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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nemokamas priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas skiriamas Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės 

biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžeto bei savivaldybės biudžeto. 

2. Lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, mokamo ir nemokamo maitinimo 

kainos dydis nustatomas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytos mokinių 

nemokamo maitinimo tvarkos aprašu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu, dėl nemokamo maitinimo produktams įsigyti lėšų dydžio vienai dienai vienam mokiniui 

nustatymo. 

3. Susidaręs kainų skirtumas tarp gaunančių mokamą ir nemokamą maitinimą, duodamas 

nemokamas maisto davinys vaikui (priešmokyklinukui). 

 

II. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

1.  Priešmokyklinukams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios 

arba nuo kitos dienos, kai lopšelis-darželis gauna informaciją apie priimtą sprendimą iki mokslo 

metų pabaigos, išskyrus mokinių atostogų laiką. 

2.  Nemokamo maitinimo skyrimas priešmokyklinukams, gavus socialinės paramos 

skyriaus sprendimą, įforminamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

3.  Priešmokyklinės grupės pedagogas, kiekvieną dieną informuoja maitinimo 

organizavimo ir higienos specialistą, apie nemokamą maitinimą gaunančių vaikų lankomumą. 

4. Lopšelio-darželio buhalteris, kiekvieną dieną veda priešmokyklinio nemokamo 

maitinimo registravimo žurnalą. Per penkias darbo dienas, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, 

pateikia socialinės paramos skyriui informaciją apie priešmokyklinukų nemokamą maitinimą. 

5. Vyr. buhalteris veda nemokamo maitinimo lėšų apskaitą, vykdo kontrolę, informaciją 

pateikia lopšelio-darželio direktoriui.  

6. Vyr. buhalteris, pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, socialinės 

paramos skyriui pateikia lopšelio-darželio ketvirčio priešmokyklinukų nemokamo maitinimo 

ataskaitą ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (Forma Nr.2). 

7. Nepanaudotos priešmokyklinukų nemokamam maitinimui skirtos lėšos, pasibaigus 

kalendoriniams metams, grąžinamos Socialinės paramos skyriui. 

8. Priešmokyklinukams skiriama: 

8.1.  Pietūs (arba pietūs ir pusryčiai. 

8.2.  Papildomas pietų davinys, apskaičiuojamas ir nurodomas valgiaraštyje. 

8.3.  Davinys atiduodamas kiekvieną dieną, darbo dienos pabaigoje. 

8.4.  Davinį paima priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir jį atiduoda vaikui. 

 

 



 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis“ už nemokamą maitinimą atsakingas maitinimo 

organizavimo ir higienos specialistas.  

10. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atsakingas už maisto saugojimą sandėlyje ir išdavimą. 

11.  Nemokamą vaikų maitinimą Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Pušynėlis“ koordinuoja 

įstaigos direktorius. 

12.  Įstaigos direktorius teikia tvarkos aprašą svarstyti lopšelio-darželio taryboje. 

Lopšelio-darželio tarybai pritarus tvarkos aprašą patvirtina įstaigos direktorius. 
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