
 

                                                                  PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“  

                                                                                            direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d.   

                                                                                                      įsakymu Nr. V-81 

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ VAIKŲ IR VAIKŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINĘ 

PAŠALPĄ, NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų nemokamo maitinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

priešmokyklinių grupių vaikų ir vaikų, turinčių teisę į socialinę pašalpą, nemokamo maitinimo 

organizavimą Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (toliau – lopšelis-darželis).  

2. Nemokamas vaikų maitinimas Lopšelyje-darželyje organizuojamas vadovaujantis 

sekančiais dokumentais: 

2.1. vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964; 

2.2. mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto savivaldybės ir 

nevalstybinėse mokyklose nustatymu 2021 m. sausio 22 d. įsakymu AD1-100. 

2.3. socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos  2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T2-90 (nauja suvestinė redakcija nuo 

2021-07-01); 

3. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu metodinėmis rekomendacijomis, priimtomis Lietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. rugpjūčio 19 d. Nr. (1.1.11E-02) SD-4332. 

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme (toliau – Socialinės paramos mokiniams 

įstatymas), Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme bei kituose Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose. 

 

II SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO VAIKAMS SKYRIMAS IR TEIKIMAS 

 

     5. Vaikams, kurie nesimoko priešmokyklinėje grupėje, patikrinus bendrai gyvenančių 

asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų 

patikrinimo aktą, teisę į nemokamus pietus (išskyrus Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus 

atvejus, kai mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų), nemokamus 

pusryčius (jeigu mokinys mokosi pagal pradinio ugdymo programą), nemokamą maitinimą 

mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti turi 

mokinys, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės 

remiamų pajamų dydžio, šiais atvejais: 

     5.1. bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl sunkios ligos, 

nelaimingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų dėl būtinų sveikatos priežiūros paslaugų, 

vaistų, medicinos priemonių ir pan. ar nelaimingo atsitikimo (gaisro, stichinės nelaimės, 

nusikalstamos veiklos, nukentėjus dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino, paskelbto teisės 

aktų nustatyta tvarka (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas), padarinių patyrus (patiriant) 

nepalankias ekonomines ir finansines pasekmes) ar kt.); 



     5.2. motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus) (nutraukę santuoką, santuokos 

nutraukimo bylos nagrinėjimo metu esant ginčui, teismo sprendimu gyvenantys skyrium, vienas iš 

tėvų miręs ar kt.); 

     5.3. bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; 

     5.4. mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus; 

     5.5. mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, 

patiriantys socialinę riziką. 

     6. Ugdytiniams vietoje nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

                 7. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų dydį (įskaitant prekių 

pridėtinės vertės mokestį) nustato Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius. 

 

III SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO PRIEŠMOKYKLINUKAMS ORGANIZAVIMAS 

 

                8. Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę 

į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų (nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems 

priešmokyklinukams,  nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo). Nemokamas 

maitinimas vaikui skiriamas kai įstaigos atsakingas asmuo  pateikia priešmokyklinių vaikų sąrašą 

elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt. 

9. Lopšelyje-darželyje už vaikų nemokamo maitinimo organizavimą atsakingas lopšelio-

darželio direktorius. 

10. Lopšelio-darželio specialistas naudodamasis Socialinės paramos šeimai informacine 

sistema (SPIS), pagal Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimus dėl nemokamo maitinimo 

skyrimo  pildo mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą. Užpildytas žurnalas už mėnesį 

su lydinčiais dokumentais (Apmokėjimo dokumentų lydraščiai; Pranešimas apie lėšų poreikį 

patiekalų gamybos kaštams ir maisto produktų išlaidoms finansuoti; Perduodamų dokumentų 

sąrašas, PVM sąskaitos-faktūros) pateikiamas Socialinės paramos skyriaus vyriausiajam 

specialistui.  

 11. Lopšelio-darželio visuomenės sveikatos specialistas sudaro valgiaraščius-

reikalavimui, pagal kuriuos sandėlininkas užsako maisto produktus. 

 12. Valgiaraštyje-reikalavime atsispindi nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius. 

 13. Valgiaraštyje-reikalavime kiekvieną dieną nurodomi maisto produktai, kurie 

kiekvienam  vaikui  individualiai atiduodami (suma skiriama valstybės nemokamam maitinimui 

(1,83 Eur) ir darželyje patvirtintos piniginės išraiškos skirtos pietums (0,62 Eur) skirtumas). Maisto 

davinys negali būti duodamas išsinešti į namus. 

 14. Vaikui be pateisinamos priežasties nesant lopšelyje-darželyje sausas davinys 

neišduodamas.   

                 15. Karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus įvykio laikotarpiu, jei tuo metu 

sustabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas lopšelyje-darželyje , gali būti išduodami maisto 

daviniai. 

 16. Ekstremaliosios situacijos metu atskiru tėvų bei globėjų prašymu vaikas gali mokytis 

nuotoliniu būdu.  

                 17. Maisto davinio išdavimo terminai nustatomi atskiru įstaigos direktoriaus įsakymu, 

atsižvelgiant į esamą ekstremalią situaciją. Sausas davinys skaičiuojamas pagal valstybės skiriamą 

nemokamam maitinimui (1,83 Eur) kainą. 

                 18. Vaikui, kuris nesiugdo nuotoliniu būdu, tačiau be pateisinamos priežasties nelanko 

ugdymo įstaigos, sauso maisto davinys neišduodamas. 

                 19. Mokinių  nemokamo maitinimo organizavimas ekstremaliosios situacijos, 

ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos  rekomendacijomis bei kitais, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar 

karantino metu nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos 

http://www.spis.lt/


sveikatos apsaugos ministro įsakymais ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 

operacijų vadovo sprendimais. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                 20. Už Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų patiekalų gamybos 

išlaidoms, ir valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą panaudojimą 

atsako lopšelis-darželis teisės aktų nustatyta tvarka. 

                  21. Lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui ir jo administravimui panaudojimą 

kontroliuoja Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Kontrolės ir audito tarnyba, finansų 

ir biudžeto planavimo skyrius ir Valstybės kontrolė. 

                 22. Tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

 

 


