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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOVERAITĖ“ 

VAIKŲ  NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų nemokamo maitinimo organizavimo lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato turinčių teisę į socialinę paramą vaikų nemokamo maitinimo lopšelyje-darželyje 

organizavimo tvarką.  

2. Kreipimosi dėl nemokamo vaikų maitinimo tvarką nustato Šiaulių miesto savivaldybės 

(toliau – Savivaldybė) tarybos patvirtintas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos 

skyrimo tvarkos aprašas. 

3. Vaikams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

 

II SKYRIUS 

VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Nemokamas maitinimas (pietūs) skiriamas visiems priešmokyklinio ugdymo vaikams, 

neatsižvelgiant į šeimų pajamas (jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš vaiko tėvų, globėjų ar kitų 

bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti lopšelio-darželio administraciją apie šios 

paramos atsisakymą); 

5. Pusryčiai ir pietūs skiriami vaikams, patiriantiems socialinę riziką, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis. 

6. Nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo 

proceso pabaigos. 

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

darželio direktorius. 

8. Lopšelyje-darželyje nemokamo maitinimo registravimo žurnalą internetu pildo direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, kuris per 5 darbo dienas, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, pateikia Socialinių 

išmokų ir kompensacijų skyriui informaciją apie nemokamą vaikų maitinimą. 

9. Lopšelio-darželio direktorius, gavęs Savivaldybės administracijos įgalioto asmens 

sprendimą dėl nemokamo maitinimo vaikams skyrimo: 

9.1. nuo kitos dienos organizuoja vaikų, kuriems Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus 

sprendimu paskirtas nemokamas maitinimas, maitinimą; 

9.2. informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kurių vaikams neskirtas nemokamas maitinimas. 

10. Mokinių atostogų, nustatytų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintuose 

bendruosiuose ugdymo planuose, metu nemokami pietūs teikiami lankantiems priešmokyklinių grupių 

vaikams; 

11. Vaikui pakeitus mokyklą, administracija ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikia pažymą 



naujos mokyklos administracijai apie vaiko teisę gauti nemokamą maitinimą. Ši informacija taip pat 

pateikiama Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus darbuotojui. Informacijoje lopšelio-darželio 

administracija nurodo šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos 

adresą, naujos mokyklos pavadinimą ir datą, nuo kurios vaikas pakeitė mokyklą. 

 

III SKYRIUS 

VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU 
 

12. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, sustabdžius ugdymo 

organizavimo procesą, lopšelyje-darželyje neteikiama maitinimo paslauga. Vaikams, turintiems teisę į 

nemokamą maitinimą, išduodami maisto daviniai. 

13. Lopšelio-darželio ūkio dalies vedėjas yra atsakingas už nemokamo maitinimo organizavimą 

ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Vaikų nemokamo maitinimo organizavimas lopšelyje-darželyje atitinka Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, nuostatas. 

15. Aprašą keičia ar naikina lopšelio-darželio direktorius vadovaudamasis Savivaldybės 

tarybos sprendimu. 

_____________________ 


