigos ir gavus iš ankstesnės įstaigos pažymą apie 

ugdytinio teisę gauti nemokamą maitinimą, jis įtraukiamas į nemokamai maitinamų vaikų sąrašą  ir 

nemokamas maitinimas pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos po to, kai buvo gauta pažyma 

įstaigoje. 

11.  Direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po vaiko, kuriam nemokamas maitinimas buvo 

skiriamas socialinės paramos skyriaus sprendimu, išvykimo pateikia laisvos formos pažymą kitai 

įstaigai, į kurią išvyko ugdytinis apie teisę gauti nemokamą maitinimą. Apie tai informuojamas ir 

socialinės paramos skyrius.  



 

 

 
12. Vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, nemokami pietūs skiriami 

be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi. 

Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš ugdytinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių 

pilnamečių asmenų gali informuoti (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) lopšelio-

darželio, kurioje ugdytinis ugdosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą, nurodydamas 

ugdytinio vardą, pavardę, asmens kodą ir patvirtindamas, kad atsisako skirtos paramos. Jeigu 

atsisakius paramos atsirado jos poreikis, vienas iš ugdytinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių 

pilnamečių asmenų gali kreiptis (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) į lopšelio-

darželio, kurioje ugdytinis ugdosi, administraciją dėl šios paramos skyrimo, nurodydamas ugdytinio 

vardą, pavardę, asmens kodą ir datą, nuo kada parama turi būti skiriama. 

13. Nemokamą maitinimą teikia lopšelio-darželio virtuvė. Vaikams gaminamas maistas pagal 

darželio valgiaraštyje nurodytą porcijų dydį. 

14. Vaikų maitinimo ir higienos administratorius kasdien apskaičiuoja skirtumą nuo pietų (ir\ar 

pusryčių), už kurį vaikams tą pačią dieną atiduodami papildomi maisto produktai. 

15. Papildomus maisto produktus į grupes atiduoda sandėlininkas kasdien iki 12.00 val.  

16. Karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu nemokamas 

maitinimas gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius.  

 

IV SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO APSKAITA 
 

17. Grupių mokytojai veda vaikų, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, žiniaraštį.  
18. Nemokamo maitinimo apskaitą SPIS informacinėje sistemoje veda direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

19. Nemokamo maitinimo sąmatas rengia Panevėžio apskaitos centras.  

  20. Vaikų maitinimo ir higienos administratorius, rengdamas valgiaraštį, išskiria atskiru kodu 

nemokamą maitinimą tą dieną gaunančių vaikų skaičių. 

 

V SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO  TEISĖS IR PAREIGOS 
 

21. Lopšelio-darželio administracija: 

21.1. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų šiam įstatymui įgyvendinti, tikslingą 

panaudojimą; 

21.2. teikia informaciją apie lėšų vaikų nemokamam maitinimui panaudojimą bei pagrįstą 

valstybės biudžeto lėšų, reikalingų šiam įstatymui įgyvendinti, poreikį. 

 

 

 

___________________________ 


