
                                                                                PATVIRTINTA 

daugiafunkcio centro direktoriaus 

                                                                                     2019 m. spalio 16 d. 

                                                                                  įsakymu Nr. V-35 

 

UTENOS R. SUDEIKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO MAITINIMO PASLAUGŲ 

TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) maitinimo paslaugų 

teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų 

(toliau – vaikai), vaikų poilsio stovyklų, Centro darbuotojų, maitinimo paslaugų teikimo pagal sutartis 

organizavimo tvarką ir reikalavimus. 

 2. Tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) „Dėl vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“, Utenos 

rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. TS-242 „Dėl mokinių nemokamo 

maitinimo Utenos rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu „Mokinių nemokamo 

maitinimo Utenos rajono mokyklose tvarkos aprašu“. 

 3. Maitinimo paslaugų kainų dydis nustatomas, vadovaujantis Utenos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais. 

 

II SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 4. Centro direktorius (toliau – direktorius) atsako už maitinimo paslaugų organizavimą 

ir Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą.  

 5. Maistas gaminamas ir ruošiamas Centro valgykloje. 

 6. Maitinimo paslaugos teikiamos Centro valgykloje. Kiekvienam asmeniui, 

besinaudojančiam šia paslauga, sudarytos sąlygos sėdėti prie stalo. 

 7. Maisto produktai perkami Supaprastintų viešųjų pirkimų būdu. Produktus tiekia 

tiekėjai pagal sutartis. Sudarant sutartis dėl maisto produktų tiekimo Centrui, sutartyje numatoma 

atsakomybė už maisto produktų, neatitinkančių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu patvirtinto „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo“ reikalavimų, tiekimą. Maisto 

produktų tiekimo sutartys nesudaromos su į „Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą“, 

skelbiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje, įtrauktais maisto 

produktų tiekėjais. 

 8. Centre organizuojamas maitinimas: 

 8.1. ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimas; 

 8.2. nemokamas mokinių maitinimas; 

 8.3. vaikų poilsio stovyklų maitinimas; 

 8.4. Centro darbuotojų maitinimas; 

 8.5. maitinimo paslaugų teikimas pagal sutartis. 

 9. Ikimokyklinio ugdymo grupės vaikų maitinimas: 

 9.1. vaikams organizuojami pusryčiai, pietūs ir pavakariai. Vaikai valgo Centro 

valgykloje; 



 9.2. vaikus į valgyklą lydi mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 

(toliau – mokytojas), ir mokytojo padėjėjas; 

 9.3. vaikai maitinami kas 3,5 val.; 

 9.4. vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi pagal rekomenduojamas paros energijos ir 

maistinių medžiagų normas, nustatytas tuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro įsakymais; 

 9.5. sudaromi 15 d. valgiaraščiai, vadovaujantis 4–7 metų amžiaus vaikams 

rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis; 

 9.6. perspektyviniai valgiaraščiai tvirtinami Centro direktoriaus, suderinus su Utenos 

valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Maitinimo valgiaraščiai gali būti sudaromi (pasirinktinai): 

 9.6.1. pagal patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus interneto svetainėje adresu 

www.smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/rekomenduojami_perspektyviniai_valgiaraščiai; 

 9.6.2. pagal juridinių ar fizinių asmenų parengtus ir su Sveikatos apsaugos ministerija 

raštu suderintus patiekalų receptūrų rinkinius (rinkinyje turi būti pateiktas Sveikatos apsaugos 

ministerijos suderinimo raštas) ar jų ir Tvarkos aprašo 9.6.1 papunktyje pateiktų receptūrų 

kombinacijas;  

 9.6.3. savarankiškai maitinimo paslaugos teikėjo, vadovaujantis Tvarkos aprašo 

reikalavimais;  

 9.7. einamosios savaitės valgiaraščiai, patvirtinti Centro direktoriaus, skelbiami Centro 

valgykloje bei informaciniame stende tėvams vaikų nusirengimo patalpoje. 

 10. Valgiaraščiai gali būti koreguojami ir keičiami: 

 10.1. dėl tiekėjų laiku nepristatytų ir/ar trūkstančių produktų maisto sandėlyje; 

 10.2. pakeitus vieną tos pačios savaitės maisto produktą ar patiekalą kitu, kai jo maistinė 

ir energetinė vertė išlieka tokia pati. 

 11. Siekiant užtikrinti apsinuodijimo maistu protrūkių prevenciją, draudžiama atsinešti 

į grupę namuose gamintą ar tėvų pirktą maistą (išskyrus vaisius ir daržoves).   

 12. Pagal gydytojo raštiškus nurodymus formoje Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos 

pažymėjimas“, patvirtintoje  Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro,  reikalui esant, 

organizuojamas pritaikytas maitinimas. 

 13. Centras dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo 

skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.  

 14. Nemokamas mokinių maitinimas: 

 14.1. nemokamas mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis Utenos rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. TS- 242 „Dėl mokinių nemokamo 

maitinimo Utenos rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Mokinių nemokamo 

maitinimo Utenos rajono mokyklose tvarkos aprašo“ nuostatomis; 

 14.2. nemokamas maitinimas mokiniams finansuojamas iš valstybės biudžeto specialios 

tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui, Savivaldybės biudžeto, įstatymų nustatyta tvarka gautų 

kitų lėšų; 

 14.3. mokinių nemokamo maitinimo rūšys: 

 14.3.1. pietūs; 

 14.3.2. maitinimas organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose; 

 14.3.3. pusryčiai arba pavakariai; 

 14.4. kurios rūšies (kurių rūšių) nemokamą maitinimą mokiniui skirti pagal Tvarkos 

aprašo 14.3. punktą, sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas 

asmuo; 

 14.5. vienai dienai vienam mokiniui atskirai pusryčiams, pietums, mokyklose 

organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose skirtiems produktams įsigyti konkretus 



skiriamų lėšų dydis tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Savivaldybės 

administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus teikimu; 

 14.6. nemokamo mokinių maitinimo skyrimo ir teikimo procedūros numatytos šio 

aprašo 14.1. punkte nurodyto dokumento IV skyriuje; 

 14.7. nemokamas maitinimas teikiamas vasaros atostogų metu organizuojamose 

dieninėse vasaros poilsio stovyklose nuo stovyklos pradžios iki pabaigos; 

 14.8. organizuojant dienines vasaros poilsio stovyklas, likus ne mažiau kaip 10 dienų 

iki stovyklos pradžios, Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui 

(toliau – Skyrius) pateikiamas vardinis sąrašas mokinių, kuriems paskutinį mokslo metų mėnesį 

priklausė nemokamas maitinimas ir kurie dalyvaus organizuojamose dieninėse vasaros poilsio 

stovyklose. Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, gavęs informaciją, apie 

vasaros stovyklose dalyvauti ketinančius mokinius, papildo sprendimus dėl atitinkamų mokinių 

nemokamo maitinimo; 

 14.9. mokinių atostogų, švenčių ir poilsio dienomis nemokamas maitinimas 

neorganizuojamas; 

 14.10. turint šiam tikslui pakankamai lėšų, mokiniui, kuriam skirtas nemokamas 

maitinimas, kai mokinio nėra pamokose dėl pateisinamų priežasčių ar paskyrus pavienio mokymosi 

formą, nemokami pietūs gali būti atiduodami į namus įstatymų nustatyta tvarka; 

 14.11. mokinys, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas, pradedamas maitinti kitą 

darbo dieną nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo dienos. Pakeitus ugdymo įstaigą, 

mokiniui nemokamas maitinimas naujojoje ugdymo įstaigoje pradedamas teikti nuo pirmos 

mokymosi joje dienos. Ankstesnė įstaiga pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą 

maitinimą naujai pasirinktai įstaigai ir informuoja Skyrių apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą. 

Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo patikslina informaciją Socialinės 

paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau - SPIS), priima atitinkamus sprendimus ir juos 

išsiunčia įstaigai, kurioje mokinys mokosi; 

 14.12. Centras, teikdamas nemokamą maitinimą, su Utenos rajono savivaldybės 

administracija pasirašo Lėšų finansavimo mokinių nemokamam maitinimui sutartį. 

 14.13. Centro funkcijos, organizuojant nemokamą mokinių maitinimą: 

 14.13.1. kiekvieną dieną Centro direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo pildo 

mokinių nemokamo maitinimo žurnalą (toliau – žurnalas), suveda informaciją apie mokinių 

nemokamą maitinimą į SPIS; 

 14.13.2. paraiškos finansavimui gauti ir praėjusio kalendorinio mėnesio užpildyti 

žurnalai, patvirtinti Centro direktoriaus  ir paskirto atsakingo asmens už nemokamą maitinimą parašu, 

pateikiami Skyriui iki kiekvieno mėnesio 5 dienos. Gruodžio mėnesio paraiškos ir patvirtinti žurnalai 

pateikiami ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 d.; 

 14.13.3. duomenis apie panaudotas lėšas mokinių nemokamam maitinimui pasibaigus 

kiekvienam kalendoriniam metų ketvirčiui iki kito mėnesio 5 d. ir pasibaigus kalendoriniams metams 

iki kitų metų pirmo mėnesio 8 d. Centras pateikia Skyriui pagal Duomenų apie valstybės biudžeto 

lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-283 „Dėl 

teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo“ 

(toliau – Aprašas), nustatytas formas; 

 14.13.4. iki einamųjų metų birželio 20 d. Centras pateikia Skyriui informaciją apie 

prognozuojamą moksleivių skaičių ir lėšų poreikį išlaidoms už maisto produktus finansuoti (pagal 

Aprašą ir jame pateiktas formas) ateinantiems mokslo metams nemokamo maitinimo Centre ir 

dieninėje vasaros poilsio stovykloje.  

 15. Centro direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo stebi vaikų maitinimo organizavimo 

atitiktį valgiaraščiams: 



 15.1. pildo „Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą“ (1 priedas). 

Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas saugomas dvejus metus; 

  15.2. nustatęs neatitikimą iškart informuoja valgyklos vyr. virėją ir Centro direktorių; 

 15.3. valgyklos vyr. virėjas atsakingas už tai, kad nustatyti trūkumai būtų pašalinti tą 

pačią dieną. 

 16. Už mokinių maitinimo organizavimą ir maitinimo kokybę, tinkamą lėšų 

panaudojimą atsako Centro direktorius. 

 17. Vaikų poilsio stovyklų maitinimas: 

 17.1. vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 3,5‒4 val. pagal poilsio stovyklos vadovo 

patvirtintus valgiaraščius amžių grupėms, suderinus juos su Utenos valstybine maisto ir veterinarijos 

tarnyba; 

 17.2. valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 5 kalendorinių dienų laikotarpiui; 

 17.3. vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a),  

organizuojamas pritaikytas maitinimas; 

 17.4. žygio metu vaikai aprūpinami maistu ir geriamuoju vandeniu, atitinkančiu 

Tvarkos aprašo reikalavimus. 

 18. Vaikų maitinimui draudžiamos šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar 

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

šokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, 

šokoladu ar kremu; kramtomoji guma; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; nealkoholinis alus, sidras 

ir vynas; 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; padažai su spirgučiais; šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos gaminiai, 

kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios medžiagos (jie leidžiami bendrojo ugdymo 

įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); rūkyta žuvis; 

konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų 

vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); strimelė, pagauta Baltijos jūroje; 

nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; mechaniškai atskirta mėsa, žuvis ir maisto produktai, 

į kurių sudėtį įeina mechaniškai atskirta mėsa ar žuvis; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius 

ir kepenis); džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti mėsos, paukštienos ir žuvies 

gaminiai; maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau 

– GMO), arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš 

dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai ir patiekalai, neatitinkantys Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 patvirtinto „Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo“ 3‒5 prieduose nustatytų reikalavimų.  

  19. Centro darbuotojų maitinimas: 

 19.1. darbuotojai Centro valgykloje valgo pietus jų darbo grafikuose numatytu laiku 

pagal atskirą valgiaraštį; 

 19.2. darbuotojų maitinimo paslaugos kaina fiksuojama darbuotojų, gavusių maitinimo 

paslaugą, vardiniame sąraše (2 priedas); 

 19.3. paskutinę darbo savaitės dieną maitinimo paslauga naudojęsis darbuotojas gautos 

paslaugos sumą patvirtina parašu; 

 19.4 sąrašą pildo ir paskutinę mėnesio darbo dieną Centro buhalterijai pateikia vyr. 

virėjas; 

 19.5. darbuotojams maitinimo paslaugos kaina nustatoma, skaičiuojant patiekalams 

sunaudotų maisto produktų kainą ir visas maisto gamybos išlaidas, sudarančias 85 proc. maisto 

produktų kainos (Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. TS- 58 

„Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS- 132 „Dėl 

maitinimo paslaugos kainos dydžio nustatymo“ pakeitimo“; 

 19.6. darbuotojai už maitinimą moka iškart, gavę šią paslaugą. 



 20. Maitinimo paslaugų teikimas pagal sutartis: 

 20.1. maitinimo paslaugos pagal sutartis kaina nustatoma, skaičiuojant patiekalams 

sunaudotų maisto produktų kainą ir visas maisto gamybos išlaidas, sudarančias 100 proc. maisto 

produktų kainos (Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. TS- 362 

„Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS- 132 „Dėl 

maitinimo paslaugos kainos dydžio nustatymo“ pakeitimo“); 

 20.2. atsiskaitymo už paslaugą terminai numatomi paslaugos teikimo sutartyje; 

 20.3. maitinimui pagal sutartis sudaromi atskiri valgiaraščiai. 

 21. Centro valgykloje sudarytos sąlygos kasdien atsigerti geriamojo vandens. 

 22. Centro valgykloje matomoje vietoje skelbiama: 

       22.1. einamosios savaitės valgiaraščiai (nurodant visus patiekalus ir gėrimus); 

valgiaraščiai skelbiami ir ikimokyklinio ugdymo grupės tėvams skirtame stende vaikų nusirengimo 

patalpoje;  

       22.2. maisto pasirinkimo piramidės, maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto 

skylutė“ pažymėti plakatai ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija; 

       22.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris 

(skambinti maitinimo organizavimo klausimais). 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 23. Už kokybišką, reikalavimus atitinkantį maitinimo organizavimą, tinkamą lėšų 

panaudojimą atsako Centro direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 24. Mokesčio už teikiamas maitinimo paslaugas tvarka keičiama, pakeitus Utenos 

rajono savivaldybės tarybos sprendimą, nustatantį mokesčio už teikiamas maitinimo paslaugas 

tvarką, ar kitus šių lėšų gavimą ir panaudojimą reglamentuojančius dokumentus. 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maitinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

(Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalo forma) 
 

VALGIARAŠČIŲ IR VAIKŲ MAITINIMO ATITIKTIES PATIKRINIMO ŽURNALAS  

 

Data 

Patikrinimo rezultatas 

(atitinka / neatitikties 

aprašymas) 

Siūlomas 

neatitikties taisymas 

Neatitikties 

pašalinimo 

terminas 

(data, val.) 

Įvykdyta 

(data, val.) 

Tikrinusio 

asmens vardas, 

pavardė, parašas 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maitinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 

                                   2 priedas  

 

Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro darbuotojų, gavusių maitinimo paslaugą, vardinis sąrašas 

 

20_____ m. ______________ mėn. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, 

vardas 

Dienos Iš viso Parašas 

     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


