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PATAŠINĖS UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO IKIMOKYKLINIO 
AMŽIAUS UGDYTINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
 

I. BENTROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Ši tvarka yra skirta ugdytinių maitinimui ikimokyklinio amžiaus grupėse. 
2. Patašinės universalaus daugiafunkcio centro maitinimo organizavimo tvarka parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu 
Nr. V-394 „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“. Ši tvarka  reglamentuoja 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų maitinimo organizavimą, vykdymą, higienos 
normų reikalavimų laikymąsi. 

 
II. TIKSLAI 

 
1. Saugoti ir stiprinti ugdytinių sveikatą, sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų 

mitybai. 
2.  Užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų 

fiziologinius poreikius, ugdyti sveikos mitybos įgūdžius. 
 
 

III. UŽDAVINIAI 
 

1. Įstaigos RVASVT sistemos vykdymas, analizė ir kontrolė. 
2. Maitinimą organizuoti vadovaujantis NH15:2005 „Maisto higiena“, kuri nustato 

esminius maisto saugumo užtikrinimo bei RVASVT sistemos reikalavimus. 
3. Siekti, kad gaminant maistą būtų vykdoma vidinė kontrolė, išsiaiškinami svarbūs 

maisto saugai veiklos etapai ir užtikrinama, kad remiantis RVASVT būtų nustatytos, vykdomos, 
tobulinamos, palaikomos ir prižiūrimos maisto saugos procedūros. 

 
 

IV. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 
 

1. Įstaiga maitinimą organizuoja pagal sudarytus 15 – kos dienų valgiaraščius patvirtintus 
visuomenės sveikatos centro (nuo 2015 m. liepos 01 d. tvirtina Maisto ir veterinarijos tarnyba). 

2. Valgiaraštis sudarytas direktorės laikantis nustatytų valstybinių maisto produktų 
normų. 

3. Valgiaraštį sudaro direktorė kartu su virėja. 
4. Ugdytiniai maitinami 3 kartus per dieną. Ugdytiniams yra gaminami pusryčiai, pietūs, 

pavakariai (kartu su vakariene). 
5. Einamos savaitės perspektyviniai valgiaraščiai yra iškabinti grupės vaikų nusirengimo 

patalpoje. 



6. Valgiaraštyje turi būti patiekalo pavadinimas, svoris, kalorijų kiekis kiekvienam 
maitinimui bei visos dienos davinio maistinė vertė. Vaikų maitinimo valgiaraščiai yra sudaromi 
atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas. 

7.  Kiekvieną dieną 1 k., privaloma duoti vaisius ir daržoves. 
8. Tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei 1 k., per savaitę. 
9. Pietų karštas patiekalas turi būti iš daug baltymų ir angliavandenių turinčių produktų. 
10. Gaminant maistą negali būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra 

maisto priedų. 
11. Patiekiamas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną. 
12. Patiekiamas maistas į grupes turi būti ne mažiau kaip +68°C. 
13.  Maistas yra gaminamas vadovaujantis 4-7 m., vaikams rekomenduojamomis paros 

maistinių medžiagų normomis. 
14.  Maistas yra gaminamas pagal patvirtintą maisto gaminimo receptūrą, kurioje 

nurodoma brutto, netto, bei gamybos aprašymas. 
15. Patiekiamas maistas turi būti kokybiškas, įvairus ir atitikti saugos reikalavimus. 
16. Gaminant maistą naudoti kuo mažiau druskos ir cukraus (druskos ne daugiau kaip 

1g/100g., pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5g/100g.) 
17. Mėsa, žuvis turi būti malama patiekalo gaminimo dieną. 
18. Nuo 2016 m. sausio 01 d. valgiaraščiai ir maitinimo tvarka skelbiama įstaigos 

internetinėje svetainėje adresu www.patasinesdarzelis.lt . 
 

 
V. SUTARČIŲ SUDARYMAS 

  
1.    Sudaryti sutartis su patikimais tiekėjais. 
2.    Virėja priimant maisto produktus iš tiekėjų privalo tikrinti maisto kokybę. Stebėti, 

kad nebūtų pažeistos pakuotės (galiojimo laikai, vaisiai, daržovės ir kiti   produktai tik švieži) 
3.    Nuolat stebėti, kad tiekiami produktai atitiktų maisto kokybės reikalavimus 

 
 

VI. MOKESTIS UŽ MAITINIMĄ 
 

1. Mokestis už maitinimą yra skaičiuojamas pagal vaikų lankomumo tabelį. 
2. Mokestis už vaiko maitinimą ugdymo grupėse gali būti mažinamas 50% (nustatytos 

vaiko dienos maitinimo kainos). 
3.  Maitinimų kainos: 

Pusryčiai- 0,70 € 
Pietūs – 1,10 € 
Pavakariai (kartu su vakariene)– 1,00 € 

4. Vaikas gali tėvų prašymu atsisakyti pusryčių ir/ar vakarienės, tada mokestis mokamas 
tik už pasirinktus maitinimus. 

5. Tėvams yra pateikiami apmokėjimo už vaiko maitinimą (išlaikymą) kvitai kiekvieno 
mėnesio 10 d. 

6. Mokestis už vaikų maitinimą (išlaikymą) įstaigoje turi būti apmokamas iki einamo 
mėnesio 25 d. 

 
                                                ---------------------- 


