
  

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS” 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ PATVIRTINIMO 
 

2021 m. rugpjūčio 27 d. Nr. UP-54 

Klaipėda  
 

Vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. 

T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ VI skyriaus 36 ir 38 

punktu ir priedu: 

1. T v i r t i n u atlyginimo dydį už maitinimo paslaugą Klaipėdos lopšelyje-darželyje 

„Giliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.: 

 

Grupės Atlyginimo dydis (Eur) 

Už maisto produktus Abonentinis mokestis 

(vieno mėnesio kaina) 
Pusryčiai Pietūs Vakarienė Vienos 

dienos kaina 

Lopšelio grupės 

10,5 val. 

0,84 1,08 0,48 2,40 22,00 

Darželio grupės 

10,5 val. 

0,95 1,21 0,54 2,70 22,00 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 

kai mokiniams 

yra skiriami 

nemokami 

pietūs 10,5 val. 

0,95 - 0,54 1,49 12,00 

 

 

*Atlyginimo dydis už maisto produktus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 

nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., jeigu maistas gaminamas pagal atskirą valgiaraštį: taikomas 0,10 Eur 

didesnis mokestis už maisto produktus. 
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Grupės *Atlyginimo dydis (Eur)  

Už maisto produktus Abonentinis mokestis 

(vieno mėnesio kaina) 
Pusryčiai Pietūs Vakarienė Vienos dienos 

kaina 

Lopšelio grupės 

10,5 val. 

0,87 1,13 0,50 2,50 22,00 

Darželio grupės 

10,5 val. 

0,98 1,26 0,56 2,80 22,00 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 

kai mokiniams 

yra skiriami 

nemokami 

pietūs 10,5 val. 

1,00 - 0,59 1,59 12,00 

2. T v i r t i n u atlyginimo dydį už maitinimo paslaugą darbuotojams dirbantiems 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Giliukas“ nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.: 

Pasirinktas maitinimų 

skaičius 

Vienos dienos atlyginio dydis (Eur) 

Už maisto produktus Abonentinis mokestis 

Pusčyčiai, pietūs ir vakarienė 3,00 1,00 

Pusryčiai 0,90 1,00 

Pusryčiai ir pietūs 2,25 1,00 

Pietūs 1,35 1,00 

Pietūs ir vakarienė 2,10 1,00 

Vakarienė 0,75 1,00 

3. I n f o r m u o j u visuomenės sveikatos specialistą, dirbantį Klaipėdos lopšelyje-drželyje 

„Giliukas“, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintomis kainomis už maisto produktus nuo 2021 m. 

rugsėjo 1 d. 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Giliukas“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. UP-60 „Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Giliukas“ vaikų ir darbuotojų dienos maitinimų pinigų normų tvirtinimo“. 

  

Direktorė                                                                                                             Laura Vaitkienė 
 

 

 

 

 

 

 


