
PATVIRTINTA 

Endriejavo pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. V1-173 

 
MAITINIMO ORGANIZAVIMO ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖJE UGDYMO GRUPĖSE  

TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo įstaigoje tvarkos aprašas (toliau  

Aprašas) nustato vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo Endriejavo pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarką, finansavimo sąlygas ir atlyginimo už 

maitinimo paslaugas apskaičiavimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais 

švietimą, socialinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais. 

 3. Ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje ugdymo grupėse organizuojama: 

 3.1. vaikų ir darbuotojų maitinimo paslaugos, už kurias Savivaldybės tarybos 

nustatytą atlyginimą sumoka tėvai (ar globėjai, rūpintojai) ir kiti įstaigoje dirbantys darbuotojai; 

 3.2. nemokamas 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. 

 4.Vaikams, turintiems sveikatos sutrikimų, organizuojamas pritaikytas maitinimas 

pagal atskirą valgiaraštį, kuris sudaromas pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma 

Nr. 027-1/a). 

  5. Patiekiamas maistas yra gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną, 

pirmenybę teikiant maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams. 

 

          II SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IR APSKAITOS VYKDYMAS 

 

  6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amž. vaikai maitinami grupėse pagal įstatymų 

numatyta tvarka sudarytus ir patvirtintus 20 d.valgiaraščius-reikalavimus. 

8. Vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo įstaigoje trukmės: 1–7 metų 

amžiaus vaikai maitinami 3 kartus per dieną pagal valgiaraščius: pusryčiai – 8.30 val.; pietūs –nuo 

12.00 val. iki 12.30 val.; vakarienė – 16.00 val.  

 9. Vaikai, kurie įstaigoje būna ne ilgiau 4 val., tėvų (ar globėjų, rūpintojų) prašymu, gali 

būti nemaitinami. Atsižvelgiant į vaiko buvimo ugdymo įstaigoje trukmę, tėvai (ar globėjai, rūpintojai) 

turi teisę du kartus per metus pasirinkti dienos maitinimo skaičių, pateikdami mokyklos direktoriui 

prašymą:  

9.1. nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d. 

9.2. nuo sausio 1 d. – iki sausio 5 d. 

10. Tėvai (ar globėjai, rūpintojai) turi informuoti grupės auklėtoją:  



10.1. apie vaiko neatvykimą į ugdymo įstaigą – prieš vieną darbo dieną, o vaiko ligos atveju 

– per vieną darbo dieną nuo vaiko susirgimo pradžios.  

10.2. apie vaiko atvykimą į ugdymo įstaigą po ligos arba kitos ugdymo įstaigos  nelankymo 

priežasties – prieš vieną dieną iki 8.30 val. Jeigu tėvai nustatytu laiku neinformuoja ugdymo 

įstaigos, tuomet, vaikui atvykus į ugdymo įstaigą, nebus pateikti pusryčiai. 

 11. Išlaidas už maitinimo paslaugas sumoka tėvai (globėjai, rūpintojai) pagal 

Savivaldybės tarybos nustatytą Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos 

aprašą. 

 12. Įstaigoje turi būti perspektyvinis ir dienos valgiaraštis–reikalavimas stenduose vaikų 

rūbinėse. 

 13. Perspektyvinis valgiaraštis keičiamas tuo atveju, kai pasikeičia teisės aktai, kuriais 

remiantis buvo sudarytas. 

 14. Vaikų maitinimą įstaigoje organizuoja virėjas: 

 14.1. dienos valgiaraštį–reikalavimą pagal perspektyvinį valgiaraštį ir tos dienos vaikų ir 

darbuotojų skaičių sudaro virėjas iki 9.00 val. ir jį pateikia ūkvedžiui; 

 14.2. valgiaraštyje–reikalavime nurodomi pusryčiams, pietums ir pavakariams patiekiami 

patiekalai, patiekalų kiekiai (išeiga) ikimokyklinio amž. vaikams, maisto produktų pavadinimai ir 

kiekiai gramais, vaikų ir darbuotojų skaičius.Valgiaraštį–reikalavimą pasirašo jį sudaręs asmuo ir 

ūkvedis. Įstaigos vadovas kiekvieną mėnesio dieną tvirtina parengtus ir pasirašytus valgiaračius–

reikalavimus. 

 15. Pusryčių valgiaraščio–reikalavimo projektas sudaromas pagal praėjusios dienos 

ugdymo įstaigą lankiusių vaikų skaičių, atsižvelgiant į vaikų sergamumą įstaigoje bei tėvų pateiktą 

informaciją (10 punkte nurodyta tvarka). 

 16. Galimi nereikšmingi perspektyvinio valgiaraščio keitimai, t. y. pakeisti vieną maisto 

produktą tos pačios maisto produktų grupės kitu maisto produktu, kai mitybinė vertė nepablogėja, 

o energinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip 10 %, kuriuos atlieka virėjas, suderinęs su ūkvedžiu. 

 17. Virėjas kievieną penktadienį ir esant reikalui pirmadienį ir trečiadienį užsako 

reikalingus maisto produktus. 

 18. Vaisiai, daržovės duodami kiekvieną dieną (apytiksliai 10.20 val.).    

 19. Vykdant ES programas ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ 

vaikams papildomai patiekiami pieno produktai. Paraminius produktus gauna visi vaikai, 

nepriklausomai nuo pasirinktų maitinimų skaičiaus (kol vykdomas paramos projektas). 

 20.Vaikų lankomumo ir maitinimų skaičiaus apskaitos vykdymas: 

 20.1. grupės dienyne auklėtojos vaikų lankymo apskaitą vykdo pagal dienyno pildymo 

taisykles, pastabose pažymi vaikus, kuriems tėvų prašymu neteikiami pusryčiai, pavakariai, pietūs ar kt.; 

 20.2. dienyne (6 gr.) faktinį grupėje esančių vaikų skaičių auklėtojos kasdien užrašo iki 8.45 

val., tai patvirtindamos savo parašu. 

 21. Kasdieninio vaikų įstaigos lankymo ir maitinimo apskaitos žiniaraščio pildymas: 

 (1 priedas) 

 21.1. kasdieninio vaikų įstaigos lankymo ir maitinimo apskaitą veda grupėje 

dirbanti auklėtoja; 

 21.2. kasdieninio vaikų įstaigos lankymo ir maitinimo apskaitoje įrašomos lankytų, 

praleistų, užskaitomų, apmokėtinų dienų skaičius ir pažymimi vaikai, kurie nevalgo pusryčių, 

pietų ir/ ar vakarienės; 

  21.3. grupių auklėtojos privalo reikalauti iš tėvų, kad jie laiku pateiktų 

pateisinamuosius dokumentus: pažymas, darbo grafikus, prašymus ir kt.;  

 21.4. tėvams (ar globėjams, rūpintojams) per mėnesį nepateikusiems pažymos iš 

atatinkamų institucijų apie gaunamas pašalpas, pasirašomas prašymas-sutikimas, kad negavus 



reikiamos pažymos bus sumokėta visa kvite nurodyta pinigų suma; (2 priedas) 

 21.5. paskutinę mėnesio darbo dieną auklėtojos vaikų lankymo ir maitinimo apskaitą 

patikrina, ar yra visi, vaiko nelankymo dėl ligos, kiti pateisinantys dokumentai ir pateikia kasininkui-

apskaitininkui; 

 21.6. auklėtoja, pasirašiusi kasdieninio lankymo ir maitinimo apskaitos žiniaraštyje, yra 

tiesiogiai atsakinga už žiniaraštyje pateiktos informacijos tikslingumą, o esant netikslumams, atsako 

įstatymų nustatyta tvarka; 

 21.7. auklėtojų užpildytą Kasdieninio vaikų įstaigos lankymo ir maitinimo apskaitos 

žiniaraštį, tvirtina direktorius iki kito mėnesio 2 d.; 

 21.8. direktoriaus patvirtinti Kasdieninio vaikų įstaigos lankymo ir maitinimo apskaitos 

žiniaraščiai perduodami k a s i n i n k u i - a p s k a i t i n i n k u i , kuris per 5 darbo dienas, nuo mėnesio 

pradžios, apskaičiuoja atlyginimą už vaiko išlaikymą vadovaudamasis Klaipėdos rajono savivaldybės 

nustatytais atlyginimų dydžiais ir auklėtojoms pateikia atsiskaitymų kvitus; 

 21.9. auklėtojos išdalina atsiskaitymo kvitus tėvams, kurie iki kiekvieno mėn. 20 d. privalo 

sumokėti nurodytą pinigų sumą; 

 21.10. Mokykla turi teisę nutraukti ugdymo sutartį su tėvais (globėjais, rūpintojais), jeigu 

jie nustatytu laiku nesumoka Atlyginimo už vaiko išlaikymą daugiau kaip 2 mėnesius; 

 21.11. Atlyginimą už vaiko išlaikymą Mokykloje skolos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) 

išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

VAIKŲ MAITINIMO RACIONO ENERGETINĖ VERTĖ, DRAUDŽIAMI 

MAISTO PRODUKTAI 
 

 22. Vienos dienos vaiko maisto raciono energinės vertės pasiskirstymas: 
 22.1. pusryčiai – 20–25 %; 

22.2. pietūs – 30–40 %; 

 22.3. vakarienė – 10–15 %; 

 23. Draudžiama vaikams atsinešti iš namų užkandžių ir (ar) gėrimų, išskyrus maisto 

produktus, reikalingus įstaigoje vykdomai ugdomajai veiklai įgyvendinti. 

 24. Vaikų maitinimui draudžiamos tiekti šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų 

arkitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir jo 

gaminiai; konditerijos gaminiai su glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs konditerijos gaminiai (kuriuose) 

natrio daugiau kaip 0,4 g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais; gazuoti 

gėrimai; energiniai gėrimai; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) 

kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; 

sultinių koncentratai; rūkyta mėsa ir žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai; nepramoninės gamybos 

konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; subproduktai (inkstai, 

smegenys, plaučiai); maisto papildai; maistas, pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau 

– GMO), arba maistas, į kurio sudėtį įeina GMO. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 
 

 25. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymosi grupėse dirbantys darbuotojai 

(toliau – darbuotojai) turi galimybę maitintis darbo metu pietumis iš ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikams gaminamo maisto. 

 26. Darbuotojai gali užsisakyti ir valgyti tik pietus. Pietų porcija tokia pat kaip 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams. 



 27. Mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 5 d. norintys maitintis darbuotojai pateikia prašymus 

įstaigos direktoriui.  

 28. Už pietus darbuotojai moka Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatytą mokestį, 

tokį pat kaip ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams (už pietus). Darbuotojui susirgus, esant 

komandiruotėje, ar dėl kitų priežasčių nesant darbe, valgymų skaičius koreguojamas. 

 29. Valgančiųjų darbuotojų apskaitą atlieka ūkvedis darbuotojų maitinimosi apskaitos 

žiniaraštyje.  
 

 

III SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ 
 
 30. Pasibaigus mėnesiui kasininkui-apskaitininkui ūkvedis pateikia: maisto suvestinę, 
darbuotojų maitinimosi apskaitos, maisto produktų likučių, gautų maisto sąskaitų registracijos 
žiniaraščius ir einamojo mėn. valgiaraščius-reikalavimus patvirtintus direktoriaus. 

    31. Ūkvedis atsako už maitinimo organizavimą ugdymo įstaigoje pagal savo 
kompetenciją. Nustatęs trūkumus maitinimo organizavime, ūkvedis raštu informuoja ugdymo įstaigos 
vadovą. 

 32. Vaikų maitinimo ugdymo įstaigose organizavimo kontrolę pagal kompetenciją 

atlieka Klaipėdos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito 

skyrius, teritorinis visuomenės sveikatos centras, teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos 

tarnyba. 

 33. Įstaiga, gavusi patikrinimo aktą iš kontroliuojančios institucijos, nedelsdama jo kopiją 

pateikia Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 34. Įstaigos vadovas inicijuoja vaikų, jų tėvų (ar globėjų, rūpintojų), darbuotojų 

supažindinimą su tvarkos aprašu. 

35. Tvarkos aprašas keičiamas ar naikinamas direktoriaus įsakymu, pasikeitus vaikų 

maitinimą reglamentuojantiems dokumentams, arba siekiant jį papildyti, patobulinti. 

 

 

  

 

     


