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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ (toliau – lopšelis-darželis) vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato vaikų maitinimo organizavimo tvarką, 

finansavimo sąlygas ir atlyginimo už maitinimo paslaugas apskaičiavimo tvarką. 

2. Įstaigoje 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 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. 

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

atskirą valgiaraštį, kuris sudaromas atsižvelgiant į pateiktas gydytojo rekomendacijas raštu. 

 

 

II SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS ĮSTAIGOJE 

 

3. Vaikų maitinimų skaičius priklauso nuo jų buvimo įstaigoje trukmės. Vaikai turi būti 

maitinami ne rečiau nei kas 3,5 val.. Tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pasirinkus ne 

ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas. Apie 

planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti iki einamojo mėnesio 

priešpaskutinės darbo dienos. 

4. Perspektyvinis vaikų maitinimo valgiaraštis suderinamas su Šiaulių apskrities valstybine 

maisto ir veterinarijos tarnyba. 

5. Išlaidas už maitinimo paslaugas sumoka tėvai (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.  

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

lėšos. Užtikrinama, kad gautos pajamos už maisto produktus (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) 

būtų naudojamos maisto produktams įsigyti, o pajamos gautos už patiekalų gamybą, būtų 

naudojamos virtuvės darbuotojų darbo 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.  



            7. Atsakingas už vaikų maitinimą darbuotojas vadovaudamasis valgiaraščiu-reikalavimu 

parengia dienos valgiaraštį-reikalavimą, kuriame turi būti nurodyti patiekalai, maisto produktų 

kiekiai gramais ir kaina eurais, parengia kiekvienai grupei dienos valgiaraštį, kuriame nurodo 

maisto patiekalų kiekius gramais, maistinę ir energetinę vertę, kainą eurais. 

8. Grupės pedagogai kiekvieną dieną iki 9.30 val.  pažymi atvykusių vaikų ir jų maitinimosi 

skaičių. Maisto porcijų skaičius apskaičiuojamas pagal kasdieninio vaikų lankymo apskaitą. Už 

vaikų maitinimo apskaitą atsakingi grupių pedagogai.  

           9. Už vaikų maitinimą atsakingas darbuotojas veda kasdieninę lopšelio-darželio visų vaikų 

maitinimo apskaitą. 

           10. Grupės pedagogai veda vaikų lankytų ir praleistų dienų apskaitą. Vaikų lankomumo 

tabeliai einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną suderinami su lopšelio-darželio buhalterinę 

apskaitą tvarkančiu įstaigos vyriausiuoju buhalteriu. 

           11. Vyriausiasis buhalteris paskutinę mėnesio darbo dieną vaikų maitinimo apskaitą teikia 

tvirtinti lopšelio-darželio direktoriui. 

           12. Vyriausiasis buhalteris, gavęs vaikų lankomumą ir taikomas mokesčio lengvatas, 

skaičiuoja mokestį už suteiktas maitinimo paslaugas ir kiekvienai grupei iki mėnesio dešimtos 

dienos pateikia Atsiskaitymo su tėvais kvitus. 

           13. Grupės pedagogas pateikia tėvams kvitą, kuriame nurodoma vaiko vardas, pavardė, 

įmokos suma, banko sąskaita, laikotarpis, už kurį mokama įmoka.  

           14. Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje už paėjusį mėnesį turi būti sumokėtas 

iki einamojo mėn. 20 d. 

           15. Tėvai prašymus ir pažymas dėl vaikų lengvatinio mokesčio pristato grupių pedagogams 

ir/ar administracijos sekretoriui. Gautus dokumentus iš tėvų, pedagogai užregistruoja ir perduoda 

administracijos sekretoriui. 

            16. Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikymas įforminimas lopšelio-darželio 

direktoriaus įsakymu. 

  

              

III SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Tvarkos aprašo kontrolę vykdo lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius. 

18. Šis tvarkos aprašas papildomas ar keičiamas pasikeitus maitinimosi organizavimą 

reglamentuojantiems teisiniams dokumentams.  

19. Su šiuo aprašu grupių pedagogai supažindina tėvus. 
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