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VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

(toliau – Tvarkos aprašas), parengtas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu 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“, Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos sprendimais „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose, nustatymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl 

mokinių nemokamo maitinimo kainų Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose 

nustatymo“, Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo sveikatos saugos reikalavimai“ ir Geros higienos praktikos taisyklėmis. 

2. Aprašo tikslas - nustatyti vaikų maitinimo organizavimo, finansavimo sąlygas ir atlyginimo 

už maitinimo paslaugas tvarką darželyje, sudarančią sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, 

užtikrinančiai maisto saugą ir kokybę, patenkinančiai vaikų maisto medžiagų fiziologinius 

poreikius, ugdančiai vaikų sveikos mitybos įgūdžius. 

3. Nemokamas priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas, kuris yra skiriamas Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės 

biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams bei savivaldybės biudžeto. 

Nemokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės tarybos nustatyta mokinių 

nemokamo maitinimo organizavimo tvarka.  

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai: 

      4.1. pritaikytas maitinimas – toks maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo 

(alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.) 

nulemtas vaiko individualius maistinių medžiagų ir energijos poreikius, parenkant toleruojamus 

maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai 

rekomenduojamas gydytojo;  

      4.2. šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas 

ne žemesnėje kaip +68°C temperatūroje;  

      4.3. tausojantis patiekalas – šiltas maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos 

būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvencinėje krosnelėje;  

      4.4. valgiaraštis – patiekalų dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas. 

 

 



II. VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  

 

5.  Vaikų maitinimas organizuojamas grupių patalpose, laikantis nustatytų maisto saugos ir 

maisto tvarkymo bei patalpų higienos reikalavimų. 

6. Organizuojami trys maitinimai, ne rečiau nei kas 3,5 val. pusryčiai 8.40-9.05, pietūs 12.00-

12.25, vakarienė 15.45-16.10, kurių metu sudarytos sąlygos visiems pavalgyti šilto maisto.  

7. Vykdant ES programas ,,Pienas vaikams” ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose”, 

vaikams papildomo maitinimo metu (priešpiečių) duodami pieno produktai arba vaisiai. ES 

programų vykdymo dokumentus tvarko direktoriaus įsakymu įgaliotas asmuo. Šių programų maisto 

produktai į valgiaraščius neįtraukiami. 

8. Vaikai maitinami vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialisto 

parengtais, su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos 

tarnyba suderintais ir patvirtintais 20 dienų valgiaraščiais.  

9. Valgiaraščiai skelbiami darželio internetinėje svetainėje, vaikų priėmimo-nusirengimo 

kambaryje skelbiamas einamosios dienos valgiaraštis ir tos savaitės valgiaraščiai, grupėje 

pakabinamas maisto pasirinkimo piramidės plakatas. 

10. Pritaikytas maitinimas organizuojamas pagal gydytojo raštiškus nurodymus formoje Nr. 

027-1/a ,,Vaiko sveikatos pažymėjimas“. 

11. Jei pritaikyto maitinimo patiekalų nėra galimybių pagaminti virtuvėje, vaikai, kuriems 

skirtas pritaikytas maitinimas, gali būti maitinami tą dieną savo iš namų atneštu maistu. Šis maistas 

laikomas ir patiekiamas tinkamos temperatūros. 

12. Jei vaiko atstovai vaikui įdeda maisto papildomai, jie turi atitikti rekomenduojamų vaikams 

maitinti maisto produktų reikalavimus. 

13. Darželyje yra sąlygos vaikams atsigerti geriamojo vandens iš asmeninio naudojimo arba 

vienkartinių puodukų, stiklinaičių ar buteliukų. Vanduo, pienas ir kiti gėrimai neteikiami šalti 

(rekomenduojama ne žemesnės kaip 15°C). 

14. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), pateikdami prašymą direktoriui, turi teisę pasirinkti 

ugdymo trukmę (nuo 4 val. iki 10.5 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be 

maitinimo, jei skirtas pritaikytas maitinimas, t. y. vaikas maitinamas iš namų atsineštu maistu per 

dieną). Apie planuojamus kito mėnesio maitinimų skaičiaus pakeitimus, tėvai (kiti teisėti vaiko 

atstovai) privalo informuoti iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.    

15. Pedagogai: 

16.1. kasdien fiksuoja vaikų lankomumą el. dienyne ,,Mūsų darželis“; 

      16.2. dienyne, esančiame pas Maitinimo paslaugų administratorių, kiekvieną dieną veda vaikų 

lankomumo apskaitą, kurioje nurodo bendrą lankančių vaikų skaičių ir pasirenkamų vaikų 

maitinimų skaičių; 

16.3. kiekvieno maitinimo metu užtikrina saugumą, estetinę aplinką, ugdo valgymo kultūrą. 

16.  Maitinimo paslaugų administratorius:  

      17.1. kasdien iki 10.00 val. pedagogų pateiktą informaciją apie lankančių vaikų skaičių ir 

pasirenkamų maitinimų skaičių, apskaičiuoja, kiek vaikų ir kiek kartų per dieną valgys. Duomenis 

perduoda vyr. virėjui; 

      17.2. sudaro kasdieninį vaikų maitinimo valgiaraštį - reikalavimą (forma F-299) atsižvelgiant į 

perspektyvinį valgiaraštį ir teikia jį tvirtinti lopšelio-darželio direktoriui;  

      17.3. organizuoja pritaikytą vaikų maitinimą vaikams, turintiems sveikatos sutrikimų, pagal 

atskirą valgiaraštį, kuris sudaromas atsižvelgiant į gydytojo pateiktas rekomendacijas raštu; 



       17.4. organizuoja nemokamą vaikų maitinimą, veda nemokamo maitinimo apskaitą; 

       17.5. rengia maisto produktų pirkimo sąlygas, planuoja maisto produktų pirkimą, vykdo 

užsakymus, reikalingų maisto produktų vaikų maistui gaminti; 

17. Vyr. virėjas:  

      17.1. užsako maisto produktus tiekėjams pagal Maitinimo paslaugų administratoriaus pateiktą 

reikalavimą; 

      17.2. priima iš tiekėjų tik kokybiškus, realizacijos laiką atitinkančius produktus ir juos 

sandėliuoja griežtai vykdydamas higienos normų reikalavimus vaikų maitinimui; 

      17.3. išduoda iš sandėlio produktus virėjai pagal dienos valgiaraštį; 

17.4. Kasdien vykdo tikslią maisto produktų išlaidų ir įplaukų registraciją „Medžiagų sandėlio 

apskaitos knygoje“, užrašius maisto produktų kodus ir perskaičiavus kiekines vertes. Dokumentai 

(sąskaitos - faktūros) pateikiami įstaigos vadovui pasirašyti. Pasirašyti dokumentai pateikiami vyr. 

buhalteriui, kuris juos užpajamuoja ir vykdo jų apskaitą buhalterinės apskaitos programos pagalba 

pagal pavadinimą, kiekį ir vertę. 

17.5. Suderina maisto produktų likučius su apskaitininku, vieną kartą per mėnesį, maisto 

produktai nurašomi kiekvieną dieną pagal valgiaraštį. 

17.6. Užtikrina gerą patiekalų ruošimo kokybę, laikantis technologinių reikalavimų, 

kontroliuoja maisto atidavimą pagal nustatytas maitinimo normas ir maisto kokybę. 

18. Virėjas: 

18.1. priima maisto produktus iš vyr. virėjo einamai dienai pagal sudarytą valgiaraštį. 

  18.2. analizuoja gaminio receptūros ir gamybos technologijos aprašymo korteles, susipažįsta su 

patiekalų gamybos technologija ir ruošia maistą; 

18.3. pasveria porcijas vienam vaikui ir išduoda į grupes pagal grupėse esančių vaikų skaičių; 

18.4. matuoja ir fiksuoja patiekalų šiluminio apdorojimo temperatūrą.   

19. Auklėtojų padėjėjas: 

19.1. atneša į grupę iš virtuvės maistą; 

19.2. padedant auklėtojai išdalina maistą vaikams, esant reikalui, padeda vaikams pavalgyti; 

      19.3. kiekvieno maitinimo metu padeda auklėtojai užtikrinti saugumą, estetinę aplinką ir padeda 

ugdyti valgymo kultūrą. 

      19.4. po vaikų maitinimo sutvarko patalpas, suplauna indus. Po kiekvieno maitinimo išneša 

atliekas iš grupės patalpų.  

 

III. ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGAS APSKAIČIAVIMAS 

 

20.  Išlaidas už maitinimo paslaugas sumoka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pagal 

Savivaldybės tarybos nustatytą Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos 

aprašą.  

21. Vienos dienos atlyginimą už maitinimo paslaugas sudaro išlaidos už produktus (įskaitant 

prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) ir patiekalų gamybą (darbuotojų, tiesiogiai susijusių su 

maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, maisto gaminimo 

kaštai: virtuvės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, elektra, vanduo ir kitos su maisto gaminimu 

susijusios sąnaudos). Atlyginimas už maitinimo paslaugas mokamas už kiekvieną lankytą arba 

nelankytą ir nepateisintą dieną. Atlyginimo dydis už produktus kinta priklausomai nuo tėvų (kitų 



teisėtų vaiko atstovų) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą 

mokamas nepriklausomai nuo pasirinkimo dienos maitinimų skaičiaus. 

22. Jei priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniui paskirtas nemokamas maitinimas iš valstybės 

biudžeto lėšų, lengvatos taikomos tik už kitus pasirinktus maitinimus. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Lopšelyje-darželyje už vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo įgyvendinimą atsako 

įstaigos vadovas. 

24. Lopšelyje-darželyje už vaikų maitinimo organizavimą atsako įstaigos vadovo įsakymu 

paskirtas maitinimo paslaugų administratorius. 

25. Lopšelio-darželio taryba turi teisę tikrinti virtuvę, maisto sandėlį ir patiekalų gamybos 

procesą. 

26. Įstaigos vadovo įsakymu sudaryta komisija vieną kartą į ketvirtį atlieka maisto sandėlyje 

esančių produktų inventorizaciją ir vieną kartą metuose atlieka vidinį auditą.  

27. Direktorius inicijuoja tėvų (globėjų) ir darbuotojų supažindinimą su šiuo aprašu. 

  

_________________________ 

 

 


