
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL ATLYGINIMo uZ M,qJTINIMo PASLAUGA KLAIPEDos MIESTo

SAvIvAL.DvBES Svmrnuo ISTATGosE, IGyvENDrNlNirosE rKrMoKyKLrNro
a,n pnrnSMoKyKLINIo ucDyMo pRoGRAMAs, NUSTATvMo rvARKos .q.pRA5o

pATVIRTINIMo, ATLyGINIMo DyDZIo n Jo pERSKaIiLtvtNIo METoDrKos
NUSTATYMO

2021 m.liepos 22 d. Nr. T2-172
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 70 straipsnio I 1 dalimi,
Klaipedos miesto savivaldybes taryba n u s p r e n d Li a:

1. Patvirlinti Atlyginimo uZ maitinimo paslaug4 Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo

istaigose, igyvendinandiose ikimokyklinio ar priesmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos
apraS4 @ridedama).

2. Nustatyti:
2.7. atlygrnimo dydi uZ maitinimo paslaug4 Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo f staigose,

igyvendinandiose ikimokyklinio ar prie5mokyklinio ugdymo programas, Regos ugdymo centro
Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, darbuotojams, dirbantiems istaigoje (priedas);

2.2. Atlyginrmo dydZio uZ maitinimo paslaug4 Klaipedos miesto Svietimo istaigose,
igyvendinandiose ikimokyklinio ar prieSmokyklinio ugdymo programas, perskaidiavimo metodik4
(pridedama).

3. PripaZinti netekusiu galios Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2016 m. geguLes 26 d.

sprendim4 Nr. T2-143 ,,Del Atlyginimo uZ maitinimo paslaug4 Klaipedos miesto savivaldybes
Svietimo istaigose, igyvendinandiose ikimokyklinio ar prie5mokyklinio ugdymo programas,
nustatymo tvarkos apra5o patvirtinimo ir atlyginimo dydZio nustatymo".

4. Nustatyti, kad Sis sprendimas isigalioja 2021 m. rugsejo 1 d.

5. Skelbti 5i sprendim4 Teises aktq registre ir Klaipedos miesto savivaldybes interneto
svetaineje.

Savivaldybes meras Vytautas Grubliauskas



PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos 2021m.liepos 22 d.

sprendimu Nr.T2-172

ATLYGINIMO UL MAITINIMO PASLAUG,T KL 
$ 

IPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
Svrnrnno ISTArcosE, IGyvENDINANiTosE rKrMoKyKLrNro AR

PRIESMOKYKLINIO UGDYMo PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlyginimo uZ maitinimo paslaug4 Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo istaigose,
igyvendinandiose ikimokyklinio ar prie5mokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos apra5as
(toliau - Apra5as) reglamentuoja tevq (globejq, rtipintojq) atlyginimo uZ ikimokyklinio ar
prie5mokyklinio amZiaus vaikq (toliau - vaikai) maitinimo paslaug4 nustatym4 bei atlyginimo uZ
maitinimo paslaug4 lengvatq taikym4. Apra5as taikomas Klaipedos miesto savivaldybes (toliau -
Savivaldybe) ikimokyklinio ugdymo istaigoms, mokykloms-darZeliams, Regos ugdymo centrui ir
Tauralaukio progimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupems (toliau - istaigos). Apra5o III skyriaus
nuostatos taikomos ir bendrojo ugdymo mokyklq vaikams, ugdomiems pagal prieSmokyklinio
ugdymo program?.

2. Apra5as yra parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu ir maitinimo
organizavim4, socialing par amq re glamentuoj andiai s tei ses aktais.

3. Apra5e vartojamos s4vokos:
3.1. Abonentinis mokestis - pastovioji i5laidq per menesi (diena) dalis, nustatyta kaip

atlyginimo dydis, skirtas darbuotojq, tiesiogiai susijusiq su maisto gaminimu, darbo uZmokesdiui,
socialinio draudimo imokoms, maisto gaminimo i5laidoms: virtuviq bei grupese esandiq virtuveliq
irangos prieZitirai, remontui ar atnaujinimui, nusidevejusio ilgalaikio materialiojo turto atnaujinimui,
Sildymui, elektros energijai, kar5to ir Salto vandens s4naudoms bei kitoms su maisto gaminimu ir
patiekimu susijusioms iSlaidoms (laboratoriniams patiekalq ir vandens kokybes tyrimams,
svarstykliq, manometrq, termometrq patikrai, Siuk5liq i5veZimo, Salutiniq gyv[niniq produktq
tvarkymui (toliau - SCf; ir kt.).

3.2. Adaptacijos laikotarpis - nustatytos trukmes laikas, reikalingas vaiko prisitaikymui prie
aplinkos ir s4lygq reikalavimq.

3.3. Atlyginimas uZ maitinimo paslaugq-tai atlyginimas, kurisudaro dvi dalys: atlyginimas
uZ maisto produktus ir abonentinis mokestis.

3.4 Atlyginimas ui maisto produktus - tai dienos mokestis uZ maisto produktus su prekiq
pirkimo pridetines vertes mokesdiu.

3.5. Daugiavaik6 Seima - Seima, kurioje auga daugiau nei 2 vaikai. Seimos s4voka yra
i3ai5kinta Lietuvos Respublikos pinigines socialines paramos nepasiturintiems gyventojams istatyme:
,,Seima - sutuoktiniai arbabendrai gyvenantys asmenys, taip pat susituokgs asmuo, su kuriuo teismo
sprendimu del sutuoktiniq gyvenimo skyrium yra likg gyventi jq vaikai, arba vienas i5 tevq, jq vaikai
ir ivaikiai iki 18 metq. I Seimos sudeti taip pat iskaitomi nedirbantys mokymo istaigq dieniniq skyriq
nesusituokg ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys moksleiviai bei studentai nuo 18 iki24 metq. I
globejq (rflpintojq) Seimq sudeti vaikai, kuriems istatymo tvarka yra nustatyta globa ar rupyba,
neiskaitomi."

3.6. Ugdymo proceso apribojimas - ugdymo proceso organizavimas (visos istaigos ar
atskiry grupiq) nustatyt4 laikotarpi, vykstant istaigos remonto ar renovacijos darbams, ivykus
avariniams atvejams, iiminiq ligq atvejais ir kt.

4. Kitos Apra5e vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir
kituo se Svietim4 re glamentuoj andiuose tei ses aktuo se vartoj amas s4vokas.
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II SKYRIUS
ATLYGINIMO U i, MAITINIMO PASLAUGA NUSTATYMAS

5. Tevai (globejai, riipintojai) (toliau - tevai) turi teisg pasirinkti dienos maitinimq skaidiq (ne
maliau kaip 1) ir ji keisti 2 kartus per metus - rugsejo menesio 1 d. ir vien4 kart4 per mokslo metus
(pasirinktinai nuo pirmosios menesio dienos). Pra5ymai (ra5tu) pateikiami priei 10 kalendoriniq
dienq. Tevai, kuriq vaikas kitu laiku pradejo lankyi istaig4, dienos maitinimq skaidiq pasirenka
pirmAie lankymo dien4.

6. AtsiZvelgus i istaigoje nustatyt4 maitinimo laik4, vaikus, kurie nevalgo pusrydiq, tevai turi
atvesti i istaig4 po pusrydiq, o vaikus, kurie nevalgo vakarienes, pasiimti i5 istaigos pries vakarieng.

7. Tevams, kurie vaikui parinko maZesni dienos maitinimq skaidiq, atlyginimas uZ maisto
produktus proporcingai maLinamas pagal nustatytus paros maisto raciono kaloringumo procentus
suskaidiuot4 pusrydiq, priespiediq, pietq ir vakarienes arba kitokiq maitinimq, numatytq
valgiara5diuose, kain4, kuri nustatoma istaigos vadovo isakymu, nevir5ijant vienos dienos atlyginimo
uZ maisto produktus dydlio, patvirtinto Savivaldybes tarybos sprendimu.

8. Nustatyto dydZio abonentinis mokestis mokamas nepriklausomai nuo vaiko lankytq dienq
skaidiaus ar nuo tevq vaikui parinkto maZesnio dienos maitinimq skaidiaus (5i nuostata netaikoma 9,
10 ir 15 punktams).

9. Tevai, sudarg mokymo sutartis del4 valandq ugdymo trukmes per dien4, privalo parinkti
vaikui bent vien4 maitinim4 (pusrydius ar pietus), kai vaikq maitinimas organizuojamas tam skirtose
patalpose ir (ar) pritaikytose erdvese. Pasirinkus vien4 maitinim4, abonentinis mokestis maZinamas
50 proc., o pasirinkus du maitinimus, mokamas visas abonentinis mokestis. Jeigu 4 valandq ugdymo
trukmes per dien4 grupg lankantiems vaikams maitinimo organizuoti nera galimybiq, tevai atlyginimo uZ
maisto produktus ir abonentinio mokesdio nemoka.

10. Jei istaigos virtuveje nera galimybiq pagaminti patiekalq vaikams, kuriems skirtas
pritaikytas maitinimas ir kurie maitinami i5 namq atsinestu maistu, tevams pateikus pra5ym4
atlyginimas uZ maitinimo paslaug4 nemokamas. Sie atvejaituri buti numatyti mokymo sutartyse.

1 1. Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali buti taikomas naujai priimtiems vaikams vien4 menesi,
jeigu vaikas b[na istaigoje maZiau negu 4 valandas per dien4 ir tevai pageidauja, kad vaikas neb[tq
maitinamas, tevams pateikus pra5ym4 raStu atlyginimas uZ maitinimo paslaug4 nemokamas.

12. Naujai priimtiems ir iSvykstantiems vaikams abonentinis mokestis skaidiuojamas uZ vis4
menesi, nepriklausomai nuo lankytq dienq skaidiaus.

13. Kai vaikas nelanko istaigos, atlyginimas uZ maisto produktus yra nemokamas.
14.Kai vaikas nelanko istaigos, abonentinis mokestis yra nemokamas Siais atvejais:
14.1. kai ugdymo procesas nevykdomas ar apribojamas arba vykdomas nuotoliniu bldu ne

ilgiau kaip 5 darbo dienas, sprendim4 priemus istaigos vadovui;
l4.2.kai ugdymo procesas nevykdomas ar apribojamas arba vykdomas nuotoliniu btidu ilgiau

kaip 5 darbo dienas, sprendim4 priemus Savivaldybes administracijos direktoriui.
15. Kai vaikui skiriami nemokami piet[s, mokamas atlyginimas uZ maisto produktus, skirtus

pusrydiams, prie5piediams ar vakarienei. Abonentinis mokestis yra sumaZinamas, i5skaidiuojant pietq
gamybai tenkandias iSlaidas.

16. Mokamas nustatyto dydZio atlyginimas uZ maitinimo paslaug4, jeigu vaikai laikinai
perkeliami i kita istaig4, kurioje nera s4lygq maisto gamybai, ir maitinimas organizuojamas kitoje
ugdymo istaigoje arba perkama maisto gaminimo ir atveZimo paslauga. Padidejusios maitinimo
paslaugos iSlaidos istaigai kompensuoj amos i5 Savivaldybes biudZeto.

17. fstaigai vykdant ugdymo proces4, tevai savo kasmetiniq atostogq metu turi teisg 20 darbo
dienq per kalendorinius metus nevesti vaiko i ugdymo istaig4 ir nemoketi atlyginimo uZ maitinimo
paslaugq, pateikg pra5ym4 ra5tu prieS l0 kalendoriniq dienq.
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III SKYRIUS
ATLYGINIMO UZ MAITINIMO PASLAUGA LENGVATOS

18. Atlyginimas uZ maitinimo paslaug4 tevq praSymu maZinamas 50 o/o,jeigu:

18.1. Seima yra daugiavaike, pateikus tai patvirtinandius dokumentus;
18.2. vaikas turi dideliq ar labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq ir (ar) vaikui nustatytas

neigalumas, pateikus tai patvirtinandius dokumentus;
18.3. abu vaiko tevai yra bendrojo ugdymo mokyklq, profesinio mokymo istaigq mokiniai

arba universitetq, kolegijq nuolatiniq profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantlros studijq
studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinese ar nevalstybinese istaigose, pateikus tai
patvirtinandius dokumentus ;

18.4. yra sunki Seimos materialine padetis del laikinai susidariusiq aplinkybiq ir Savivaldybes
administracijos komisija prieme sprendimE del lengvatos taikymo.

19. Atlyginimas uZ maitinimo paslaug4 nemokamas, jeigu:
19.1. Seima gauna socialinq pa5alp4, mokam4 pagal Lietuvos Respublikos pinigines socialines

paramo s nepasiturintiems gyventoj ams istatym4;
19.2. Savivaldybes administracijos vaiko geroves komisija prieme sprendim4 del vaiko

ugdymo;
19.3. vaikui skirtas privalomas prie5mokyklinis ugdymas namuose;
19.4. vaikui nelankant istaigos vasaros laikotarpiu.
20. Pra5ymai ir dokumentai, kuriq pagrindu taikomos atlyginimo uZ maitinimo paslaug4 18 ir

19 punktuose nurodytos lengvatos, pateikiami istaigos vadovui, priimant vaik4 i Svietimo f staig4,
iSskyrus atvejus, kai Svietimo istaiga informacij4 gauna i5 Socialinds paramos Seimai informacines
sistemos (SPIS). Asmens duomenys tvarkomi teises aktq nustatylatvarka.

21. Duomenys apie lengvatos taikym4 tikslinami kiekvienais mokslo metais, o esant poreikiui
gali buti tikslinami ir daZniau. Apie pasikeitusias aplinkybes, kai netenkama teises i lengvat4, tevai
privalo nedelsdami prane5ti fstaigos vadovui.

22. Atlyginimo uZ maitinimo paslaug4 lengvatos taikymas iforminamas istaigos vadovo

isakymu. Atlyginimo uZ maitinimo paslaug4 lengvatos taikomos nuo pirmosios dienos, kai vaikas

igyja teisg i lengvat4, bet ne daugiau kaip uZ tris praejusius menesius iki dokumento pateikimo
menesio.

23. fstaigos negautos pajamos i5 imokq uZ maitinimo paslaug4 del lengvatq taikymo yra
skiriamos i5 Savivaldybes biudZeto le5q.

IV SKYRIUS
MAITINIMO PASLAUGOS TEIKIMAS MOKYKLU.DARZELIU PRADINIU KLASIU

MOKINIAMS, REGOS UGDYMO CENTRO UGDYTINIAMS

24. Tevar pradiniq klasiq mokiniams, besimokantiems mokyklose-darZeliuose, turi teisE
parinkti dienos maitinimq skaidiq pagal 5 punkto nuostatas.

25. Pradiniq klasiq mokiniams, ugdomiems mokyklose-darZeliuose, pasirinkusiems maZesni
dienos maitinimq skaidiq, atlyginimas uZ maisto produktus maZinamas pagal pusrydiq, pietq ar
vakarienes kain4. Vienos dienos abonentinis mokestis nesikeidia del pasirinkto maZesnio maitinimo
kartq.

26. Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams,
pasirinkusiems maitinimo paslaug4, taikomo s 24 ir 25 punktq nuostatos.

27, Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams III skyriaus
nuostatos netaikomos. Pradiniq klasiq mokiniams, ugdomiems mokyklose-darZeliuose, taikomos tik
1 9. 1 papunkdio nuostatos.

28. Nemokamas maitinimas prieSmokykliniq grupiq vaikams ir pradiniq klasiq mokiniams,
ugdomiems mokyklose-darZeliuose, skiriamas teises aktq nustatyta tvarka.
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V SKYRIUS
r,nSg PLANAVIMAS IR NAUDoJIMAS

29. Tevq imokos pervedamos i istaigos banko s4skait4 pagal Savivaldybes tarybos sprendimu
patvirtint4 atlyginimo dydi uZ maitinimo paslaug4.

30. Le5os pagal sudaryt4 programos s4mat4 naudojamos:
30.1. darbo uZmokesdiui ir socialinio draudimo imokoms istaigos darbuotojams, tiesiogiai

susijusiems su maisto gaminimu;
30.2. maisto produktams (su prekiq pirkimo pridetines vertes mokesdiu);
30.3. komunalinems paslaugoms (Sildymui, elektros energijai, kar5to ir Salto vandens

s4naudoms, Siuk5liq i5veZimui, SCp ir t<t.);

30.4. prekems ir paslaugoms (susijusioms su maisto gaminimu ir patiekimu, higienos normll
reikalavimq vykdymu);

30.5. materialiajam ilgalaikiam turlui isigyti, kuris naudojamas maisto gaminimo patalpose.
31. Ankstesniais metais nepanaudoti le5q likudiai uZ maitinimo paslaug4 naudojami

kreditiniams isiskolinimams, susijusiems su vaikq maitinimu, padengti. Kitos nepanaudotos leSos,
suderinus su istaigos taryba, naudojamos vaikq ugdymo s4lygoms gerinti.

32. istaigos gaunamos tevq imokos apskaitomos kaip istaigos gaunamos pajamos i5 imokq
teises aktq nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Atlyginirnas uZ maitinimo paslaug4 istaigoje mokamas uZ einamEji menesi, ne veliau kaip
iki einamojo mdnesio 25 dienos, o gruodZio menesi- iki 20 dienos.

34. Tevar, kai jq vaikas laikinai vasar4 lanko kit4 istaig4, atlyginimq uL maitinimo paslaug4
sumoka i5 anksto uZ visas dienas, nurodytas jq pateiktame pra5yme.

35. UZ atlyginimo uZ maitinimo paslaug4 surinkim4 atsakingas istaigos vadovas. Jeigu tevai
laiku nesumoka atlyginimo, istaiga turi teisg viena5aliSkai nutraukti rnokyrno sutarti, ispejusi pries
dvi savaites. Atlyginimo uZ maitinimo paslaug4 istaigoje skolos i5 tevq i5ieskomos teises aktq
nustatyta tvarka.

36. {staigq darbuotojai gali rinktis maitinimq skaidiq per dien4. Atlyginimo dydis uZ
maitinimo paslaug4 darbuotojams nustatomas istaigos vadovo isakymu, nevirsijant vienos dienos
atlyginimo uZ maitinirno paslaug4 dydZio, patvirlinto Savivaldybes tarybos sprendimu.

37.Tevai ir kiti pa5aliniai asmenys neturi teises maitintis istaigoje.
38. Valgiara5diai turi buti parengti teises aktq nustatyta tvarka pagal reikalavimus

ikimokyklinio ugdymo istaigoms ir mokykloms-darZeliams. Savivaldybes tarybos sprendimu
nustatyta dienos maisto produktq kaina paskirstoma taip: 35 % pusrydiams, 45 o/o pietums, 20 o/o

vakarienei. Esant didesniam maitinimq skaidiui, dienos maisto produktq kain4 pagal procenting
i5rai5k4 paskirsto istaigos vadovas, suderings su Klaipedos miesto visuomenes sveikatos biuro
specialistu. Konkredi4 kain4 pagal valgiara5ti nustato istaigos vadovas savo isakymu, nevir5ydamas
Savivaldybes tarybos patvirlintos dienos kainos uZ maisto produktus.

39. Kasmet iki balandLio 1 dienos ivertinamas maisto produktq kainq ir gamybos i5laidq
didejimas. Jeigu valgiara5tyje naudojamq maisto produktq kaina pagal produktq grupes per metus
arba per kelerius metus pasikeite daugiau kaip 10 procentq ar maisto gamybos i5laidos padidejo
daugiau kaip 10 procentq (lyginant su galiojandiu Savivaldybes tarybos patvirlintu atlyginimo uZ
maitinimo paslaug4 dydZiu), atlyginimo dydis uZ maisto produktus ir (ar) abonentinis mokestis yra
keidiarnas (didinamas ir (ar) maZinamas), taikant Atlyginimo dydLio uZ maitinimo paslaug4
Klaipedos miesto Svietimo istaigose, igyvendinandiose ikimokyklinio ar prieSmokyklinio ugdymo
programas, perskaidiavimo metodik4.
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40. ApraSo igyvendinimo kontrolg ir prieZilr4 vykdo Savivaldybes administracijos Svietimo
bei Planavimo ir analizes skyriai pagal kompetencij4 teises aktq nustatyta tvarka.

41. Apra5as skelbiamas Klaipedos miesto savivaldybds interneto svetaineje.



Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2021m.liepos 22 d.

sprendimo Nr. T2-172
priedas

ATLYGINIMO DYDIS UZ MAITINIMO PASLAUG.T KLAIPEDOS MIESTO
SAVTVALDYBES SVmrnnO ISTATGOSE, IGYVENDINANdIOSE TKIMOKYKLINIO

AR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, REGOS UGDYMO CENTRO
SOCIALINIO UGDYMO SKYRIAUS MOKINIAMS AR DALYVIAMS,

DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS ISTAIGOJE

l. Atlyginimo dydis uZ maitinimo paslaug4 ikimokyklinio ar prie5mokyklinio amZiaus
vaikams:

2. Atlyginimo dydis uZ maitinimo paslaug4 mokyklose-darZeliuose pradiniq klasiq ir Regos
ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, darbuotojams, dirbantiems

3. Atlyginimo dydis ui. maitinimo paslaug4 mokyklose-darZeliuose pradiniq klasiq
mokiniams, kai iiems yra skiriami nemokami piet[s:

*Taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis uZ maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas
pagal atskir4 valgiaraiti

Eit.
Nr.

Grup6s

Atlyginimo dydis (Eur)

uZ maisto produktus (vienos
dienos kaina)*

abonentinis mokestis (vieno
m6nesio kaina)

1. Loplelio grup6s:
1.1 10,5 arba 12val. 2,40 22,00
1.2. 24 val. 2"70 22.00
2. D aril,elio ir n rie5mokvklinio usdvmo srun 6s :

2.1. 10.5 arba 12val. 2.70 22.00
2.2. 24 val. 3.00 22.00
3. Prie5mokyklinio usdymo srupds. kai mokiniams yra skiriami nemokami pietiis:
3.1 10.5 arba 12val. 1.s0 (1.49) t2.00
3.2. 24 val. t.65 12.00

Pasirinktas maitinimq skaiiius
Vienos dienos atlvsinimo dvdis (Eur)

uZ maisto produktus* abonentinis mokestis
Pusrydiai, pietfls ir vakariene 3,00 1.00

Pusrydiai 0,90 1.00

Pusrydiai ir pietts ))< 1,00

Piet[s 1,35 1"00

Pietiis ir vakariene 2.10 1.00

Vakariene o75 1"00

I lems yra sKlnamr )emoKamt

Pasirinktas maitinimq skaiiius
Vienos dienos atlysinimo dvdis (Eur)

uZ maisto produktus* abonentinis mokestis
Pusrydiai 0,90 0,60

Pusrydiai ir vakariene 1,65 0,60

Vakariene 0,75 0,60



PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos 2021 m.liepos 22 d.

sprendimuNr. T2-172

ATLYGINIMO DYD?IO AZ,MAITINIMO PASLAUGA KLAIPEDOS MTESTO
Svrrrruo ISTArcosE, IGyvENDrNANirosE rKrMoKyKLrNro AR

PRTESMoKYKLINIo ucDyMo pRocRAMAS, pERsKAriravruro METoDTKA

1. Atlyginimo dydZio ui, maitinimo paslaug4 Klaipedos miesto Svietimo istaigose,
igyvendinandiose ikimokyklinio ar priesmokyklinio ugdymo programas, perskaidiavimo metodika
(toliau - Metodika) parengta, bendradarbiaujant BI Klaipedos visuomenes sveikatos biuro
specialistams, Klaipedos miesto Svietimo istaigq, igyvendinandiq ikimokyklinio ar prie5mokyklinio
ugdymo programas (toliau - [staigos), vadovams ir Klaipedos miesto savivaldybes (toliau -
Savivaldybe) administracijos specialistams. Metodik4 sudaro dvi dalys: maisto produktq kainos ir
abonentinio mokesdio perskaidiavimas.

2. Maitinimo paslaugos atlyginimo dydZio pokytis apskaidiuojamas, lyginant kainas su tq
metq, kuriais paskutini kart4 Savivaldybes tarybos sprendimu patvirtintas atlyginimo dydis uZ maisto
produktus ir abonentinis mokestis, kainomis.

3. Atlyginimo dydZio uZ maisto produktus perskaidiavimo nuostatos:
3.1. maisto produktai, naudojami valgiara5tyje, suskirstytiiT pagrindines grupes, pagal kurias

skaidiuojamas pokydio vidurkis. Maisto produktq grupes Zymimos sutartiniais Zenklais;
3.2. maisto produktq kainos pokytis apskaidiuojamas procentais;
3.3. kiekvienai produktq grupei nustatyta jos vertes dalis (procentais) valgiara5tyje:

4. Maisto produktq kainq pokytis (MPKP) apskaidiuojamas pagal formulg:
MPKP: (XM x 0,10) + (XPP x 0,19) + (XGM x 0,28) + (XVD x0,27) + (XK x 0,08) +

(XZ x0,03) + (XKPR x 0,05).
5. Produktq kainq pokydiui iverlinti butq pasirenkama 50 % fstaigq, kuriose yra taikomas

atlyginimo dydis uZ rnaitinimo paslaug4. Kainq dydis bDtq skaidiuojamas pagal {staigose sudarytas
(galiojandias) maisto tiekimo sutartis. Kiekvienoje maisto produktq grupeje parenkami pagrindiniai
produktai, vyraujantys daugumoje Istaigq ir naudojami pagal patvirtintus valgiara5dius.

6. Abonentinio mokesdio dydZio perskaidiavimo nuostatos:
6.1. maisto gamybos s4naudos suskirstytos f 5 pagrindines grupes, pagal kurias skaidiuojamas

pokydio vidurkis. S4naudq grupes Zymimos sutartiniais Zenklais;
6.2. i5laidq pokytis apskaidiuojarnas procentais;
6.3. kiekvienai s4naudq grupei nustatytajos veftes dalis (procentais) bendrose maisto ruoSimo

s4naudose:

Eit.
Nr.

Produktq grupes Zymdjimas Maisto produktq
kainos pokytis

Produktq grupes

vertes dalis
valgiara5tyie

1 Mesos produktai M x(%) r0%
2. Pienas ir pieno produktai PP x (%\ t9%

Grfdines kulttiros, miltai,
makaronai, duonos gaminiai

GM x(%) 28%

4. DarZoves ir vaisiai VD x(%\ 27%
5. Kiau5iniai K x(%\ 8%
6. Zuvies produktai Z x(%) 3%
7. Kiti produktai (prieskoniai,

padalai, alieius, dLemai ir kt.)
KPR x(%) 5%



Eil.
Nr.

S4naudq grupes Zymejimas ISlaidq pokytis*
Sqnaudq grupes dalis

bendrose maisto
ruo5imo sanaudose

I Darbo uZmokesdio su
socialinio draudimo
imokomis iSlaidos

DU x(%) 73,2 0

2. Prekiq ir paslaugq, skirtq
maitinimui organizuoti,
iSlaidos

PMO x (%) 6,8 oA

.,|

J. Virtuves inventoriaus ir
patalpu remonto i5laidos

VIR x(%) 5,5 yo

4. Komunalines i5laidos KOM x( %) 10%
5. Il galaikio turto nusidevej imo

sanaudos
ITN x (%) 4,5 oh

7. Abonentinio mokesdio sqnaudq pokytis (AMSP) apskaidiuojamas pagal formulg:
AMSP: (XDU x0,732) + (XPMO x 0,068) + (XVIRx 0,055) + (XKOM x 0,10) +

(XITN x 0,045).
8. Kiekvienais kalendoriniais metais iki balandZio 1 d. perskaidiuojamas atlyginimo dydis uZ

maitinimo paslaug4, atskirai lyginant maisto produktq ir abonentinio mokesdio pokyti, apskaidiuot4
pagal Metodik4, su Savivaldybes tarybos sprendimu patvirtintais kainq dydZiais. Pagal Sios
Metodikos nuostatas maisto produktq ir (ar) abonentinis mokestis bfitq keidiamas (didinamas ir (ar)
maZinamas), jeigu kainq pokytis sudarytq daugiau kaip 10 procentq uZ maisto produktus ir (ar) maisto
gamyb4.
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