
                                                                PATVIRTINTA 

                     Alytaus lopšelio-darželio  

                     direktoriaus 2014 m. kovo 3d. 

                     įsakymu Nr. V- 9 

 

ALYTAUS  LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“  

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO  LOPŠELYJE-DARŽELYJE  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ ( toliau – darželis) vaikų maitinimo  

organizavimo tvarkos aprašas, parengtas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. DV- 38 „Dėl nemokamo maitinimo produktams įsigyti 

lėšų dydžio vienai dienai vienam mokiniui nustatymo“ , Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. 

kovo 31 d. sprendimu Nr. T-84 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T-1 

"Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir 

darželiuose-mokyklose nustatymo ir taisyklių tvirtinimo" , Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V- 964 „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas“ ir jo pakeitimu (2014 

m. lapkričio 1 d. įsakymas Nr. V- 769), Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“ , Lietuvos 

higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo 

įmonėms (2005 m.), nustato vaikų maitinimo organizavimo, finansavimo sąlygas ir atlyginimų už 

maitinimo paslaugas tvarką. 

2. Darželyje organizuojama: 

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

sumoka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai); 

2.2. nemokamas vaikų maitinimas, kuris yra skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės  

paramos vaikams įstatymų nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės biudžeto bei savivaldybės 

biudžeto; 

2.3. nemokamas maitinimas organizuojamas savivaldybės tarybos nustatyta vaikų  

nemokamo maitinimo organizavimo tvarka. 

3. Darželyje maitinimas organizuojamas visiems lopšelio-darželio vaikams (pagal  

poreikį).  

4. Tausojamasis vaikų maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į pateiktus tėvų  

prašymus ir gydytojo pažymas su nurodymais apie vaikų maitinimą. 

5. Mokinių atostogų, nustatytų švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintuose 

bendruosiuose ugdymo planuose, metu ugdytinių maitinimas darželyje organizuojamas (išskyrus 

nemokamą maitinimą). 

 

 

II. VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Darželyje maistas gaminamas, atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius, amžiaus  

ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles.  

   7.   Už vaikų maitinimo organizavimą atsakingas sveikatos priežiūros specialistas. 

8. Vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo darželyje trukmės. Vaikai  

maitinami ne rečiau nei kas 3,5- 4 valandas. Apie planuojamus maitinimų kartus tėvai nurodo prašyme, o 

apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus privalo pateikti prašymą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės 

darbo dienos. 



9. Vaikams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, susidaręs piniginis skirtumas atiduodamas 

maisto produktais: 

9.1. Maisto produktai atiduodami už kiekvieną lankytą dieną. 

9.2. Maisto produktai laikomi virtuvėje, laikantis temperatūrinio režimo ir atiduodami 

vakarienės metu. 

9.3. Moksleivių atostogų metu maisto produktai nepateikiami.  

10. Darželyje vaikai maitinami: 

pusryčiai – 8.10 - 8.24 val. 

priešpiečiai- 10.00- 10.14 val. 

                  pieno produktai pagal ES programą „Pienas vaikams“ - 10.00- 10.14 val. 

                 vaisiai ir daržovės pagal ES programą „Daržovių vartojimo skatinimas“ -10.00- 10.14val. 

pietūs – 11.36- 11.58 val. 

vakarienė – 15.40- 15.54 val. 

11. Sveikatos priežiūros specialistas: 

11.1. rengia maisto gaminių receptūros ir gamybos technologijos aprašymų korteles; 

11.2. konsultuojasi su savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistais sudarant perspektyvinius dvidešimtadienio valgiaraščius bei vadovaujasi jų 

rekomendacijomis sveikos vaikų mitybos klausimais;  

11.3.  parengia  dienos meniu, nurodydamas kiekvieno gaminio išeigą gramais; 

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

perspektyvinį dvidešimtadienio valgiaraštį ir kas 10 dienų  jį pateikia darželio vyr. buhalteriui, 

tvarkančiam lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą; 

11.5. kiekvieną dieną  9 val. apskaičiuoja, kiek vaikų ir kiek kartų per dieną valgys, ir 

duomenis perduoda virėjai; 

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

gamybos procesą virtuvėje; 

12. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui: 

12.1. užsako maisto produktus tiekėjams pagal sveikatos priežiūros specialistės pateiktą 

reikalavimą; 

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  virėjai pagal dienos valgiaraštį; 

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

sandėlio apskaitos knygoje“; 

12.5.suderina maisto produktų likučius su darželio vyr. buhalteriu, tvarkančiu lopšelio-darželio 

buhalterinę apskaitą, kas 10 darbo dienų. 

13. Virėjas: 

13.1. prisiima maisto produktus iš direktoriaus pavaduotojos ūkiui  einamai dienai pagal iš vakaro 

sudarytą valgiaraštį; 

            13.2.pasveria porcijas vienam vaikui ir išduoda į grupes atitinkamai pagal grupėse esančių 

vaikų skaičių; 

            13.3.pusryčius ruošia pagal vakarykštės dienos vaikų skaičių; 

            13.4.matuoja ir fiksuoja patiekalų šiluminio apdorojimo temperatūrą; 

13.5.vieną kartą per mėnesį organizuoja virtuvėje sanitarinę dieną. 

 

 

III.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            14. Už šios tvarkos vykdymą atsakingas sveikatos priežiūros specialistas.  

15. Darželio direktorius koordinuoja šios tvarkos vykdymą. 

 

 

                                                     _________________________________ 


