
                                                                                                                                                   

PATVIRTINTA 

Joniškio rajono vaiko ir šeimos    gerovės centro  

direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. V-396 

 

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO BENDRUOMENINIUOSE 

VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ  

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Joniškio rajono  vaiko ir šeimos gerovės centro Bendruomeninių  vaikų globos namų (toliau-

BVGN) globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo organizavimo aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), 

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr.V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos 

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

Respublikos  sveikatos apsaugos ministro 1999m. lapkričiio 25 d. įsakymo Nr.V-510 „Dėl 

rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimais, 

ir kitais teisės aktais. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI NUSTATANT VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKĄ 

  

2. Sudaryti sąlygas gaminti maistą BVGN savarankiškai: pirkti maisto produktus, gaminti, 

planuoti produktų pirkimą. Patenkinti paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams, užtikrinant 

globotinių (rūpintinių) fiziologinius poreikius, diegti, ugdyti bei  stiprinti vaikų savarankiško gyvenimo, 

maisto gaminimo, biudžeto planavimo poreikius. 

 

 

III SKYRIUS 

GLOBOJAMŲ (RŪPINAMŲ) VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

3. Darbuotojai, kartu su vaikais, aptaria ir surašo maitinimo meniu. 

4. Socialinis darbuotojas, ar jo padėjėjas, kartu su vaikais vyksta į parduotuvę ir nuperka visus 

reikalingus produktus. 

5. Nupirktiems maisto produktams sudaro tinkamas saugojimo sąlygas (šaldytuve, sandėliuke ir 

pan.) 

6. Vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 4 valandas. 

7. Dienos  mitybos norma 4,00 eurai  vienam vaikui (įskaitant ir maitinimąsi ugdymo įstaigose). 

8. Maisto pirkimą organizuoja socialiniai darbuotojai ar jų padėjėjai jiems patogiu metu. 

9. Maistas gaminamas BVGN virtuvėje. Maistą gamina globojami (rūpinami) vaikai, padedant 

socialinio darbuotojo padėjėjui ar socialiniam darbuotojui. 

10. Pusryčius gamina socialinio darbuotojo padėjėjai dirbantys naktį. 

11. Darbo dienomis pietus gamina socialinio darbuotojo padėjėjai ar socialiniai darbuotojai, o 

pavakarius, vakarienę vaikai gaminasi patys, padedant darbuotojui. 

12. Savaitgaliais, švenčių dienomis vaikai maistą gaminasi patys, padedant socialinio darbuotojo 

padėjėjui ar socialiniam darbuotojui. 
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13. Parduotovėje išrašoma sąskaita-faktūra, kurios originalas  pristatomas įstaigos buhalteriui, o 

kopija paliekama BVGN. 

14. Pildoma maisto produktų sunaudojimo  knyga. 

15. Perkami maisto produktai privalo būti kokybiški, tinkamo galiojimo be sveikatai kenksmingų 

priedų, be GMO, kitų neleistinų maisto priedų, kurie uždrausti teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS 

 

16. Tvarkos aprašo nuostatas vykdo BVGN socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. 

17. Už Tvarkos aprašo pažeidimus tiesiogiai atsako BVGN socialiniai darbuotojai. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Tvarkos aprašo nuostatos gali būti keičiamos, pasikeitus Joniškio rajono vaiko ir šeimos 

gerovės centro Bendruomeniniuose vaikų globos namuose globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo 

organizavimo aprašo nuostatoms, ir / ar kitais atvejais teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 


