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 PATVIRTINTA 

 Vilniaus lopšelio-darželio 

„Riešutėlis“ direktoriaus 

                                                                                                2022 m. gegužės 25 d. 

                                                                                                įsakymu Nr. V – 70 

 

 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „RIEŠUTĖLIS“ 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Riešutėlis“ (toliau – Darželis) vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 

m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 1-595 ,,Dėl Tarybos 2020-07-08 Sprendimo Nr. 1-2070 “Dėl 

mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos 

dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo”, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2014-07-04 įsakymu Nr. V-769 „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“  Darželyje organizuojama: 

2.1. vaikų  maitinimo  paslaugos,  už   kurias  savivaldybės   tarybos   nustatyta  tvarka  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. 

            2.3.1.   Darželyje maitinimas organizuojamas visiems lopšelio-darželio vaikams. 

            2.3.2.   Pritaikytas  vaikų maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į pateiktus tėvų prašymus 

su nurodymais apie nuolaidas vaikų maitimui. 

 

II. VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

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

ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles.  
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4. Už vaikų maitinimo organizavimą atsakingas dietistas. 

5. Už vaikų maitinimą grupėje atsako pedagogas. 

6. Vaikai maitinami ne rečiau nei kas 3,5 valandos tris kartus per dieną: 

     Pusryčiai:  

            8.25– 9.00 val. ikimokyklinio amžiaus grupės;  

      8.40 – 9.10 val. priešmokyklinio amžiaus grupės. 

Pietūs: 

            11.55– 12.45 val. ikimokyklinio amžiaus grupės;  

            12.20 – 13.00 val. priešmokyklinio amžiaus grupės.        

           Vakarienė:                   

            15.25– 16.00 val. ikimokyklinio amžiaus grupės;  

                                  15.40 – 16.10 val. priešmokyklinio amžiaus grupės. 

           Parama:   

                                               10.00 val. visoms amžiaus grupėms 

7. Vaikams neleidžiama atsinešti iš namų užkandžių ir gėrimų.  

8. Pedagogai elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ kiekvieną dieną veda vaikų lankomumo 

apskaitą, kurioje nurodo  bendrą lankančių vaikų skaičių.  

9. Dietistė:  

9.1. kiekvieną dieną iki 9 val. 15 min. apskaičiuoja, kiek vaikų tą dieną valgys, ir 

duomenis  perduoda virėjai; 

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

          maisto gamybos procesą virtuvėje 

10. Maisto produktų sandėlininkas: 

10.1. užsako maisto produktus tiekėjams pagal dietistės pateiktą reikalavimą; 

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

         sandėliuoja griežtai vykdydamas higienos normų reikalavimus vaikų maitinimui; 

10.3.  išduoda iš sandėlio produktus virėjai pagal dienos valgiaraštį; 

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

          sandėlio apskaitos knygoje“; 

10.5. suderina  maisto  produktų  likučius su Biudžetinių įstaigų „Skaitlis“ apskaitos skyriaus        

          buhalteriu, kas 5 darbo dienos. 

11. Virėjas: 

11.1. prisiima maisto produktus iš sandėlininkės  einamai dienai pagal iš  

         vakaro sudarytą valgiaraštį; 
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11.2.  analizuoja  gaminio  receptūros  ir  gamybos  technologijos  aprašymo  korteles  ir  

 supažindina virėjas su rytdienos patiekalų ruošimo technologija; 

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

vaikų skaičių; 

11.4. pusryčius ruošia pagal vakarykštės dienos vaikų skaičių; 

11.5. matuoja ir fiksuoja patiekalų šiluminio apdorojimo temperatūrą; 

11.6. nustato produktų nuostolius ir atliekas, pasikvietus maisto nuostolių nustatymo 

komisiją;  

11.7. atlieka kontrolinius svėrimus; 

11.8. vieną kartą per mėnesį organizuoja virtuvėje sanitarinę dieną. 

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

inventorizaciją. 

13. Lopšelio-darželio taryba turi teisę patikrinti virtuvę, maisto sandėlį ir patiekalų gamybos 

procesą. 

 

III. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS ĮSTAIGOS DARBUOTOJAMS 

 

14. Darželyje darbuotojai  gali  užsisakyti  ir valgyti  tik  pietus. Pietų porcija tokia pat kaip 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams. 

15.  Darbuotojai  turi  teisę  pasirinkti  maitinimosi  skaičių  įstaigoje. Darbuotojui susirgus  ar  

dėl  kitų priežasčių nesant darbe, valgymų skaičius  koreguojamas. 

16. Valgančiųjų  darbuotojų  apskaitą  atlieka  visuomenės  sveikatos  priežiūros specialistas, 

darbuotojų maitinimosi apskaitos žiniaraštyje. 

17. Pasibaigus einamajam mėnesiui, paskutinę darbo dieną, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas pateikia darbuotojų maitinimosi apskaitos žiniaraštį Įstaigos vadovui tvirtinti. 

 

4. MOKESTIS UŽ MAITINIMO PASLAUGAS 

, 

18. Vienos dienos vaiko maitinimo norma nustatyta, vadovaujantis Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 1-595 ,,Dėl Tarybos 2020-07-08 

Sprendimo Nr. 1-2070 “Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 

tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo” 

 18.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur.  

 18.2. darželio grupėse – 2,90 Eur.   
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                      18.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse - pusryčiams skiriama 1,16 Eur. pietums -2,10   

                      Eur., pavakariams – 1,16 Eur. 

 18.4. mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą mokamas už praėjusį  

                       mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos. 

 

5.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Lopšelyje-darželyje „Riešutėlis“ už vaikų maitinimo organizavimą atsako visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas. 

20. Vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje „Riešutėlis“ koordinuoja įstaigos direktorius. 

 

________________________ 

 


