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VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO  

TVARKOS APRAŠAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis (toliau–darželis) vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašas, parengtas vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. 

liepos 16 d. sprendimu Nr. T-180 „Dėl užmokesčio už vaikų maitinimą ikimokyklinėse 

įstaigose“, Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-89 

„Dėl mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, patvirtintu „Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose“ 

aprašu, LR SAM 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“, 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, „Geros 

higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms“ (2009 m.) ir „Dėl šalutinių 

gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo ir apskaitos reikalavimų patvirtinimo“ nustato 

vaikų maitinimo organizavimo, finansavimo sąlygas ir mokesčio už maitinimo paslaugas 

tvarką. 

 2. Darželyje organizuojama: 

 2.1. vaikų maitinimo paslaugos, už kurias savivaldybės tarybos nustatytą mokestį 

moka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai); 

            2.2. 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 

savivaldybės tarybos nustatyta mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka. 

 3. Darželyje organizuojant maitinimą visiems vaikams sudarytos sąlygos pavalgyti 

šilto maisto. 

 4. Darželyje maitinimas organizuojamas mokinių atostogų, nustatytų Švietimo ir 

mokslo ministerijos patvirtintuose bendruosiuose ugdymo planuose, metu bei vasaros 

mėnesiais. 

 

II. VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 5. Darželyje maistas gaminamas visiems darželį lankantiems vaikams, atsižvelgiant į 

fiziologinius vaikų poreikius, amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles. 

 6. Vaikams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, bulvės, vaisiai, 

uogos ir jų patiekalai, sultys, išskyrus citrusinių vaisių ir vynuogių (pageidautina šviežiai 

spaustos); grūdiniai (duonos gaminiai, kruopų produktai) ir ankštiniai produktai; pienas ir pieno 

produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); nemalta liesa mėsa, 

liesos mėsos produktai (neužšaldyti); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejus; turi būti 

mažiau vartojama gyvūninės kilmės riebalų; riebi mėsa ir mėsos produktai turi būti keičiami 



liesa mėsa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; gyvūninės kilmės riebalai ir 

margarinas, kur įmanoma, keičiami aliejais; kiaušiniai. 
 7. Vaikų maitinimui nevartojami subproduktai, sultinių koncentratai, saldainiai, 

konditerijos gaminiai su kremu ir (ar) šokoladu, gėrimai su maisto priedais (dažikliais,  

koncentratais, saldikliais), gazuoti gėrimai, bulvių traškučiai, žuvies konservai, 

nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai, žlėgtainiai, šaltiena, genetiškai modifikuotas 

maistas, daug riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukraus ar druskos turintys produktai. 

 8. Darželyje vaikai maitinami tris kartus per dieną: 

 8.1. pusryčiai  8.45– 9.15 val.; 

 8.2. pietūs  11.50-12.15 val.; 12.45-13.15 val.; 

 8.3. vakarienė  15.50-16.10 val.; 16.20-16.40 val. 

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

mokyklose”, vaikams papildomai duodami ekologiški pieno produktai (pienas, jogurtas, 

varškės sūreliai), 11.00-11.30 val. vaisiai. Šių programų maisto produktai į valgiaraščius 

neįtraukiami. 

 10. Pedagogai: 

 10.1. grupių dienynuose kiekvieną dieną žymi vaikų lankomumo apskaitą, kurioje 

nurodo bendrą lankančių vaikų skaičių; 

 10.2. kasdien pildo vaikų lankomumo dienyną. 

 11. Sveikatos ugdymo ir mitybos specialistas: 

 11.1. vieną kartą per metus sudaro vaikų maitinimo perspektyvinius penkiolikos 

dienų valgiaraščius, kurie patvirtinami darželio direktoriaus įsakymu; 

 11.2. rengia maisto gaminių receptūros ir gamybos technologijos aprašymų korteles, 

vadovaujantis „Pavyzdinių ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų 20 dienų perspektyvinių 

valgiaraščių ir patiekalų receptūrų rinkiniu“; 

 11.3. parengia  dienos meniu, nurodo kiekvieno gaminio išeigą gramais ir jį pateikia 

tėvams grupėse; 

 11.4. sudaro kasdieninį vaikų maitinimo valgiaraštį - reikalavimą (forma F-299), 

orientuotą į perspektyvinį penkiolikos dienų valgiaraštį, kiekvieną dieną pateikia direktorei 

tvirtinti, kas 15 dienų  jį pateikia vyr. buhalterei, tvarkančiai darželio buhalterinę apskaitą; 

 11.5. kiekvieną dieną  iki 9.30 val. surenka informaciją apie lankančių vaikų skaičių; 

 11.6.kontroliuoja maisto produktų kokybę, jų laikymo sąlygas, realizacijos terminus, 

maisto gamybos procesą virtuvėje; 

11.7. vykdo maisto paėmimo ir maitinimo organizavimo valgyklėlėje ir grupėse 

priežiūrą, stebi ir analizuoja maitinimo procesą, stalų serviravimą, patiekalų pateikimą vaikui, 

maisto dalinimą vaikui pagal normą. 
 12. Sandėlininkas: 

 12.1. užsako maisto produktus tiekėjams pagal sveikatos ugdymo ir mitybos 

specialisto sudarytą valgiaraštį, vadovaujantis sudarytomis sutartimis su maisto tiekėjais; 

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

juos sandėliuoja griežtai vykdydamas higienos normų reikalavimus vaikų maitinimui; 

 12.3. išduoda iš sandėlio produktus virėjoms pagal dienos valgiaraštį; 

 12.4. kasdien vykdo tikslią maisto produktų išlaidų ir įplaukų registraciją „Medžiagų 

sandėlio apskaitos knygoje“. Dokumentai (sąskaitos - faktūros) pateikiami įstaigos vadovui 

pasirašyti. Pasirašyti dokumentai pateikiami vyr.  buhalteriui, kuris juos užpajamuoja; 

 12.5. suderina maisto produktų likučius su vyr. buhalteriu vieną kartą per mėnesį; 

 12.6. maisto produktus nurašo kiekvieną dieną pagal valgiaraštį. 

 13. Sudaryta komisija vieną kartą per ketvirtį atlieka maisto sandėlyje esančių 

produktų inventorizaciją. 

 14. Darželio taryba turi teisę patikrinti virtuvę, maisto sandėlį ir patiekalų gamybos 

procesą. 

 15. Virėjas: 



 15.1. pagal iš vakaro paruoštą valgiaraštį analizuoja gaminio receptūros ir gamybos 

technologijos aprašymo korteles ir susipažįsta su rytdienos patiekalų ruošimo technologija; 

 15.2. pusryčius ruošia pagal vakarykštės dienos vaikų skaičių; 

 15.3.gauna maisto produktus iš sandėlininko einamai dienai pagal ryte sudarytą 

valgiaraštį; 

 15.4. atlieka kontrolinius svėrimus; 

 15.5. atsako už tikslų maisto atidavimą pagal normą. Pasveria porciją vienam vaikui ir 

apskaičiavus išduoda į grupes atitinkamai pagal tą dieną grupėse esančių vaikų skaičių;  

15.6. maistą į grupes atiduoda tik pagal nustatytą maisto atsiėmimo grafiką;  
 15.7. matuoja ir fiksuoja patiekalų šiluminio apdorojimo temperatūrą. 

 16. Maistą iš virtuvės lopšelio grupių vaikams neša auklėtojų padėjėjos: 

 16.1. maistą grupėse vaikams išdalina  auklėtojas, padedamas auklėtojos padėjėjo. 

Esant būtinumui auklėtojas ir auklėtojo padėjėjas padeda vaikui pavalgyti; 

 16.2.  auklėtojos padėjėjas po vaikų maitinimo sutvarko patalpas, suplauna indus. Po 

kiekvieno maitinimo atliekos išnešamos iš grupės patalpų.  

  

 

III. ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGAS APSKAIČIAVIMAS 

 

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

Joniškio rajono savivaldybės tarybos nustatytą užmokesčio už vaikų išlaikymą 

ikimokyklinėse įstaigose sprendimą: 

 17.1. lopšelio grupės – 1,74 € 1 dienai;  

 17.2. darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės – 1,88 € 1 dienai; 

 17.3. lengvatos maitinimui taikomos vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės 

tarybos 2009 m. liepos 16 d, sprendimu Nr. T-180 „Dėl užmokesčio už vaikų maitinimą 

ikimokyklinėse įstaigose ir grupėse lengvatų taikymo taisyklės“. 

       

 

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 18. Vaikų darželyje „Vyturėlis” už vaikų maitinimo organizavimą įstaigoje atsako 

sveikatos ugdymo ir mitybos specialistas. 

 19. Sandėlininkas atsakingas už produktų priėmimą, išdavimą, realizacijos terminus, 

dokumentus. 

 20. Vyr. buhalteris registruoja maisto sąskaitas-faktūras, jas užpajamuoja ir vykdo jų 

apskaitą buhalterinės apskaitos programos pagalba. 

21.Vaikų maitinimo procesą grupėje organizuoja ir už jį atsako grupės auklėtoja. 
 22. Vaikų maitinimo organizavimą darželyje  koordinuoja įstaigos direktorius. 

 23. Direktorius teikia tvarkos aprašą svarstyti darželio taryboje. 

 24. Darželio direktorius inicijuoja tėvų supažindinimą su šiuo aprašu. 

  

_________________________ 

 

 
 PRITARTA: 

 vaikų darželio „Vyturėlis“ tarybos posėdyje  

 2017 m. vasario 20 d., protokolo Nr. 3   
 

                                                                  


