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ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO 

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS KLIENTŲ  

MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

                                      BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

      1. Dienos socialinės globos skyriaus klientų maitinimo organizavimo Centre tvarkos aprašas 

(toliai – Aprašas) nustato klientų maitinimo organizavimo Centre tvarką, užsisakymo, atlyginimo už 

maitinimo paslaugas apskaičiavimo tvarką ir atsiskaitymo tvarką. 

2. Dienos socialinės globos skyriaus klientų maitinimas centre organizuojamas vadovaujantis 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-348 (redakcija) „Dėl 

vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas“, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 964 „Dėl maitinimo organizavimo 

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

aprašo patvirtinimo" pakeitimo" ir Šiaulių specialiojo ugdymo centro vaikų, mokinių ir suaugusiųjų 

maitinimo kainų mokykloje nustatymo patvirtinto direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu VĮ-13 

(1.3.). 

 

II SKYRIUS 

KLIENTŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

       3. Dienos socialinės globos klientai Centre maitinami tris kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, 

pavakariai). 

       4. Klientų atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas susideda iš dviejų dalių: 

       4.1. už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį); 

       4.2. už patiekalo gamybą, kuris sudaro 50 proc. atlyginimo už maisto produktus (įskaitant 

prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį). 

 

 Pusryčiai  

kaina (Eur) 

Pietūs  

kaina (Eur) 

Pavakariai 

 kaina (Eur) 

3 maitinimai 

kainą (Eur) 

Dienos socialinės globos skyriaus 

mitybos paros norma vienam 

klientui 

0,97 2,25  0,75  3,97 

 

III SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ MAISTO PASLAUGAS APSKAIČIAVIMAS 

 

    5. Išlaidas už maitinimo paslaugas moka klientas. 

         6. Buhalteris, tvarkantis buhalterinę apskaitą, kiekvieno mėnesio pradžioje iki 10 d. 

apskaičiuoja išlaidas už maitinimo paslaugas ir pateikia atsiskaitymo lapelį klientui. 

   7. Už maitinimo paslaugas gaunamos pajamos įtraukiamos į apskaitą kaip įstaigos pajamų 

lėšos. 
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IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

    8. Už dienos socialinės globos klientų maitinimą Centre atsako direktoriaus įsakymu paskirtas 

maitinimo paslaugų administratorius. 

           9. Keičiantis reglamentuojantiems teisės aktams, dienos socialinės globos skyriaus klientų 

maitinimo tvarkos aprašą tvirtina, keičia, papildo ar naikina Centro direktorius. 

  

__________________________ 

 

 

 


