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VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ MAITINIMO 

PASLAUGAS ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE “BANGELĖ“ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ (toliau – darželis) vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), parengtas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais patvirtintais „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašu“, „Vaikų ir 

mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašu“, Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Šiaulių miesto 

savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymais reglamentuojančiais vaikų maitinimą ikimokyklinėse įstaigose, 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.  

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. Darželyje organizuojama: 

3.1. Vaikų maitinimo paslaugos, už kurias Savivaldybės tarybos nustatytą atlyginimą sumoka 

ugdytinių tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai); 

3.2. Nemokamas priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas yra skiriamas LR socialinės paramos 

mokiniams įstatymo nustatyta tvarka ir finansauojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 

dotacijos savivaldybių biudžetams bei savivaldybės biudžeto.  

      3.3. Nemokamas maitinimas organizuojamas pagal Šiaulių miesto Savivaldybės tarybos nustatytą 

mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarką ir nustatytą mokinių nemokamo maitinimo kainą. 

       

 

II. SKYRIUS 

BENDRIEJI VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO REIKALAVIMAI 

 

4. Darželyje maistas gaminamas atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius, amžiaus ypatumus, 

sveikos mitybos principus ir taisykles. 

5. Vaikų maitinimų skaičius per dieną priklauso nuo jų buvimo įstaigoje trukmės bei tėvų (kitų 

teisėtų vaiko atstovų) pasirinkimo. 

5.1. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), pasirenka ugdymo darželyje trukmę ir maitinimų skaičių (ne 

mažiau 1 ir ne daugiau 4 maitinimai) per dieną (1 priedas).  

5.2. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per 

dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas 



5.3. Apie planuojamus kito mėnesio maitinimų skaičiaus pakeitimus tėvai privalo informuoti 

grupės auklėtoją pasirašytinai iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos. 

5.4. Vaikams, nevalgantiems pusryčių ir (ar) vakarienės, neleidžiama atsinešti iš namų užkandžių ar 

gėrimų. 

6. Organizuojant maitinimą vaikams sudaromos sąlygos pavalgyti šilto maisto prie švaraus stalo. 

7. Maistas gaminamas ir yra patiekiamas tą pačią dieną. 

8. Pirmenybė teikiama tausojantiems patiekalų gamybos būdams: virimui vandenyje, troškinimui.  

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

vienkartinių puodukų, stiklinaičių ar buteliukų arba karšto, virinto vandens. Vanduo, pienas ir kiti 

gėrimai neteikiami šalti (rekomenduojama ne žemesnės kaip 150C). 

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

kambaryje skelbiamas einamosios dienos valgiaraštis ir tos savaitės valgiaraščiai, maisto pasirinkimo 

piramidės plakatas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Visuomenės sveikatos centro 

nemokamas telefonų linijos numeris.  

11. Pedagogai: 

11.1. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės ugdymo grupės dienyne kiekvieną dieną fiksuoja vaikų 

lankomumo apskaitą, nurodo bendrą lankančių grupę vaikų skaičių ir pasirenkamą vaikų maitinimų 

skaičių. 

11.2.1. Kasdien pildo vaikų lankomumo dienyną e-sistemoje musudarzelis.lt.  

12. Apskaitininkas: 
12.1 Sudaro perspektyvinius valgiaraščius. 

12.2. Rengia maisto gaminių receptūros ir gamybos technologijų aprašymų korteles. 

12.3. Rengia dienos meniu, nurodo kiekvieno gaminio išeigą gramais ir ją pateikia ugdytinių 

tėvams – informaciją skelbia grupių stenduose. 

12.4. Kiekvieną dieną iki 9 val. e-sistemoje musudarzelis.lt surenka informaciją apie tą dieną 

lankančių darželį vaikų skaičių ir pasirenkamų maitinimų skaičių. Duomenis perduoda virėjui. 

      13. Ūkio dalies vedėjas: 
13.1. Užsako maisto produktus tiekėjams pagal apskaitininko pateiktus reikalavimus. 

13.2. Priima iš tiekėjų tik kokybiškus, realizacijos laiką ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

maitinimo reikalavimus atitinkančius produktus ir juos sandėliuoja griežtai vykdydamas higienos 

normų reikalavimus vaikų maitinimui. 

13.3. Išduoda iš sandėlio virėjui produktus pagal dienos valgiaraštį. 

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

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

13.5. Maisto produktai nurašomi kiekvieną dieną pagal valgiaraštį. 

13.6. Ūkio dalies vedėjas suderina maisto produktų likučius su vyriausiu buhalteriu vieną kartą 

per mėnesį. 

      14. Vyr. virėjas: 

14.1. Kontroliuoja maisto gamybos procesą virtuvėje, maisto produktų kokybę, jų laikymo 

sąlygas, realizacijos terminus. 

      15. Vyr. virėjas/ virėjas: 
15.1. Pasiima maisto produktus iš ūkio dalies vedėjo einamai dienai pagal iš vakaro sudarytą 

valgiaraštį. 

15.2. Analizuoja gaminio receptūros ir gamybos technologijos aprašymo korteles ir susipažįsta 

su rytdienos patiekalų gamybos technologija. 

15.3. Pasveria porcijas vienam vaikui ir išduoda į grupes pagal grupėse esančių vaikų skaičių. 

15.4. Matuoja ir fiksuoja patiekalų šiluminio apdorojimo temperatūrą. 

16. Auklėtojų padėjėjai: 

16.1. Atneša maistą iš virtuvės į grupes. 



16.2. Kartu su auklėtoju išdalina maistą vaikams. 

16.3. Esant reikalui, padeda vaikams pavalgyti. 

16.4. Po vaikų maitinimo sutvarko patalpas, suplauna indus. Po kiekvieno maitinimo išneša 

maisto atliekas iš grupės 

17. Raštinės-archyvo vedėjas registruoja dokumentus (sąskaitas-faktūras) ir pateikia įstaigos 

vadovui pasirašyti. Jo pasirašyti dokumentai pateikiami vyriausiam buhalteriui, kuris juos užpajamuoja 

ir vykdo jų apskaitą buhalterinės apskaitos prorama pagal pavadinimą, kiekį, vertę. 

18. Bet kuriuo ataskaitiniu laikotarpiu galima gauti buhalterinės apskaitos duomenis apie gautus ir 

sunaudotus produktus. 

19. Sudaryta komisija vieną kartą ketvirtyje atlieka maisto sandėlyje esančių produktų 

inventorizaciją. 

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

 

III. SKYRIUS 

VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI 

 

21. Valgiaraščiai sudaromi 1–3 ir 4–7 m. amžiaus vaikams. Vaikai maitinami kas 3,5 val.  

22. Įstaigoje naudojami Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialisto parengti, su 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderinti 

ir įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti valgiaraščiai.  

23. Pritaikytas maitinimas vaikams organizuojamas atsižvelgiant į tėvų pateiktus prašymus ir 

gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr.027-1/a) pagal atskirą valgiaraštyje išskirtą langelį arba 

atskirą valgiaraštį. 

      24. Savarankiškai parengti pritaikyto maitinimo valgiaraščiai derinami Šiaulių Valstybinės maisto 

ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka. 

      25. Atliekant nereikšmingus keitimus, t. y. pakeitus vieną maisto produktą tos pačios maisto produktų 

grupės kitu maisto produktu, kai mitybinė vertė nepablogėja, o energinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip 

dešimt procentų, valgiaraščiai pakartotinai nederinami. 

      26. Darželis dalyvauja „Pienas vaikams“ ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje. Šių 

programų maisto produktai į valgiaraštį  neįtraukiami ir vaisiai tiekiami atskiro maitinimo metu. 

27. Darželyje maitinimo paslauga teikiama vietoje, todėl valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties 

žurnalas nepildomas. 

 

IV. SKYRIUS 

 ATSISKAITYMO UŽ MAITINIMO PASLAUGAS REIKALAVIMAI 

 

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

nustatytą Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymo savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašą. 

29. Atlyginimas už maitinimo paslaugas mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir 

nepateisintą dieną. 

30. Atlyginimo dydis už produktus kinta, prikausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) 

pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai nuo 

pasirinktų maitinimų skaičiaus. 

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Darželyje už vaikų maitinimą atsako vyr. virėjas. 



      32. Vaikų maitinimo organizavimą darželyje koordinuoja įstaigos vadovas. 

33. Įstaigos vadovas teikia tvarkos aprašą svarstyti darželio tarybai. 

34. Įstaigos vadovas inicijuoja tėvų supažindinimą su šiuo aprašu. 

________________________________ 


