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I SKYRIUS  
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

 

 

1. Ugdytinių nemokamo maitinimo valstybiniuose lopšeliuose-darželiuose tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato ugdytinių, kurie turi teisę gauti nemokamą maitinimą ir mokosi Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) įsteigtose ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose (toliau - įstaigos), 

nemokamo maitinimo organizavimą, nemokamo maitinimo organizavime dalyvaujančių subjektų 

veiklos koordinavimą ir valstybės biudžeto lėšų tikslinį naudojimą. 

2. Nemokamas maitinimas lopšeliuose-darželiuose organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl Kai kurių socialinei paramai gauti 

reikalingų formų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. 

spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-283 „Dėl Teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės 

paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 

m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, šiuo Aprašu. 

3. Ugdytinių nemokamo maitinimo rūšys yra šios – pusryčiai, pietūs, vakarienė maitinimas. 

 

II SKYRIUS 

NEMOKAMĄ MAITINIMĄ ORGANIZUOJANČIOS ĮSTAIGOS FUNKCIJOS 

 

4. Lopšeliai-darželiai, organizuojančios nemokamą maitinimą, direktorius: 

4.1. skiria atsakingą asmenį už nemokamo maitinimo organizavimą lopšelyje-darželyje: 

4.2. patvirtina ugdytinių nemokamo maitinimo grafiką ir su juos supažindina maitinimo 

įstaigos vadovą. Grafikas ir valgiaraštis pakabinamas maitinimo įmonės teritorijoje, gerai vaikams ir 

tėvams matomoje vietoje; 

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

panaudojimą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.4. kreipimąsi dėl teisės gauti nemokamą maitinimą organizuoja vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 10 straipsniu ir informuoja apie tai ugdytinius 

tėvus (globėjus, rūpintojus); 

4.5. kontroliuoja, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, ir maitinimo organizavimo patalpų higienos normų reikalavimus. 

5. Ugdytiniai nemokamai maitinami, vadovaujantis direktoriaus patvirtintu grafiku, 

atsižvelgiant į tai, kurį ugdytinių maitinimo rūšis nustatyta: pusryčiai, pietūs, vakarienė. 



6. Jei tą dieną ugdytinis, gaunantis nemokamą maitinimą, neatvyko į įstaigą, valgyklos 

darbuotojos maitinimo tabelyje pažymi, kad ugdytinis negavo nemokamo maitinimo. 

7. Maitinimo įstaigos gamybos vadovė pažymi žiniaraštyje, kad ugdytinis gavo maitinimą. 

Paskutinę mėn. dieną užpildytą žiniaraštį, pateikia socialiniam pedagogui, kuris gautus duomenis 

įveda į elektroninį žiniaraštį ir jį patvirtina. 

8. Už lankomumo žiniaraštyje pateiktų duomenų teisingumą atsako įstaigos vadovo 

paskirtas žmogus, kuris įstaigos lankomumo žiniaraštyje pasirašo po pateiktais duomenimis. 

9. Įstaigoje dietistas iš visuomenės sveikatos biuro vykdo valgiaraščio sudarymą. 

10. Nemokami pusryčiai, pietūs ir vakarienė organizuojami lopšelyje-darželyje mokslo metų 

(ugdymo) dienomis. 

11. Ugdytiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokami pietūs (pusryčiai, 

vakarienė), esant Pareiškėjo prašymui, gali būti atiduodami į namus tik tuo laikotarpiu, kai įstaiga 

uždaroma dėl pateisinamų priežasčių. 

12. Organizuoti ugdytinių nemokamą maitinimą ekstremaliomis situacijomis, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu: 

12.1. karantino, ekstremaliomis situacijos, ekstremalaus įvykio laikotarpiu, jei tuo metu 

sustabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas įstaigoje, gali būti išduodami maisto daviniai; 

12.2. direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo (asmenys), kuris dalyvauja 

organizuojant nemokamą maitinimą ekstremaliomis situacijomis, informuoja mokinių tėvus 

(globėjus) apie nemokamą maitinimą (maisto davinius) karantino metu. Informacija teikiama per el. 

dienyną, telefonu ar sms žinute; 

12.3. maisto davinius suruošusiems ir dalijantiems, atvykusiems pasiimti davinių asmenims 

rekomenduojama naudoti apsaugos priemones (kaukes, respiratorius, vienkartines pirštines, 

dezinfekcinį skystį), laikytis saugaus atstumo ir kitų taisyklių, ekstremaliosios situacijos, 

ekstremaliojo įvykio ar karantino metu nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais ar Valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais; 

 

III SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS IR TEIKIMAS 

 

13. Nemokamas maitinimas skiriamas pagal vieno iš ugdytinio tėvų, globėjų, kurie kreipiasi 

dėl socialinės paramos mokiniams gavimo (toliau – Pareiškėjas) prašymą-paraišką Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka. 

14. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje 

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja 

gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, 

administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos 

nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, arba Įstaigos, 

kurioje mokinys mokosi administraciją arba per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą 

www.spis.lt. Patvirtintame prašyme-paraiškoje pareiškėjas apie save ir bendrai gyvenančius asmenis 

nurodo šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą. 

15. Ugdytiniams, kurie ugdosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą nemokami pietūs 

skiriami pagal Pareiškėjo pateiktą prašymą – paraišką, nevertinant gaunamų pajamų.  



16. Ministerija nustato produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį, vadovaudamasi Socialinės 

paramos mokiniams įstatymo 7 straipsniu. Sprendimas tvirtinamas švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu.  

17. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas: 

17.1. toje Įstaigoje, kurioje mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą; 

18.2. vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam 

asmeniui (toliau – Vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės 

remiamų pajamų dydžio arba Vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 

valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio 

asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina 

ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar 

bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus. 

19. Mokiniui pakeitus įstaigą, ankstesnės įstaigos administracija naujos įstaigos 

administracijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įstaigos pakeitimo dienos pateikia (asmeniškai, 

paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, pasirašytomis saugiu elektroniniu parašu) laisvos 

formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja Pareiškėjo 

gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad ugdytinis pakeitė įstaigą. Šioje 

pažymoje įstaigos administracija nurodo šiuos ugdytinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, 

gyvenamosios vietos adresą. Ugdytiniui nemokamas maitinimas naujoje įstaigoje pradedamas teikti 

nuo kitos darbo dienos, kai pažyma buvo gauta įstaigoje. 

20. Ugdytiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Nemokamas maitinimas įstaigose finansuojamas iš valstybės biudžete skirtų bendrųjų 

asignavimų Ministerijai. Išlaidoms socialinei paramai administruoti per kalendorinius metus gali būti 

panaudojama ne daugiau nei 4 procentai nuo panaudotų lėšų išlaidoms produktams ir ugdytinio 

reikmenims (įskaitant prekių pirkimo ir pridėtinės vertės mokestį) finansuoti.  

22. Ministerija turi teisę atlikti įstaigos nemokamo maitinimo lėšų panaudojimo teisėtumo ir 

tikslingumo auditą. 

_______________________________ 
 

 
 


