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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ VAIKŲ MAITINIMO 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų maitinimosi organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų 

maitinimosi ir atlyginimo už maitinimo paslaugas atsiskaitymo lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“ 

(toliau – lopšelis-darželis) tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 

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

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio 

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

patvirtinimo“ pakeitimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl atlyginimo už vaikų, 

ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinto“ patvirtintu tvarkos aprašu, 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl kreipimosi dėl 

socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, teisės aktais, 

reglamentuojančiais vaikų maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, higienos normas, sveikatos ir 

saugos reikalavimus bei patalpų ir įrangos priežiūrą. 

3. Lopšelyje-darželyje „Pupų pėdas“ organizuojamas: 

3.1. vaikų maitinimo paslaugos; 

3.2. nemokamas priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimas, kuris skiriamas ir 

organizuojamas Savivaldybės tarybos nustatyta nemokamo maitinimo organizavimo tvarka; 

3.3. vaikams, turintiems sveikatos sutrikimų, organizuojamas pritaikytas maitinimas pagal 

gydytojo raštiškus nurodymus formoje Nr. 027-1/a „Vaiko sveiktos pažymėjimas“. Jeigu pritaikyto 

maitinimo patiekalų lopšelio-darželio virtuvėje pagaminti nėra galimybių, vaikai, kuriems skirtas 

pritaikytas maitinimas, maitinami tą dieną savo iš namų atneštu maistu. Atneštas iš namų maistas 

laikomas ir pateikiamas tinkamos temperatūros. 

 

II. VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Maisto produktų pirkimą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės 

skyriaus Viešųjų pirkimų poskyris arba lopšelis-darželis. 

5. Tėvai teikia prašymą dėl maitinimo skaičiaus. Vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų 

buvimo įstaigoje trukmės, t. y. 1, 2 ar 3 kartus. Vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 val. Apie 

planuojamus kito mėnesio maitinimo pakeitimus tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai privalo 

informuoti lopšelį-darželį iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos. 
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6. Tėvams pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną, vaikui yra 

organizuojamas vienas maitinimas.  

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

užkandžių ar gėrimų. 

8. Lopšelio-darželio grupėse sudaromos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo 

vandens. 

9. Vaikai maitinami pagal Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro specialisto parengtus 

valgiaraščius. Sudaromi atskiri valgiaraščiai 1–3 ir 4–7 metų vaikams. 

10. Einamosios savaitės valgiaraščiai skelbiami informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“, vaikų 

priėmimo-nusirengimo patalpoje (nurodant tik patiekalus). Einamosios dienos valgiaraščiai (patiekalo 

pavadinimas, išeiga gramais, energinė vertė (kcal)) – vaikų priėmimo-nusirengimo patalpoje ir prie 

virtuvės maisto išdavimo punkto.  

11. Maistas gaminamas ir yra patiekiamas tą pačią dieną. 

12. Grupės pedagogas kiekvieną dieną iki 9.20 val. informacinėje sistemoje „Mūsų 

darželis“ fiksuoja vaikų lankomumo apskaitą, nurodo bendrą lankančių grupę vaikų skaičių. 

13. Mitybos specialistas: 

13.1. Rengia dienos valgiaraštį produktams išduoti, nurodo kiekvieno produkto išeigą 

kilogramais ir jį pateikia virtuvės darbuotojams. 

13.2. Pateikia ugdytinių tėvams grupių stenduose dienos valgiaraštį su išeiga gramais ir 

apskaičiuotu kaloringumu. 

13.3. Kiekvieną dieną iki 9.30 val. iš informacinės sistemos „Mūsų darželis“ pateikia 

virtuvės darbuotojams valgančių vaikų ir darbuotojų skaičių. Užpildo valgiaraštį, teikia 

direktoriui tvirtinti. 

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

sąlygas, realizacijos terminus. 

13.5. Užsako maisto produktus iš tiekėjų. 

14. Vyriausiasis virėjas: 

14.1. Priima iš tiekėjų tik kokybiškus, realizacijos laiką atitinkančius produktus ir juos 

sandėliuoja griežtai vykdydamas higienos normų reikalavimus vaikų maitinimui. 

14.2. Išduoda iš sandėlio virėjui produktus pagal dienos valgiaraštį. 

14.3. Analizuoja gaminio receptūros ir gamybos technologijos aprašymo korteles. 

14.4. Kasdien vykdo tikslią maisto produktų apyvartą. 

14.5. Kasdien su buhalterija suderina maisto produktų likučius sandėlyje. 

14.6. Pagal sąskaitas-faktūras kasdien Medžiagų sandėlio apskaitos knygoje registruoja 

gautus maisto produktus, sąskaitas-faktūras pateikia buhalterijai. 

15. Virėjas: 

15.1. Pasiima maisto produktus iš vyriausiojo virėjo einamai dienai pagal sudarytą 

valgiaraštį. 

15.2. Analizuoja gaminio receptūros ir gamybos technologijos aprašymo korteles. 

15.3. Matuoja ir fiksuoja patiekalų šiluminio apdorojimo temperatūrą. 

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

skaičių. 

16. Auklėtojo padėjėjas:  
16.1. Pagal grafiką atneša maistą iš virtuvės į grupę. 

16.2. Išdalina maistą vaikams. 

16.3. Esant poreikiui, padeda vaikams pavalgyti. 

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

maisto atliekas iš grupės. 

17. Sudaryta komisija ketvirčio paskutinę darbo dieną atlieka maisto sandėlyje esančių 

produktų inventorizaciją. 
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III. MAITINIMO FINANSAVIMAS 

  

18. Išlaidas už maitinimo paslaugas sumoka tėvai ar 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. 

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

nepateisintą dieną. 

20. Atlyginimo dydis už produktus kinta priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) 

pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai 

nuo pasirinktų maitinimų skaičiaus. 

21. Už maitinimo paslaugą gaunamos pajamos įtraukiamos į apskaitą kaip įstaigos pajamų 

lėšos. Pajamų programos sąmatoje numatant lėšas virtuvės darbuotojų užmokesčiui, socialinio 

draudimo įmokoms, elektros energijai, karšto ir šalto vandens sąnaudoms, laboratoriniams vandens 

kokybės tyrimams, svarstyklių ir termometrų patikrai, įrenginių remontui ir kitoms išlaidoms, 

tiesiogiai susijusioms su virtuvės veikla, padengti. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Aprašo vykdymą prižiūri visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis priežiūrą 

lopšelyje-darželyje. 

23. Vaikų maitinimo organizavimą lopšelyje-darželyje koordinuoja įstaigos vadovas. 

24. Įstaigos vadovas teikia tvarkos aprašą svarstyti darželio tarybai. 

25. Įstaigos vadovas inicijuoja tėvų supažindinimą su šiuo aprašu. 

26. Aprašas skelbiamas įstaigos interneto svetainėje. 

 

________________________ 

 


