
PATVIRTINTA 

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktoriaus 2014 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr. V-8 

 

NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELYJE-

DARŽELYJE „ŽILVITIS“ TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų nemokamo maitinimo lopšelyje-darželyje tvarka nustato vaikų nemokamo 

maitinimo organizavimą įstaigoje vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2012 m. kovo     

29 d. sprendimu Nr. T-16-10, „Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas mokyklose tvarkos 

aprašu, HN:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymosi programą. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-313, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“. 

2. Ši tvarka reglamentuoja vaikų, kurie gauna nemokamus pietus pagal Kalvarijos sav. 

socialinės paramos skyriaus sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, nemokamo 

maitinimo organizavimą įstaigoje. 

 

II. VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IR JO SKYRIMAS 

LOPŠELYJE -DARŽELYJE 

 

3. Vaikams nemokamas maitinimas skiriamas gavus iš socialinės paramos skyriaus 

sprendimą dėl socialinės paramos skyrimo (nemokamų pietų). 

4. Parama (nemokami pietūs) skiriami sekančią dieną  įforminant direktoriaus įsakymu.  

5. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai nurodo dienyne tą dieną nemokamą maitinimą 

gaunančių vaikų skaičių. 

6. Slaugytoja rašo 2 valgiaraščius, vienas iš jų  nemokamų pietų kiekvieną dieną. 

7. Valgiaraštyje atsispindi lankomų socialiai remtinų vaikų skaičius ir pietums skiriama 

pinigų suma. 

8. Maitinimo žiniaraštis sudarytas slaugytojos, patvirtintas direktoriaus perduodamas vyr. 

buhalteriui. 

9. Į apskaitą vyr. buhalteris  produktus pajamuoja ir nurašo išskiriant nemokamą maitinimą. 

10. Nemokamų pietų maitinimui maisto produktai perkami bendrai su kitais maisto 

produktais. 

11. Sandėlyje maisto produktų kiekinė apskaita vykdoma bendrai, neišskiriant nemokamo  

maitinimo. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

12. Nemokamas maitinimas teikiamas socialinę parama gaunantiems vaikams (nemokamus 

pietus) nuo rugsėjo 1 dienos iki gegužės 31 dienos. 

13. Išvykus vaikui į kitą įstaigą ir gavus prašymą raštu, dokumentų kopijos, nurodančios 

teisę į nemokamus pietus, pateikiamos tai įstaigai.  

14. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje vyr. buhalteris teikia ataskaitas dėl nemokamo maitinimo 

socialinės paramos skyriui. 

15. Ši tvarka įsigalioja nuo 2014 m. vasario 1 d. 

 

_______________________ 


