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KAUNO TIRKILIŠKIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) 

reglamentuoja vaikų maitinimo, vykdomo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo amžiaus vaikų, ugdymo įstaigoje (toliau – mokykloje-darželyje) 

organizavimą, vykdymą. 

2. Tvarkos 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. Tvarkos aprašo reikalavimai privalomi mokyklos-darželio vadovui, 

juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems vaikų maitinimo tiekimo paslaugas 

mokykloje-darželyje bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančioms institucijoms.  

              4. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo 

Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse grupėse“ (pakeistas miesto Tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-

611, 2016-03- 15 sprendimu Nr. T-113), Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose 

tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-540 ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“,  2018 m. 

balandžio 10 d., patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu Nr. V-394 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo, ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. 

gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-4455 ,,Dėl nemokamam maitinimui skirtiems 

produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų 

dydžio nustatymo“,ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais vaikų maitinimo 

organizavimą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigoje. 

 

  

II SKYRIUS 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

5. Vaikų maitinimas organizuojamas vaikams maitinti pritaikytose patalpose, 

laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų ir sudarant sąlygas 

kiekvienam vaikui pavalgyti prie stalo.  

6. Maistas gaminamas ir patiekiamas tą pačią dieną. Maisto paruošimas ir 

patiekalų įvairumas turi atitikti vaikų amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas.  

7.  Pirmenybė teikiama tausojantiems patiekalų gaminimo būdams.  

8. Tirkiliškių mokyklos-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų grupių darbo trukmė – 10,5 val., vaikai maitinami tris kartus per dieną, ne 
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rečiau kaip 3,5 val. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek 

valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje. Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, 

maitinimo grafikas sudarytas tokiame intervale: pusryčiai – nuo 8:50 iki 9:10, pietūs – 

nuo 11:50 iki 12:15, vakarienė – nuo 15:20 iki 15:35. 

             9. Kiekvieną dieną iki 8:15 val. surenkama informacija iš pedagogų apie tą 

dieną valgančių vaikų skaičių. Duomenys perduodami maitinimą tiekiančiai įmonei. 

            10. Jeigu vaikas nevalgo pusryčių ar vakarienės, jį tėvai privalo atvesti ar 

paimti iš grupės po/iki vaikų maitinimo laiko pradžios. Vaikams, nevalgantiems 

pusryčių ir (ar) vakarienės, neleidžiama atsinešti iš namų užkandžių ar gėrimų. 

             11. Vaikų dienos maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą ir 

nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų 

ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, 

vakarienė - 0,52 Eur.  

             12. Mokykloje-darželyje yra sąlygos vaikams atsigerti geriamojo vandens (iš 

vienkartinių stiklinaičių ar švarių stiklinių), nesaldintos arbatos. Pienas ir kiti gėrimai 

vaikams neteikiami šalti, gėrimų temperatūra nežemesnė kaip +15°С. 

             13. Vaikų priėmimo-nusirengimo patalpoje, valgykloje skelbiamas tos 

savaitės valgiaraštis, maisto pasirinkimo piramidės plakatas, Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos ir Visuomenės sveikatos centro nemokamų telefonų linijos 

numeriai.  

     14. Mokykla-darželis dalyvauja ES programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno 

ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“, todėl vaikams 

papildomai duodami pieno produktai ir vaisiai.  

 

III. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 15. Nemokamas maitinimas organizuojamas pagal Kauno miesto 

savivaldybės tarybos nustatytą mokinio nemokamo maitinimo organizavimo tvarką ir 

nustatytą mokinių nemokamo maitinimo kainą. 

 16. Mokykloje-darželyje už nemokamo maitinimo organizavimą atsakinga 

direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.  

 17. Mokinių nemokamo maitinimo grafiką sudaro ir e. maitinimo žiniaraštį 

pildo – soc. pedagogas.  

 18. Grafikas kartu su valgiaraščiu pakabinamas maitinimo įmonės 

teritorijoje, gerai tėvams ir vaikams matomoje vietoje.  

 19. Mokiniai nemokamai maitinami atskirais klasių koncentrais, 

vadovaujantis direktoriaus patvirtintu grafiku, atsižvelgiant į tai, kuri mokinių 

nemokamo maitinimo rūšis nustatyta: pusryčiai, pietūs.  

 20. 1–4 kl. mokiniams pusryčiai ir pietūs patiekiami centralizuotai.  

               21. Mokiniai maitinami tokia tvarka: 

Pusryčiai: 1 – 4 klasių mokiniai valgo po 1-os pamokos; 

Pietūs: po 3-os pamokos (20 min. ilgoji pertrauka): 

1 – 2 klasių mokiniai (patiekiami centralizuotai); 

po 4-os pamokos (20 min. ilgoji pertrauka): 

3 – 4 klasių mokiniai (patiekiami centralizuotai); 

  22. Klasės auklėtojas privalo informuoti virtuvės darbuotoją, jei tą dieną 

mokinys, gaunantis nemokamą maitinimą, neatvyko į mokyklą. Informuoti privalu po 

pirmos pamokos.  

  23. Virtuvės darbuotoja pasižymi žiniaraštyje, kad mokinys gavo maitinimą. 

Paskutinę savaitės dieną žiniaraščio kopija, pasirašyta jį užpildžiusio asmens, pateikiama 



asmeniui-soc. pedagogui, atsakingam už nemokamo maitinimo organizavimą ugdymo 

įstaigoje, kuris gautus duomenis įveda į elektroninį žiniaraštį. 

  24. Už lankomumo žiniaraštyje pateiktų duomenų teisingumą atsako 

mokyklos-darželio vadovas ir klasių vadovai. 

  25. Turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą mokiniui, dėl pateisinamos 

priežasties neatvykusiam į mokyklą (dėl ligos, mokymo namuose), šiltas maistas 

(pusryčiai ar pavakariai, pietūs) privalo būti atiduodami į namus. Maistą iš maitinimo 

įstaigos gali paimti ir mokiniui perduoti šeimos nariai. Šis punktas netaikomas 

mokiniui, jei jis gydomas ligoninėje, išvykęs į sanatoriją.  

  26. Šiltas maistas į namus atiduodamas tėvams, šeimos nariams, 

pateikusiems šiuos dokumentus dėl mokinio neatvykimo priežasties:  

  26.1. raštišką paaiškinimą;  

  26.2. gydymo įstaigos pažymą (galioja praleidus iki 3 mokslo dienų);  

  26.3. neformaliojo švietimo įstaigos pažymą.  

  27. Maistas neatiduodamas: 

  27.1. paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar 

sveikatai;  

  27.2. nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio 

užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose 

vienetuose;  

  27.3. oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei.  

 

 

VI. VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI 
  

  28. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas 

paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams, nustatytas Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakyme Nr. 510 „Dėl 

Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“, bei į vaikų 

buvimo įstaigoje trukmę. Valgiaraščių energinė ir maistinė vertė nuo normų gali nukrypti 

ne daugiau nei penkis procentus. 

  28.1  Mokykloje-darželyje valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 darbo 

dienų laikotarpiui, pagal ugdytinių amžiaus grupes. 

  28.2 Valgiaraščiai  derinami  Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos  2015  m. birželio 22 d. direktoriaus įsakyme Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo 

įstaigų, vaikų socialinės globos namų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

   29. Kauno Tirkiliškių mokykloje-darželyje už vaikų maitinimo 

organizavimą, kontrolę atsako  direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, socialinė 

pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (pagal savo kompetencijas).  

                 30. Visuminė maitinimo kontrolė tenka ugdymo įstaigos vadovui. 

      31. Įstaigos direktorius teikia tvarkos aprašą svarstyti mokyklos-darželio 

taryboje. Mokyklos-darželio tarybai pritarus Aprašą patvirtina įstaigos direktorius. 

 

 

___________________ 


