
       PATVIRTINTA 

       Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ 

       direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

       įsakymu Nr. V-64 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS“ MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Panevėžio lopšelio–darželio ,,Rugelis“ mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą, nemokamo maitinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato lopšelio-darželio 

„Rugelis“ (toliai – Lopšelis-darželis) mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 

(toliau – mokiniai) nemokamo maitinimo teikimo tvarką, nemokamo maitinimo kainas, mokinių 

nemokamo maitinimo organizavimą Lopšelyje-darželyje, nemokamą maitinimą organizuojančių 

darbuotojų pareigas ir atsakomybę. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams 

įstatymu 2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686 (suvestinė redakcija nuo 2021 m. liepos 1 d.) (toliau – 

Įstatymas), Socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose 

tvarkos aprašu patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu 

Nr. 1-158 (2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 1-249 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) ir 

kitais norminiais dokumentais. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Nemokamas maitinimas – socialinės paramos mokiniams rūšis (pusryčiai, pietūs);  

3.2. Maisto davinys – lengvai paruošiami arba paruošti vartoti maisto produktai ar patiekalai, 

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.   

3.2. kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme.  

 

 



II SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS IR KAINOS NUSTATYMAS 

  

4. Nemokami pietūs mokiniams teikiami nuo mokslo metų pradžios (rugsėjo 1 d.) iki 

mokslo metų ugdymo proceso pabaigos (gegužės 31 d.) pagal mokinių sąrašą. 

5. Nemokami pusryčiai teikiami nuo kitos darbo dienos po sprendimo dėl socialinės 

paramos mokiniams skyrimo gavimo Lopšelyje-darželyje dienos iki mokslo metų ugdymo proceso 

pabaigos (gegužės 31 d.). 

6. Nemokamas maitinimas mokiniui nebeteikiamas: 

6.1. nuo kitos darbo dienos, kai mokykloje buvo gautas sprendimas dėl socialinės paramos 

mokiniams nutraukimo (pusryčiams); 

6.2. vienam iš mokinio tėvų (globėjų) pateikus prašymą Lopšelio-darželio direktoriui apie 

nemokamų pietų atsisakymą (1 priedas), nurodant mokinio vardą, pavardę, gimimo datą ir 

patvirtindamas nuo kada nemokamų pietų atsisako. Prašymas užregistruojamas bendros veiklos 

dokumentų registre ir saugomas kartu su mokinių nemokamo maitinimo žurnalu; 

6.3. mokiniui išvykus (pakeitus mokyklą) iš Lopšelio-darželio. 

7. Atsiradus šio Aprašo 6 punkto aplinkybėms Lopšelis-darželis inicijuoja nemokamo 

maitinimo nutraukimą SPIS sistemoje ir siunčia Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

Socialinių reikalų skyriui (toliau – Socialinių reikalų skyrius) laisvos formos raštą, nurodydamas 

mokinio vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą bei prašydamas patvirtinti 

inicijuotą nemokamo maitinimo nutraukimą SPIS sistemoje. Raštas Socialinių reikalų skyriui 

pateikimas per DVS „Avilys“.   

8. Jei atsisakius nemokamų pietų atsirado jų poreikis vienas iš mokinio tėvų (globėjų) 

pateikia prašymą Lopšelio-darželio direktoriui dėl pietų skyrimo (2 priedas), nurodydamas mokinio 

vardą, pavardę, gimimo datą ir datą nuo kada nemokami pietūs turi būti skiriami. Prašymas 

užregistruojamas bendros veiklos dokumentų registre ir saugomas kartu su mokinių nemokamo 

maitinimo žurnalu. 

9.  Mokinių nemokamo maitinimo kainos dydis  nustatomas atsižvelgiant į 2019 m. liepos 

17 d. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-499 „Dėl mokinių 

nemokamam maitinimui skiriamų lėšų maisto produktams įsigyti dydžių nustatymo ir 

administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A-20(4.1e) pripažinimo netekusiu 

galios“ (toliau –Įsakymas).  



III SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 10. Lopšelyje-darželyje mokinių nemokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis 

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

(2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašu. 

 11. Grupės mokytojas kiekvienos darbo dienos rytą iki 9.10 val. pažymi tą dieną atėjusius 

vaikus Lopšelio-darželio maitinimo dienyne 12 grupių / elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ vaikų 

maitinimo žiniarašyje. 

 12. Mokiniui, be pateisinamos priežasties neatvykusiam į Lopšelį-darželį nemokamas 

maitinimas nėra organizuojamas.  

 13. Pateisinamos neatvykimo priežastys, kurioms esant mokiniui nemokamas maitinimas 

organizuojamas: 

13.1. Ligos atveju teikiamas, kai: 

13.1.1. sergama ne trumpiau kaip 5 darbo dienas iš eilės; 

13.1.2. tėvas (globėjas), nurodydamas vaiko vardą, pavardę ir lankomą grupę, praneša 

Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui elektroniniu paštu 

pavaduotoja@darzelisrugelis.lt apie vaiko ligą (pirmą jo sirgimo dieną); 

13.1.3. pateikia prašymą Lopšelio-darželio direktoriui dėl nemokamo maitinimo skyrimo (3 

priedas), nurodydamas nelankymo priežastį – vaiko ligą. 

13.2. Esant saviizoliacijoje dėl šeimos narių ligos, kai: 

13.2.1. tėvas (globėjas), nurodydamas vaiko vardą, pavardę, lankomą grupę ir saviizoliacijos 

laikotarpį, praneša Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ugdymui elektroniniu paštu 

pavaduotoja@darzelisrugelis.lt apie vaiko saviizoliaciją (pirmą saviizoliacijos dieną); 

13.2.2. pateikia prašymą Lopšelio-darželio direktoriui dėl nemokamo maitinimo skyrimo (3 

priedas), nurodydamas nelankymo priežastį – saviizoliaciją dėl šeimos nario ligos. 

13.3. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu grupėje įvedus 

infekcijų plitimą ribojantį režimą (įsakyme nurodytu laikotarpiu). 

14. Už savalaikį Lopšelio-darželio informavimą ir informacijos, apie vaiko ligą / 

saviizoliaciją tėvų ligos metu, teisingumą atsako vaiko tėvai (globėjai). 

 15. Nemokamas maitinimas šio aprašo 13 punkte išvardintais atvejais organizuojamas 

išduodant maisto davinius, skirtus mokiniams maitintis ne Lopšelyje-darželyje. 

 16. Mokiniui skirto maisto davinio kaina paskaičiuojama paskutinę einamojo mėnesio dieną, 

mailto:pavaduotoja@darzelisrugelis.lt
mailto:pavaduotoja@darzelisrugelis.lt


atsižvelgiant į gautus tėvų (globėjų) prašymus, dėl nemokamo maitinimo skyrimo maisto daviniais 

ir tėvų (globėjų) informacijos pateikimą (šio Aprašo 13.1.2 ir 13.2.1 punkčiai), kai informacija 

pateikiama paskutinėmis einamojo mėnesio darbo dienomis. Skaičiavimai įforminami šio tvarkos 

aprašo 4 priede. 

 17. Maisto davinys mokiniui sudedamas atsižvelgiant į šio Aprašo 4 priede jam apskaičiuotą 

sumą, įforminamas perdavimo-priėmimo akte, pagal šio Aprašo 5 priedą ir atiduodamas tėvams 

(globėjams) iki kito mėnesio 7 dienos.  

 18. Mokiniams šiltas maistas gaminamas atsižvelgiant į Lopšelio-darželio direktoriaus 

patvirtintą 15 dienų valgiaraštį 4–7 metų amžiaus vaikams. Šio maitinimosi išlaidų kaina 

skaičiuojama pagal Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, 

patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 su 

vėlesniais pakeitimais (toliau – Tvarkos aprašas). Skiriantis kainai, nustatytai Tvarkos apraše ir 

Įsakymu nustatytai nemokamam maitinimui, kainų skirtumas apskaičiuojamas paskutinę einamojo 

mėnesio darbo dieną, įforminamas 4 priede (stulpelyje – neatiduota suma) ir atiduodamas maisto 

daviniu šio Aprašo 17 punkte nustatyta tvarka.   

 

IV SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

 19. Lopšelio-darželio direktorius: 

 19.1. įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už Mokinių nemokamo maitinimo žurnalo SPIS 

posistemėje Socialinė parama mokiniams priežiūrą, tvarkymą ir mokinių, kuriems nemokami pietūs 

skiriami vadovaujantis Įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, sąrašo sudarymą SPIS posistemėje Socialinė 

parama mokiniams pagalba bei jo pateikimą Socialinių reikalų skyriui iki kiekvienų kalendorinių 

metų rugpjūčio 20 dienos (atsakingo asmens vardas ir pavardė, kontaktinio telefono numeris ir 

elektroninio pašto adresas raštu pateikiami Socialinių reikalų skyriui); 

 19.2. įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų 

sąnaudų ir išlaidų sąmatos pildymą ir pateikimą iki kito mėnesio 5 dienos Socialinių reikalų skyriui 

per DVS „Avilys“ Panevėžio miesto savivaldybės dokumentų tvarkymo ir apskaitos dokumentų 

valdymo sistemoje „Avilys“ tvarkos aprašo nuststyta tvarka; 

 19.3. atsako už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir teikimą Lopšelyje-darželyje. 

20.  Asmuo, paskirtas Lopšelio-darželio direktoriaus pagal šio Aprašo 19.1 papunktį: 

 20.1. pildo mokinių nemokamo maitinimo žurnalą SPIS posistemėje Socialinė parama 



mokiniams (užpildoma paskutinę mėnesio dieną) ir atsako už duomenų teisingumą; 

20.2. sudaro mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, sąrašą bei pateikia 

jį SPIS posistemėje Socialinė parama mokiniams pagalba, atsako už sąrašo patvirtinimą ir 

pateikimą per DVS „Avilys“  Socialinių reikalų skyriui iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 

20 dienos; 

20.3. atsako už informacijos apie mokinius, išvykusius mokytis į kitas mokyklas, teikimą 

Socialinių reikalų skyriui; 

20.4. paskutinę mėnesio dieną užpildo šio Aprašo 4 priedą ir direktoriaus patvirtintą pateikia 

Lopšelio-darželio maitinimo paslaugų administratoriui. 

21. Asmuo, paskirtas Lopšelio-darželio direktoriaus pagal šio Aprašo 19.2 papunktį: 

21.1. užtikrina teisingą mėnesio biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos ir išlaidų 

sąmatos dėl lėšų pervedimo pildymą (Socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir 

nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai) ir pateikimą iki kito mėnesio 5 d. Socialinių 

reikalų skyriui per DVS „Avilys“ Panevėžio miesto savivaldybės dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ tvarkos aprašo nustatyta tvarka; 

21.2. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą 

panaudojimą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka. 

22. Maitinimo paslaugų administratorius ir sandėlininkas: 

22.1.  sudeda maisto davinį mokiniui atsižvelgiant į šio Aprašo 4 priede jam apskaičiuotą 

sumą, įformina perdavimo-priėmimo akte, pagal šio Aprašo 5 priedą ir atiduoda tėvams (globėjams) 

iki kito mėnesio 7 dienos.  

22.2. atsako, kad mokiniui atiduodamas maisto davinys atitinka Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus. 

23. Grupės mokytojas: 

23.1.  atsako už teisingą mokinio lankomumo apskaitą; 

23.2. informuoja (pasirinkdamas informavimo būdą: žodžiu, telefonu, grupės socialiniame 

tinkle, elektroniniu paštu, žinute elektroniniame dienyne ar kt.) grupės mokinių tėvus apie maisto 

davinio išdavimą (datą, laiką, vietą). 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Valstybės lėšos, skirtos socialinei paramai mokiniams teikti, naudojamos tik Įstatymo ir 

šio Aprašo nustatyta tvarka. 



24. Nemokamam maitinimui skiriamos valstybės biudžeto tikslinės lėšos naudojamos 

maisto produktams įsigyti. 

25. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 

2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 

27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. 

 

_______________________ 

 

  



Panevėžio lopšelio-darželio ,,Rugelis“ 

mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, nemokamo maitinimo 

tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

____________________________________________ 

(tėvo / globėjo vardas, pavardė) 

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ 

Direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ ATSISAKYMO 

 

20     m. ________________ 

Panevėžys 

 

 Prašau mano sūnui (dukrai / globotiniui)_________________________________________

        (vardas, pavardė, gimimo data) 

nutraukti lopšelyje-darželyje „Rugelis“  teikiamus nemokamus pietus, skirtus pagal Lietuvos 

Respublikos paramos mokiniams įstatymo 5 straipsnio 3 dalį. Patvirtinu, kad nemokamų pietų sūnui 

(dukrai) atsisakau nuo _________________________ . 

     (data) 

 

 

     ______________  ________________________ 

            (parašas)   (pareiškėjo vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Rugelis“ 

mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, nemokamo maitinimo 

tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

____________________________________________ 

(tėvo / globėjo vardas, pavardė) 

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ 

Direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ SKYRIMO 

 

20     m. ________________ 

Panevėžys 

 

 Prašau mano sūnui (dukrai / globotiniui)_________________________________________

       (vardas, pavardė, gimimo metai) 

teikti lopšelyje-darželyje „Rugelis“  nemokamus pietus, skirtus pagal  Lietuvos Respublikos 

paramos mokiniams įstatymo 5 straipsnio 3 dalį nuo _________________________ . 

(data) 

 

 

     ______________  ________________________ 

            (parašas)   (pareiškėjo vardas, pavardė) 

 

 
 

 

 

 



 

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Rugelis“ 

mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, nemokamo maitinimo 

tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

____________________________________________ 

(tėvo / globėjo vardas, pavardė) 

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ 

Direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMO 

 

20     m. ________________ 

Panevėžys 

 

 Prašau mano sūnui (dukrai / globotiniui)________________________________________

       (vardas, pavardė, grupės pavadinimas) 

skirti lopšelyje-darželyje „Rugelis“ nemokamus pietus nuo ____________ iki ________________, 

dėl ________________________________________________________________. 

 (įrašyti tinkamą: vaiko ligos, saviizoliacijos -  šeimos nario ligos metu) 

 

 

     ______________  ________________________ 

            (parašas)   (pareiškėjo vardas, pavardė) 

 

 
 

 

 

 



            

Panevėžio lopšelio-darželio „Rugelis“ mokinių, 

ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 

nemokamo maitinimo tvarkos aprašo                                           

4 priedas 

                 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS“ MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, 

NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO IŠDUODANT MAISTO DAVINIUS, SĄRAŠAS 
 

                
 

20     m.                           d.  

Panevėžys  

           TVIRTINU:     

Laikotarpis už kurį vykdomi skaičiavimai:             

                 

                 

Eil. Nr. Vaiko vardas, pavardė Grupė 

Neatiduota suma 
Sirgimo 

atveju 

Savizoliacijos 

atveju 
Karantino atveju 

Priskai-čiuota suma 
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1.         0     0     0     0 0  
2.                                
3.                                
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                

9.                                

Viso: 0   0 0   0 0   0 0   0 0  



                 

Skaičiavimus vykdo:                

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                

    
(parašas)             

    

 

            

Suderinta:   

 

            

 Vyr. buhalterė    
              

    
(parašas)             

 

 

 

  



    

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Rugelis“ mokinių, ugdomų pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, 

nemokamo maitinimo tvarkos aprašo                                                        

5 priedas 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGELIS“ MOKINIŲ, UGDOMŲ 

PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NEMOKAMO 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IŠDUODANT MAISTO DAVINIUS                                        

PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

       

20____ m. ________________________  

Panevėžys 

              

Maisto davinį perduoda 
Panevėžio lopšelis-darželis „Rugelis“ 

Parko g. 49 Panevėžys 

Vaiko, kuriam skirti maisto davinys 

vardas, pavardė 
  

Laikotarpis už kurį perduodamas maisto 

davinys   

Priskaičiuota suma: 0 
       

Į maisto davinį įeinančių maisto produktų sarašas: 
       

Eil. 

Nr. 

Maisto produkto 

pavadinimas 

Grynasis 

vieneto 

svoris 

Kilogramo 

kaina € 

Vienetų 

skaičius 

Kiekis 

(kg) 
Suma 

1         0 0 

2         0 0 

3         0 0 

4         0 0 

5         0 0 

6         0 0 

7         0 0 

8         0 0 

9         0 0 

10         0 0 

11         0 0 

12         0 0 

13         0 0 
 

    Viso: 0 

Produktus išdavė:      

 Sandėlininkas      

  (parašas)    

Produktus atsiėmė:      

Mama / tėvas / globėjas   

  (parašas, vardas pavardė) 

Suderinta:      

 Vyr. buhalteris      

  (parašas)    
 


