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PANEVĖŽIO LOPŠELIS–DARŽELIS „KASTYTIS“ 

 

MOKINIŲ NEMOKAMO  MAITINIMO TVARKOS  APRAŠAS 

 

 

                                                        I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                  1. Mokinių nemokamo maitinimo Panevėžio lopšelyje–darželyje ,,Kastytis“ (toliau- įstaiga) 

tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato mokinių, kurie ugdomi pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, (toliau – mokiniai) nemokamo maitinimo teikimo tvarką, nemokamo 

maitinimo kainas, mokinių nemokamo maitinimo teikimo tęstinumą ekstremalios situacijos, 

ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu organizuojant nemokamą maitinimą  įstaigos teises, 

pareigas ir atsakomybę. 

                    2. Nemokamo maitinimo rūšys įstaigoje yra šios: 

                    2. 1. Pietūs (nuo2021-09-01, be atskiro tėvų kreipimosi į Socialinių reikalų skyrių), 

                    2. 2. maisto davinys – lengvai paruošiami arba paruošti vartoti maisto produktai, kurie 

išduodami tam tikram laikotarpiui pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas vidutines 

rekomenduojamas paros normas ir yra supakuoti, kad būtų galima saugiai nešti, vežti ar kitaip 

transportuoti, 

                     2.3.  pusryčiai, vakarienė ( mokiniams, kuriems įstaigoje taikomos mokesčio už  

maitinimą  lengvatos). 

                     3. Nemokamas maitinimas įstaigoje teikiamas 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“, atsižvelgiant į SPIS Mokinių  nemokamo 

maitinimo registravimo žurnalą ir kitus norminius dokumentus. 

 

II. NEMOKAMO MAITINIMO KAINOS 

 

            5. Mokinių nemokamam maitinimui  skiriamų lėšų maisto produktams įsigyti dydžius 

nustato Panevežio miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. liepos 17 d. 

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

įsigyti dydžių eurais nustatymo“. 

6. Reikalingiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydis 

(įskaitant pridėtinės vertės mokestį) tvirtinamas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu.  

    7. Konkretus lėšų dydis pagal mokinių amžiaus grupes nustatomas: vaikams, kurie 

ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą vienai dienai vienam mokiniui 4,0 procento 



bazinės socialinės išmokos dydį  pietums ir 2,0 procento bazinės socialinės išmokos dydį 

pusryčiams. Atskaitomybės laikotarpis vienas mėnuo. Pietūs-1,18 eur. 

                   

                                               III. NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS 

 

8. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas: 

8.1. įstaigoje, kurioje teikiamas priešmokyklinis ugdymas. 

9. Įstaigos direktorius: 

9.1. tvirtina įsakymu mokinių nemokamo maitinimo įstaigoje tvarkos aprašą; 

vadovaujantis naujais dokumentais, reglamentuojančiais nemokamo maitinimo teikima 

įstaigoje, organizuoja aprašo atnaujinimą, 

9.2. tvirtina valgiaraščius,  

9.3. tvirtina mėnesinius mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalus, 

9.4. tvirtina metines išlaidų sąmatas (nemokamam mokinių maitinimui), 

9.5. skiria įsakymu atsakingus darbuotojus už atskiras nemokamo mokinių  maitinimo 

teikimo, organizavimo, apskaitos darbo sritis, 

9.6. tvirtina įsakymu priešmokyklinių grupių vaikų sąrašą, kuriems teikiamas 

nemokamas maitinimas. 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

10.1. atsakingas už priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų nemokamo maitinimo 

registravimą sistemoje SPIS, 

10.2. teikia informaciją Panevėžio miesto savivaldybės administracijos socialinių 

reikalų skyriui, 

10.3. atsakingas už  mokinių nemokamo maitinimo žurnalo tvarkymą, 

10.4. organizuoja informacijos apie nemokamo maitinimo skyrimo sąlygas teikimą 

ugdytinių tėvams, globėjams (rūpintojams). 

11. Kiti atsakingi darbuotojai: 

11.1. kiekvieną dieną grupių mokytojos žymi valgančių mokinių, kuriems skirtas 

nemokamas maitinimas, lankomumą,  

11.2. vaikų maitinimo ir higienos organizatorius žymi mokinių, kuriems skirtas 

nemokamas maitinimas, skaičių valgiaraštyje,  

11.3. sandėlininkas išduoda produktus mokiniams, kuriems skirtas nemokamas 

maitinimas, už 0, 50 Eur dienai. Atskaitomybės laikotarpis 1 mėnuo. Viso dienai: 1,68 euro nuo 

2022-01-01. 

11.4. vyr.buhalteris sudaro metinę nemokamo maitinimo išlaidų sąmatą.Teikia 

informaciją: įvykdymo ataskaitas ir išlaidų sąmatos dėl lėšų pervedimą pildymą ir pateikimą 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriui per DVS ,,Avilys‘‘. 

16. Maitinimas įstaigoje organizuojamas mokslo metų dienomis. Poilsio, švenčių 

dienomis maitinimas neorganizuojamas.   

 17. Nemokamus pietus mokiniai valgo kartu su grupe.  

                      18. Vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

                      19. Mokinių atostogų dienomis per mokslo metus nemokamas maitinimas 

organizuojamas ir teikiamas tik pagal priešmokyklinio ugdymo programą įstaigą lankantiems   

mokiniams, įstaigos grupėje.  

                      20. Maisto daviniai gali būti išduodami karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio laikotarpiu. Maisto davinius mokiniams galime išduoti tik mokinio  ligos 

atveju arba esant saviizoliacijoje dėl šeimos narių ligos. Atostogų metu, kai mokinys nelanko 

įstaigos be pateisinamos priežasties, maisto daviniai neišduodami. 

                       21. Maisto daviniai išduodami direktoriaus nustatyta tvarka: 

                       21.1. tik pateikus tėvams prašymą įstaigos direktoriui iki einamo mėnesio 

paskutinės darbo dienos (Priedas, Nr. 1), išskyrus gruodžio mėn. -  iki 22 dienos, 

                       21.2. vaiko ligos laikotarpiu – ne trumpiau 5 darbo dienas, vaikui esant  

saviizoliacijoje dėl šeimos narių ligos – ne trumpiau 5 darbo dienas, 



                       21.3. mokiniams, kurie į įstaigą neatvyksta be pateisinamos priežasties, maisto 

daviniai neišduodami. 

                      21.4. mokiniui susirgus arba esant saviizoliacijoje, tėvai informuoja grupės mokytoją 

apie maisto davinio poreikį. 

           

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

       22. Nemokamam maitinimui skiriamos valstybės biudžeto tikslinės lėšos naudojamos tik 

maisto produktams įsigyti (įskaitant prekių pridėtinės vertės mokestį). Nemokamam maitinimui 

administruoti (darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, išlaidoms už komunalines 

ir kitas paslaugas) naudojamos Panevėžio miesto Savivaldybės biudžeto lėšos. 

      23. Šis tvarkos aprašas skelbiamas įstaigos svetainėje. 

_______________________________________ 

  



Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ 

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

 

 

 

.................................................................................... 
(vardas, pavardė) 

 

                                                                                                     

Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ 

Direktorei        

Stasei Šešeikienei   

 

PRAŠYMAS 

 

NEMOKAMO MAITINIMO MAISTO DAVINIUI GAUTI 

 

2022 m ............................. ... d. 

Panevėžys 

 

 

Prašau išduoti nemokamo maitinimo maisto davinį priklausantį mano sūnui/dukrai 

……………………………………………lankančiam(-iai) .…………….………... 

priešmokyklinio  
(vaiko vardas, pavardė)                                                         (grupės pavadinimas) 

ugdymo grupę už laikotarpį nuo…………………..iki…………………….. Ugdymo procese 

vaikas nedalyvavo 

dėl…………………………………………………………………………………………. 
                                                        (nurodyti: liga su gydytojo žinia, sviizoliacija) 

 

 

 

 

 

 

………………                                                                                   ……………………………. 

(parašas)                                                                  (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 


