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PATVIRTINTA 

Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

direktoriaus 2022 m. vasario 28 d. įsakymu 

Nr. V-28 

 

  

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 

VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – Lopšelis-darželis) maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 (su pakeitimu, 

padarytu 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-740), reglamentuoja ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų bei darbuotojų maitinimą Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje 

„Saulutė“. 

2. Aprašo tikslas – užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausią 

kokybę, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos 

įgūdžiai. 

3. Maitinimas organizuojamas vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 853/2004, nustatančiu konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų 

reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas p. 14), Lietuvos Respublikos 

produktų saugos įstatymu Nr. VIII-1206, patvirtintu 1999 m. birželio 1 d. (su visais galiojančiais 

pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos maisto įstatymu Nr. VIII-1608, patvirtintu 2000 

m. balandžio 4 d. (su visais galiojančiais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu Nr. IX-886, patvirtintu 2002 m. gegužės 16 d. (su visais 

galiojančiais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu Nr. I-1489, 

patvirtintu 1991 m. birželio 25 d. (su visais galiojančiais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos 

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

programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (su visais galiojančiais pakeitimais 

ir papildymais), reglamentuojančiu maitinimo organizavimą, maisto produktų tiekimą, maisto 

tvarkymą, patalpų ir įrangos priežiūrą, sveikatos bei saugos reikalavimus, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl Maisto produktų ženklinimo 

simboliu „Rakto skylutė“ (su visais galiojančiais pakeitimais ir papildymais). 

4. Šio aprašo reikalavimai privalomi vadovams, juridiniams asmenims, teikiantiems vaikų 

maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas bei darbuotojams, įgyvendinantiems vaikų 

maitinimą įstaigoje. 
 

II SKYRIUS 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

5. Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymu, patvirtintu 2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-327, 

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu 

Nr. V-86, patvirtintu 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

6. Sudarant sutartį dėl maisto produktų tiekimo Lopšelio-darželio vaikų maitinimui (toliau – 

maisto produktų tiekimo sutartis), maisto produktų tiekimo sutartyje turi būti numatyta atsakomybė 

už maisto produktų, neatitinkančių tvarkos aprašo reikalavimų, tiekimą. Prieš pasirašant maisto 
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produktų tiekimo sutartį rekomenduojama sudaryti maisto produktų sąrašą su konkrečiais tiekiamų 

maisto produktų pavadinimais, maisto produktų sudėtimi, fasuotės grynuoju kiekiu.  

7. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto produktų tvarkymu, išdavimu ir sandėliavimu, 

maisto gaminimu prieš pradėdami dirbti ir vėliau kiekvienais metais turi pasitikrinti sveikatą 

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. 

8. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto produktų tvarkymu, išdavimu ir sandėliavimu, 

maisto gaminimu prieš pradėdamas dirbti ir vėliau (kaip to reikalauja numatyti įstatymai) išklauso 

higienos įgūdžių mokymus ir turi teisės aktų nustatyta tvarka, galiojantį sveikatos žinių atestavimo 

pažymėjimą.  

9. Periodiškai (mažiausiai vieną kartą per metus), savikontrolės sistemos vykdymo 

užtikrinimui, turi būti atliekamas vidaus maisto tvarkymo auditas. 

 

III SKYRIUS 

VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Lopšelyje-darželyje maitinimas organizuojamas visiems įstaigą lankantiems vaikams, 

pasiliekant teisę kintant ugdytinių skaičiui, nesilaikyti perspektyviniame valgiaraštyje nurodytų 

produktų kiekių, esant poreikiui, keisti patvirtintą valgiaraštį. Vaikai įstaigoje maitinami šiltu maistu, 

sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti grupėje. 

11. Lopšelyje-darželyje: 

11.1. organizuojamos vaikų maitinimo paslaugos, už kurias Joniškio rajono savivaldybės 

tarybos nustatytą mokestį moka tėvai (globėjai, rūpintojai); 

11.2. teikiamos darbuotojų maitinimo paslaugos, už kurias pagal pateiktą žiniaraštį 

vyriausiasis buhalteris darbuotojams pateikia mokėjimo lapelį; 

11.3. nemokamas priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis 

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T-139 „Dėl socialinės 

paramos mokiniams teikimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, skiriamas 

nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Nemokamas maitinimas mokinių atostogų metu 

nėra teikiamas; 

11.4. pritaikytas maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) 

pateiktas gydytojo pažymas su nurodymais apie vaikų maitinimą (Forma Nr.027-1/a); 

11.5. 1,5–7 metų amžiaus vaikams maitinimas organizuojamas ne rečiau kaip kas 3,5 val.; 

11.6. vaikai valgo pusryčius, priešpiečius, pietus ir vakarienę: 

11.6.1. pusryčiai – nuo 8.30 val. iki 9.00 val.; 

11.6.2. priešpiečiai – nuo 10.30 val. iki 10.45 val.; 

11.6.3. pietūs – nuo 12.30 val. iki 13.00 val.; 

11.6.4. vakarienė – nuo 16.15val. iki 16.45 val. 

12. Kiekvienos dienos valgiaraštis yra pakabinamas skelbimų lentoje prie virtuvės ir 

kiekvienoje grupėje ant lauko durų. 

13. Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas atitinka vaikų amžiaus ir sveikos mitybos 

rekomendacijas. Lopšelyje-darželyje maistas gaminamas atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius, 

amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles. Patiekalų gaminimo ir pateikimo 

reikalavimai: 

13.1. pateikiamas maistas turi būti gaminamas ir pateikiamas tą pačią dieną; 

13.2. pateikiamas maistas turi būti kokybiškas, įvairus ir atitikti saugos reikalavimus; 

13.3. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams: 

virimui vandenyje ar garuose, troškinimui; 

13.4. gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto 

priedų; 

13.5. gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos (ne daugiau kaip 1g / 100 g) 

ir pridėtinio cukraus (ne daugiau kaip 5 g / 100 g); 
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13.6. rūkyti mėsos gaminiai ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų maitinimui neturi būti 

teikiami; 

13.7. jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa ar žuvis, ji turi būti malama patiekalo 

gaminimo dieną; 

13.8. kiekvieną dieną turi būti pateikta daržovių ir vaisių, rekomenduotina sezoninių, šviežių; 

13.9. tas pats patiekalas neturi būti teikiamas dažniau nei kartą per savaitę; 

13.10. karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, 

žuvis, kiaušiniai, ankštiniai augalai, pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su karštu 

patiekalu turi būti pateikiamos daržovės, vaisiai arba jų salotos; 

13.11. jei teikiama arbata, turi būti sudaryta galimybė atsigerti nesaldintos arbatos. 

14. Lopšelis-darželis dalyvauja Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšomis remiamose programose: 

14.1. pieno ir jo produktų vartojimas skatinamas dalyvaujant paramos programoje „Pienas  

vaikams“. Pagal šią programą nuo 2012 m. pieno gaminiai Lopšelyje-darželyje dalijami pagal 

programoje nustatytas normas; 

14.2. „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“. Vaisiai ir daržovės įstaigoje dalijami pagal 

programoje nustatytas normas. 

15. Vaikų maitinimui draudžiamos teikti šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ir 

kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ar 

šokolado gaminiai; konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs gaminiai 

(kuriose druskos daugiau nei 1 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, padažų koncentratai; rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai; 

nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; 

subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); maisto papildai; maistas, pagamintas iš 

genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) arba maistas, į kurio sudėtį įeina GMO, maisto 

produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai. 

16. Vaikams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, bulvės, vaisiai, uogos 

ir jų patiekalai, sultys, išskyrus citrusinių vaisių ir vynuogių (pageidautina šviežiai spaustos); 

grūdiniai (duonos gaminiai, kruopų produktai) ir ankštiniai produktai; pienas ir pieno produktai 

(rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); nemalta liesa mėsa, liesos mėsos 

produktai (neužšaldyti); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejus (turi būti mažiau vartojama 

gyvūninės kilmės riebalų: riebi mėsa ir mėsos produktai turi būti keičiama liesa mėsa, paukštiena, 

žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; gyvūninės kilmės riebalai ir margarinas, kur įmanoma, keičiami 

aliejais); kiaušiniai; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo (negazuoti). 

Maisto produktus rekomenduojama teikti iš ekologinės gamybos ūkių ar išskirtinės kokybės produktų 

gamintojų, paženklintus ,,Rakto skylutė“. 

 

IV SKYRIUS 

VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI 

 

17. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros 

energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakyme Nr. V-836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų 

ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“. Valgiaraščių energinė ir maistinė vertė nuo normų gali 

nukrypti ne daugiau nei penkis procentus. Valgiaraščiai sudaromi lopšelio (vadovaujantis 1,5–3 metų 

vaikams rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis), darželio (vadovaujantis 4–7 

metų vaikams rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis) grupėms. 

18. Lopšelyje-darželyje maitinimas organizuojamas pagal penkiolikos dienų perspektyvinį 

valgiaraštį, kurį rengia mitybos specialistas. Perspektyvinis valgiaraštis yra sudaromas vadovaujantis 
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galiojančiais ikimokyklinių ugdymo įstaigų perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų receptūrų 

rinkiniais. 

19. Vaikai maitinami vadovaujantis valgiaraščiais, patvirtintais Lopšelio-darželio 

direktoriaus. 

20. Sudarant valgiaraščius atsižvelgiama į tai, kad pusryčiams vaikas turi gauti 20–25 %, 

pietums – 30–40 %, priešpiečiams – 10–15 %, vakarienei – 20–25 % rekomenduojamo paros maisto 

raciono kaloringumo. 

21. Mitybos specialistas: 

21.1. rašo kasdieninius valgiaraščius (pareikalavimus), kuriuose nurodo gaminamų patiekalų 

pavadinimus ir produktų kiekius. Valgiaraščius teikia elektroninėmis priemonėmis Lopšeliui-

darželiui, kuriuos patvirtina direktorius; 

21.2. kitos dienos valgiaraštį (forma Nr. 299) tik pusryčius surašo iš vakaro; 

21.3. konkrečios dienos valgiaraštį pradeda skaičiuoti tada, kai kiekvieną rytą 9.30 val. 

surenka informaciją apie lankančių vaikų skaičių. 

21.4. apskaičiuoja kiek vaikų valgys ir duomenis pateikia ūkvedžiui ir virėjui; 

22. Ūkvedys yra materialiai atsakingas asmuo, kuris: 

22.1. atsižvelgdamas į kitos dienos valgiaraštį užsako reikalingus maisto produktus 

numatytiems patiekalams gaminti; 

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

sandėliuoja griežtai vykdydamas higienos normos reikalavimus; 

22.3. maisto sąskaitas-faktūras pateikia direktoriui pasirašyti ir perduoda vyr. buhalteriui; 

22.4. produktus iš sandėlio išduoda virėjoms pagal dienos valgiaraštį. Iš vakaro išduoda 

produktus ateinančios dienos pusryčiams; 

22.5. maisto produktus nurašo kiekvieną dieną pagal tos dienos valgiaraštį; 

22.6. kas 30 kalendorinių dienų derina maisto produktų likučius su buhalteriu ir teikia 

Lopšelio-darželio direktoriui tvirtinti darbuotojų maitinimosi žiniaraštį ir pateikia vyr. buhalteriui. 

23. Virėjas yra materialiai atsakingas asmuo, kuris: 

23.1. pagal iš vakaro sudarytą valgiaraštį analizuoja patiekalo receptūras ir gamybos 

technologijos aprašymo korteles, susipažįsta su ateinančios dienos patiekalų ruošimo technologija; 

23.2. pusryčius ruošia pagal vakarykštės dienos vaikų skaičių; 

23.3. priima maisto produktus iš ūkvedžio tai dienai pagal iš vakaro sudarytą valgiaraštį. 

Priėmus produktus ir juos patikrinus (pagal svorį) pasirašo valgiaraštyje nurodytoje vietoje; 

23.4. atlieka kontrolinius svėrimus; 

23.5. atsako už tikslų maisto atidavimą pagal normas; 

23.6. matuoja ir fiksuoja patiekalų šiluminio apdorojimo temperatūrą. 

24. Ūkvedys maisto produktų sąskaitas-faktūras registruoja, buhalteris pajamuoja ir vykdo 

jų apskaitą buhalterinės apskaitos programos pagalba pagal prekės kodą, pavadinimą, kiekį ir vertę. 

25. Vaikų maitinimo procesą grupėje organizuoja ir už jį atsako mokytojas ir mokytojo 

padėjėjas: 

25.1. mokytojas kasdien iki 9.00 val. pildo vaikų lankomumą el. dienyne „Mūsų darželis“; 

25.2. esant būtinybei, mokytojas ir mokytojo padėjėjas padeda vaikui pavalgyti. 

26. Mokytojo padėjėjas po vaikų maitinimo, sutvarko patalpas, suplauna indus, išneša 

atliekas iš grupės patalpų. 

27. Lopšelio-darželio vidaus kontrolės darbo grupė turi teisę patikrinti virtuvę, maisto 

sandėlį ir patiekalų gamybos procesą. 

28. Vaikų grupėse privalo būti geriamojo vandens (rekomenduotina kambario temperatūros), 

kuris būtų bet kuriuo metu prieinamas vaikams. 

29. Lopšelio-darželio grupėse skelbiama: 

29.1. tos dienos valgiaraštis; 

29.2. maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija. 

30. Maitinimo tvarkos aprašas skelbiamas Lopšelio-darželio interneto svetainėje 

https://www.joniskiosaulute.lt/paslaugos/maitinimo-organizavimas/.  

https://www.joniskiosaulute.lt/paslaugos/maitinimo-organizavimas/
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31. Pageidaujantys valgyti pietus darbuotojai tą dieną iki 9.30 val. informuoja ūkvedį, kuris 

kasdien pildo darbuotojų maitinimo žiniaraštį. 

32. Darbuotojams maistas nėra ruošiamas atskirai, maisto porcijos dydis turi atitikti 

Lopšelio-darželio vaikams gaminamos maisto porcijos normą. 

33. Mokytojai ir mokytojų padėjėjai valgo kartu su vaikais. 

34. Kiti darbuotojai maistą valgo poilsio kambaryje (prie sporto salės). 

35. Draudžiama darbuotojams išsinešti maistą į namus. 

36. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ Bariūnų skyriuje maitinimas organizuojamas, 

vadovaujantis Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ Bariūnų skyriaus maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-54. 

37. Tėvai (globėjai, rūpintojai) tą pačią dieną iki 8.30 val. privalo informuoti mokytojus, jei 

vaikas dėl ligos ar kitų priežasčių neatvyksta į Lopšelį-darželį. 

 

V SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

38. Vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tikslas – užtikrinti, kad mažas pajamas 

turinčių šeimų vaikai ir priešmokyklinio amžiaus vaikai Lopšelyje-darželyje gautų nemokamus 

pietus. 

39. Vaikų nemokamo maitinimo forma – pietūs (priešmokyklinio amžiaus vaikams ir 

socialiai remtiniems vaikams), pusryčiai (socialiai remtiniems vaikams). 

40. Vaikai turi teisę į paramą mokinio reikmėms įsigyti, jei atitinka kriterijus, nurodytus 

2021 m. liepos 1 d. Joniškio rajono savivaldybės sprendime Nr. T-139 „Dėl socialinės paramos 

mokiniams teikimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

41. Nemokamas priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis 

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Joniškio rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo „Nr. T-89 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo 

Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4. punktu, skiriamas nuo 

mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Nemokamas maitinimas mokinių atostogų metu 

nėra teikiamas. 

42. Dėl socialinės paramos Lopšelio-darželio vaikams (nemokamo maitinimo) tėvai 

(globėjai, rūpintojai) kreipiasi į Joniškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir 

sveikatos skyrių. 

43. Nemokamas vaikų maitinimas teikiamas Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ 

 t. y. toje įstaigoje, kurioje vaikai ugdomi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. 

44. Pakeitus ugdymo įstaigą, nemokamas maitinimas naujoje ugdymo įstaigoje pradedamas 

teikti nuo pirmos ugdymosi joje dienos. Ankstesnė ugdymo įstaiga Joniškio rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui turi pateikti prašymą išbraukti vaiką iš 

elektroninės socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS). 

45. Vaikų maitinimas Lopšelyje-darželyje organizuojamas pagal perspektyvinius 

valgiaraščius, kuriuos sudaro mitybos specialistas. 

46. Lopšelyje-darželyje vaikų nemokamo maitinimo organizavimui koordinuoti skiriamas 

atsakingas asmuo – ūkvedys. 

47. Lopšelio-darželio direktoriaus paskirtas asmuo, pasibaigus kiekvienam mėnesiui, 

pateikia ugdytinių nemokamo maitinimo apskaitos dokumentus, pasirašytus Lopšelio-darželio 

direktoriaus, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui per 

dokumentų valdymo sistemą „Kontora“. 

48. Ugdytinių nemokamas maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui, savivaldybės biudžeto lėšų ir įstatymų nustatyta tvarka 

gautų kitų lėšų. 
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49. Įstaigos buhalteris pagal sudarytas sutartis atsiskaito su maisto produktus teikiančiomis 

įmonėmis pagal jų pateiktas atskiras sąskaitas-faktūras dėl apmokėjimo už nemokamam ugdytinių 

maitinimui skirtus produktus. 

 

VI SKYRIUS 

MOKESTIS UŽ VAIKŲ IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO PASLAUGAS 

 

50. Išlaidos vaikų mitybai padengti yra apskaičiuojamos vadovaujantis Joniškio rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-183 „Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų 

pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Joniškio rajono savivaldybės 

švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

51. Maitinimo kainos (dienai): 

51.1. lopšelio grupės vaiko maitinimas – 1,90 Eur; 

51.2. darželio grupės vaiko maitinimas – 2,10 Eur; 

51.3. mokestis yra mokamas už kiekvieną lankytą dieną. 

52. Darbuotojas mokestį už maitinimo paslaugas sumoka pagal Joniškio rajono savivaldybės 

tarybos nustatytą Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainį (Joniškio 

rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-250), taikant 50 % antkainį. 

53. Ūkvedys paskutinę mėnesio darbo dieną teikia Lopšelio-darželio direktoriui tvirtinti 

darbuotojų maitinimosi žiniaraštį ir pateikia vyr. buhalteriui. 

54. Vyr. buhalteris pagal pateiktą žiniaraštį apskaičiuoja mokestį už maitinimą ir išrašo 

atsiskaitymo lapelį. 

 

VII SKYRIUS 

MAISTO BLOKO PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA 

  

55. Maisto produktų tiekimas į įstaigą, produktų ir žaliavos laikymas, maisto gaminimas ir 

maisto tvarkymo įranga turi atitikti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir kitų teisės aktų 

reikalavimus. 

56. Maisto bloko patalpų valymas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

57. Įrenginiams, patalpoms valyti, indams ir įrankiams plauti bei asmens higienos priežiūrai 

gali būti naudojami tik autorizacijos pažymėjimą turintys biocidai. 

58. Maisto bloko darbuotojams turi būti įrengta atskira rūbinė, kurioje turi būti atskiri darbo 

ir asmeniniai rūbai. 

59. Kenkėjų kontrolė ir naikinimas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

60. Kontrolės, matavimo prietaisai ir įrenginiai naudojami, prižiūrimi ir tikrinami 

vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais. 

61. Maisto bloko patalpos turi atitikti higienos normų reikalavimus, turėti atskirą įėjimą. 

 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  

62. Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ maitinimas organizuojamas pagal Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintą 

Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų sistemą.  

63. Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ už vaikų ir darbuotojų maitinimo 

organizavimą atsako direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 

64. Įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo kontroliuoja, ar sutartyse numatytos maisto 

produktų kainos atitinka nurodytas mokėjimo dokumentuose. 

 

________________________ 


