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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIBUTĖ“, 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, GAUNANČIŲ NEMOKAMĄ 

MAITINIMĄ, MAISTO DAVINIO  ATIDAVIMO ORGANIZAVIMO 

KARANTINO, EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU,  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žibutė“ (toliau – įstaiga) vaikų, gaunančių nemokamą 

maitinimą, maisto davinio atidavimo karantino, ekstremaliosios situacijos metu, tvarkos aprašas (toliau – 

tvarkos aprašas) reglamentuoja priešmokyklinio amžiaus vaikų maisto davinio atidavimą karantino, 

ekstremaliosios situacijos metu. 

2. Nemokamas priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas skiriamas Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, kurie mokosi lopšelyje-darželyje pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą; Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. 

sprendimo Nr. 1-97 nustatyta tvarka ir finansuojamas iš savivaldybės biudžeto. 

3. Priešmokyklinio ugdymo grupei, sustabdžiusiai švietimo veiklą, Savivaldybės administracijos 

direktoriaus sprendimu, ir besimokantiems nuotoliniu būdu, nemokamas maitinimas teikiamas. 

4. Priešmokyklinukams karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio 

laikotarpiu nemokamas maitinimas atostogų dienomis per mokslo metus teikiamas. 

5. Karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio 

laikotarpiu nemokamas maitinimas teikiamas priešmokyklinukams ir kitais atvejais, kai ugdymo įstaigos 

vadovo yra priimti kiti aktualūs ugdymo proceso organizavimo sprendimai – užtikrinamas nuotolinio 

ugdymo vykdymas. 

 

II. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MAISTO DAVINIO ATIDAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

6. Nemokamas maisto davinys teikiamas mokymosi dienomis nuo rugsėjo 1 d. arba nuo 

informacijos apie priimtą sprendimą gavimo įstaigoje dienos iki gegužės 31 d. 

7. Maisto davinys išduodamas pagal paskaičiuotus ugdytiniams vienos dienos įkainių 



(pusryčių, pietų arba tik pietų) skirtas lėšas.  

8. Maisto davinys atiduodamas už 2 darbo savaičių laikotarpį, pagal nelankytas darbo dienas. 

Atsiėmimo metu asmuo (vaiko tėvai  (globėjai)) pasiėmęs maisto davinį, pasirašo maisto prekių perdavimo-

priėmimo akte (pridedama), kuriame turi būtų abiejų šalių (atiduodančios ir paėmusios) parašai ir data.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Lopšelyje-darželyje ,,Žibutė“ už maisto davinio organizavimą atsakingas vaikų maitinimo ir 

higienos administratorius. 

10. Sandėlininkas atsakingas už maisto davinio užsakymą, saugojimą sandėlyje ir išdavimą. 

11. Nemokamą priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą koordinuoja įstaigos direktorius. 

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

darželio tarybai pritarus, tvarkos aprašą patvirtina įsakymu.  

 

PATVIRTINTA 

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 

tarybos posėdyje 2020-11-09 

protokolo Nr.10-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS  

 LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ 

Kodas 190376163  Pušaloto g. 26  LT-35134,  Panevėžys  Tel. 464530, 464313  el. paštas panzibute@gmail.com 

                                                                                                              Tvirtina: 

                                                                                                               Direktorius 

                                                                                                                   

          (data) 

                 

    Maisto prekių perdavimo-priėmimo   

 

                                                                        A K T A S  

                                                                            

       (data) 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2020 m. kovo 18 d. Nr. V-421, Vilnius.                  

Ryšium su įvestu (pratęstu) Koronaviruso karantinu nuo       iki  

                                                                                                           (data) 

     (už    dienų) gaunantiems socialinę paramą mokiniams  

          (data) 

(priešmokyklinės grupės ugdytiniui) išduodamas maisto davinys į namus. 

Ugdytinis (-ė)       nemokamai įstaigoje maitinasi    kartus (-ą)  

                                  (Vardas, pavardė) 

dienoje (pusryčiai ir pietūs). 

   Išduoti sekantys produktai: 

 

Vaikų maitinimo ir higienos administratorius:                                      

          (Vardas, pavardė) 

Išdavė sandėlininkas:                                                                            

          (Vardas, pavardė) 

Vyr. buhalteris            

          (Vardas, pavardė) 

Susipažinau, gavau:  

Tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas          

    

           (data) 

mailto:panzibute@gmail.com

