
LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO “KREGŽDUTĖ” DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL  DIENOS MAITINIMO NORMŲ IR MOKESČIO NUSTATYMO 

2015 m. rugsėjo 1 d. Nr.V2-145 

Lazdijai 

       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos  Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 

2011, Nr. 38-1804) 2 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Vietos 

savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 

5TS – 1323 „Dėl užmokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, išlaikymą Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose“, Lazdijų 

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 5TS-1379 „Dėl mokesčio 

už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėje“ ir  Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2012 m. liepos 20 dienos įsakymu Nr. 10V-605 „Dėl socialinės paramos 

mokiniams įstatymo įgyvendinimo“, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2014 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 10V-24 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 10V-605 1 punkto pakeitimo“ nuo 2015 m. 

rugsėjo  1 d. 

n u s t a t a u: 

1.      Dienos maitinimo normą: 

1.1.           lopšelio grupėse – 1,61 Eur.; 

1.2.           darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,82 Eur.; 

1.3.           nemokamai maitinamiems soc. remiamiems priešmokyklinio ugdymo 

grupėse arba 1-4 klasėse: 

1.3.1.     pusryčiams – 0,67 Eur.; 

1.3.2.     pietums – 1,22 Eur.; 

1.4.           priešmokyklinio ugdymo 4 val. modelio mokiniams, mokantiems už 

pusryčius – 0,40 Eur. 

1.5.           1-4 klasės  ir priešmokyklinio ugdymo 4 val. modelio 

mokiniams,   mokantiems už pietus – 0,98 Eur. 

1.6.           1-4 klasės  ir priešmokyklinio ugdymo 4 val. modelio 

mokiniams,   mokantiems už pavakarius – 0,40 Eur. 



2.      Rekomenduojamo paros maisto raciono normą: 

2.1.           lopšelio grupės vaikams: 

2.1.1.     pusryčiams – 30% - 0,48 Eur. 

2.1.2.     pietums – 45 % - 0,73 Eur. 

     2.1.3.  pavakariams – 25% - 0,40 Eur. 

     2.2. darželio ir priešmokyklinės grupės vaikams: 

     2.2.1. pusryčiams - 0,40 Eur. 

     2.2.2. pietums - 1.02 Eur. 

     2.2.3. pavakariams - 0,40 Eur. 

     3. Sumą tėvams, mokantiems 70 procentų nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už 

kiekvieną lankytiną dieną: 

     3.1.  lopšelio grupės vaikams- 1,13 Eur., 

     3.1.1. pusryčiams – 0,34 Eur.; 

     3.1.2. pietums – 0,51 Eur.; 

     3.1.3. pavakariams – 0,28 Eur. 

     3.2. darželio ir priešmokyklinės grupės vaikams – 1,28 Eur.: 

     3.2.1. pusryčiams – 0,38 Eur.; 

     3.2.2. pietums – 0,58 Eur.; 

     3.2.3. pavakariams – 0,32 Eur.; 

     4. Sumą tėvams, mokantiems 50 procentų nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už 

kiekvieną lankytiną dieną: 

     4.1. lopšelio grupės vaikams – 0,57 Eur.: 

     4.1.1. pusryčiams – 0,17 Eur.; 

     4.1.2. pietums – 0,26 Eur.; 

     4.1.3.  pavakariams – 0,14 Eur. 

     4.2. Darželio ir priešmokyklinės grupės vaikams – 0,64 Eur.: 



     4.2.1. pusryčiams – 0,19 Eur.; 

     4.2.2. pietums – 0,29 Eur; 

     4.2.3. pavakariams – 0,16 Eur. 

     5. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos darbuotojams mokėti už pietus – 0,82 Eur. 

     6. Mokestis už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėje – 1,45 Eur. 

 6. A t š a u k i u   ir skelbiu negaliojančiu  Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė” 

direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. V2-4  „Dėl  dienos maitinimo normų ir 

mokesčio nustatymo“. 
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