
VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. Pakruojo lop5elio-darZelio ,,Saulute" (toliau - lop5elis-darZelis) vaikq maitinimo organizavimo
tvarkos apraSas (toliau - tvarkos apra5as) reglamentuoja ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amLiaus vaikq
maitinim4 Pakruoj o lop Selyj e-da r Lely je,,S aulute".

Z. Sio tvarkos apra5o tikslas - nustatl,ti maitinimo organizavimo dalyviq funkcijas ir sudaryti s4lygas

sveikatai palankiai vaikq mitybai, uZtikrinti maisto saug4 ir kokybg, patenkinti vaikq maisto fiziologinius
poreikius, ugdyti sveikos mitybos igiidZius.

3. Maitinimas organizuojamas vadovaujantis teises' aktais, reglamentuojandiais maitinimo
organizavim4, maisto produktq tiekim4, maisto tvarkym4, patalpq ir irangos prieZi[r4, sveikatos bei saugos

reikalavimus, ir Siuo apra5u.

4. Maisto produktq inventorizacija lop5elyje-darLelyje atliekama pagal inventorizacijos taisykles,

patvirtintas Lietuvos Respubl ikos Vyriausybes nutarimu.

S. Sio apraSo reikalavimai privalomi visiems lop5elyje-darLelyje dirbantiems ir maitinimo procese

dalyvauj antiems asmenims

II. VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMO BBNDRIEJI REIKALAVIMAI

6. Maisto produktq pirkimas organizuojamas vadovaujantis Pakruojo lop5elio-darZelio ,,Saulutd"
supaprastintomis vie5qjq pirkimq taisyklemis ir Vie5qlq pirkimq istatymu.

7. Sudarant sutarti del maisto produktq tiekimo lop5elio-darZelio vaikq maitinimui (toliau - maisto
produktq tiekimo sutartis), maisto produktq tiekimo sutartyje turi b[ti numatl,ta atsakomybe uZ maisto

produktq, neatitinkandiq tvarkos apra5o reikalavimq, tiekim4. Prie5 pasiraSant maisto produktq tiekimo sutarti

rekomenduojama sudaryti maisto produktq s4ra54 su konkrediais tiekiamq maisto produktq pavadinimais,

maisto produktq sudetimi, fasuotes grynuoju kiekiu.
8. Darbuotojai, kuriq veikla susijusi su maisto produktq tvarkymu, i5davimu ir sandeliavimu, maisto

gaminimu prie5 pradedami dirbti ir veliau kiekvienais metais turi pasitikrinti sveikat4 Sveikatos apsaugos

ministerij os nustatlta tvarka.
9. Darbuotojai, kuriq veikla susijusi su maisto produktq tvarkymu, iSdavimu ir sandeliavimu, maisto

gaminimu prie5 pradedamas dirbti ir veliau kas dveji metai i5klauso higienos igudZiq mokymus ir turi teises

aktq nustatyta tvarka, galiojantj sveikatos Ziniq atestavimo paZymejim4.

l0.Periodi5kai (maZiausiai vien4 kart4 per metus), savikontroles sistemos vykdymo uZtikrinimui, turi
bDti atliekamas vidaus maisto tvarkymo auditas.

III. VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

1L Lop5elyje-darLelyje maitinimas organizuojamas visiems jstaig4Iankantiems vaikams pagal poreiki.
Vaikai istaigoje maitinami Siltu maistu, sudarant s4lygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie stalo.

12. Lop5elyj e-d arLelyje organizuoj amos :

12.1. vaikq maitinimo paslaugos, uZ kurias Pakruojo rajono savivaldybes tarybos nustat544 uZmokesti
moka tevai (kiti teiseti vaiko atstovai);

12.2. nemokamas prieSmokyklinio amZiaus vaikq maitinimas, kuris yra skiriamas Lietuvos Respublikos
socialines paramos mokiniams istatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas i5 valstybes biudZeto specialiosios
tikslines dotacijos savivaldybes biudZetui bei savivaldybes biudZeto. Nemokamas maitinimas organizuojamas
vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybes tarybos nustat5rta mokiniq nemokamo maitinimo fvarka.

13. Nemokamas prie5mokyklinio amZiaus vaikq maitinimas yra organizuojamas nuo tada, kai
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gaunamas Pakruojo rajono savivaldybes administracijos socialinds paramos skyriaus sprendimas del socialines

paramos mokiniui skyrimo. Nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metq pradZios iki mokslo metq

pabaigos, arba nuo informacijos apie priimt4 sprendim4 gavimo istaigoje kitos dienos iki mokslo metq

pabaigos. Nemokamas maitinimas teikiamas tik mokslo dienomis iki geguZes 3l d. Rudens, Kaledq, Velykq ir
kitokiq atostogq metu jis nera teikiamas.

13.1. Priedas prie nemokamq pietq lra5omas iatitinkandios dienos valgiaraSti(formaNr.299),
14. Pritaikytas maitinimas organizuojamas atsiZvelgiant j pateiktus tevq pra5ymus ir gydyojo paZymas

su nurodymais apie vaikq maitinim4.
15. l-7 metq amZiaus vaikams maitinimas organizuojamas ne rediau kaip kas 3,5 valandas. Vaikai

valgo pusrydius, pietus ir vakarieng.

16. Kiekvienais mokslo metais lop5elio-darZelio dietistas, atsiZvelgdamas i grupiq dienos ritm4,

parengia maisto atsiemimo grafikus. Maitinimo grafikas:

16.1. pusrydiai - 8.15 val.;
16.2. piet[s - 12.00 val.;
16.3. vakariene - 15.30 val.
17. Maisto atsiemimo grafikai yra pakabinami stende prie maisto atsiemimo langelio.

18. Maisto paruo5imas ir patiekalq ivairumas atitinka vaikq amZiaus ir sveikos mitybos

rekomendacijas. Lop5elyj e-darLelyje maistas gaminamas atsiZvelgiant j fiziologinius vaikq poreikius, amZiaus

ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles. Patiekalq gaminimo ir pateikimo reikalavimai:

18.1 pateikiamas maistas turi buti gaminamas ir pateikiamas t4 padi4 dien4;

18.2. pateikiamas maistas turi bUti kokybi5kas, lvairus ir atitikti saugos reikalavimus;

18.3. pirmenybe teikiama maistines sarybes tausojantiems patiekalq gamybos b[dams: virimui
vandenyje, ar garuose, tro5kinimui;

18.4, gaminant maist4 neturi b[ti naudojami prieskoniq mi5iniai, kuriq sudetyje yra maisto priedq;

18.5. gaminant maist4 turi buti naudojama kuo maZiau druskos ir cukraus;

18.6. rukyti mdsos gaminiai ikimokyklinio ugdymo istaigose vaikq maitinimui neturi buti teikiami;

18.7. jei patiekalui gaminti naudojama malta mdsa ar Zuvis, ji turi bDti malama patiekalo gaminimo

dien4;

18.8. kiekvien4 dien4 turi b[ti pateikta darZoviq ir vaisiq, rekomenduotina sezoniniq, SvieZiq;

18.9. tas pats patiekalas neturi b[ti teikiamas daZniau nei kart4 per savaitg;

18.10. kar5tas pietq patiekalas turi bUti iS daug baltymq turindiq produktq (mesa, pauk5tiena, Zuvis,

kiauiiniai, ank5tiniai attgalai,pieno produktai) ir angliavandeniq turindiq produktq. Su kar5tu patiekalu turi b[ti
pateikiamos darZovds, vaisiai arba jq salotos.

18.1 1. jei teikiama arbata, turi b[ti sudaryta galimybe atsigerti nesaldintos arbatos.

19. Lop5elis-darZelis dalyvauja Europos Zemes [kio garantijq fondo ir Lietuvos Respublikos valstybes

biudZeto le5omis remiamose programose:

19.1. Pieno ir jo produktq vartojimas skatinamas dalyvaujant paramos programoje,,Pienas vaikams".

Pagal 5i4 program4 nuo 2072 metq pieno gaminiai lop5elyje-darLelyje dalijami pagal programoje nustatytas

normas;
19.2. ,,Vaisiq vartojimo skatinimas mokykloje". Vaisiai ir darZoves istaigoje dalijami pagal programoje

nustatytas normas.

20. Vaikq maitinimui draudZiamos teikti Sios maisto produktq grupes: bulviq, kukuriizq ir kitokie
tra5kudiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; Sokoladas ar Sokolado gaminiai;

konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, Sokoladu ar kremu; siirus gaminiai (kuriose druskos daugiau nei 1

gll00 g), maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais; gantoti gerimai; energiniai gerimai;

gerimai ir maisto produktai pagaminti i5 (arba kuriq sudetyje yra) kavamedZio pupeliq kavos ar jq ekstrakto;

cikorijos, gitiq ar grudq gerimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultiniq, padaL4 koncentratai; rukyta Zuvis;

konservuoti mdsos ir Zuvies gaminiai; nepramonines gamybos konservuoti gaminiai; Zle$ainiai; mechani5kai

atskirta m6sa ir jos gaminiai; subproduktai ir jq gaminiai (i5skyrus lieZuvius ir kepenis); maisto papildai;

maistas, pagamintas i5 geneti5kai modifikuotq organizmq (toliau-GMO), arba maistas, i kurio sudeti ieina
GMO, maisto produktai, ikuriq sudeti ieina i5 dalies hidrinti augaliniai riebalai.

21. Vaikams maitinti rekomenduojami Sie maisto produktai:darZovds, bulves, vaisiai, uogos irjq
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patiekalai, sultys i5skyrus citrusiniq vaisiq ir r,ynuogiq (pageidautina SvieZiai spaustos); grfldiniai (duonos

gaminiai, kruopq produktai) ir ank5tiniai produktai; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po

rauginimo termi5kai neapdoroti); nemalta liesa mdsa, liesos mesos produktai (neuZ5aldyti); Zuvis ir jos

produktai (neuZ5aldyti); aliejus (turi blti maLiau vartojama gyvflnines kilmes riebalq: riebi mesa ir mesos

produktai turi bUti keidiama liesa mdsa, paukStiena, Zuvimi ar ank5tinemis darZovemis; gyvDnines kilmes

riebalai ir margarinas, kur imanoma, keidiami aliejais); kiauSiniai; geriamasis vanduo ir nattiralus mineralinis

bei Saltinio vanduo (negazuoti). Maisto produktus rekomenduojama teikti i5 ekologines gamybos Dkiq ar

i Sski rtines kokybes produktq gamintoj q, paZen kl intu s,,Rakto skylute".

22. Atskiri valgiara5diai sudaromi lop5elio (vadovaujantis 1-3 metq vaikams rekomenduojamomis paros

maistiniq medZiagq normomis), darLelio (vadovaujantis 4-'7 metai vaikams rekomenduojamomis paros

maistiniq medZiagq normomis) grupems. Jei lop5elyj e- darLelyje sudaromos mi5rios grupes, valgiara5diai

sudaromi vadovaujantis 4-7 metq rekomenduojamomis paros maistiniq medZiagq normomis.

23. Lop5elyje-darZelyje maitinimas organizuojamas pagal penkiolikos dienq perspektyvini valgiara5ti,

kuri rengia dietistas. Perspektyvinis valgiara5tis yra suderintas su visuomenes sveikatos prieZiiiros istaiga teises

aktq nustatlrta tvarka. Nuo 2015 m. liepos 1 dienos isigaliojo isakymas pagal kuri perspektyvinis valgiara5tis

derinamas su Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniais padaliniais.

24. Yarkai maitinami pagal valgiara5dius, patvirtintus lop5elio-darZelio direktoriaus.

25. Sudarant valgiara5dius atsiZvelgiama itai, kad pusrydiams vaikas turi gauti 20-25y0, pietums 30-35yo,

vakarienei 20-25% rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo'

26. Dietistas:
26,1. ra5o kasdieninius valgiara5dius (pareikalavimus), kuriuose nurodo gaminamq patiekalq

pavadinimus ir produktq kiekius;
26.2. ateinandios dienos valgiara5ti (forma Nr. 299) ra5o i5 vakaro ir teikia direktoriui pasira5yti;

26.3. konkredios dienos valgiara5ti pradedama skaidiuoti tada, kai kiekvien4 ryt4 9,00 val. surenka

informacij4, apie lankandiq vaikq ir pasirenkamq maitinimq skai6iq. Surinktus duomenis sura5o dienyne;

26.4. apskaidiuoja kiek vaikq valgys ir duomenis pateikia virejui;
26.5. kontroliuoja maisto produktq kokybg, jq laikymo s4lygas, realizacijos terminus, maisto gamybos

proces4 vinuveje;
26.6. vykdo maisto paemimo ir maitinimo organizavimo grupese prieZi[r4. Stebi ir analizuoja maitinimo

proces4 grupeje, stalq serviravim4, patiekalq pateikim4 vaikui, maisto dalinim4 vaikui pagal norm4.

27 . Okvedys yra materialiai atsakingas asmuo, kuris:

27 .1. atslLvelgdamas j dienos valgiara5ti, uZsako reikalingus maisto produktus numat5rtiems patiekalams

gaminti.
27.2. priima i5 tiekejq tik kokybi5kus, realizacijos laik4 atitinkandius produktus ir juos sandeliuoja

grie?tai vykdydamas h i gienos normos re ikalav imus ;

27.3. registruoja maisto s4skaitas-fakturas, jose prie produktq pavadinimq uZra5o kodus, pateikia jas

direktoriui pasiraSyti, ir pasira5ytas s4skaitas-fakturas pateikia buhalteriui;
27.4. produktus i5 sandelio i5duoda virejoms tik pagal dienos valgiaraSti. I5 vakaro i5duoda produktus

ateinandios dienos maitinimui, o po pusrydiq, Zinant dienos vaikq skaidiq, dar papildomai susiderina produktq

kiekitai dienai;
27.5. kasdien vykdo tiksli4 maisto produktq gavimo ir i5laidq registracij4 knygoje ,,Maisto produktq

registras";
2l .6. maisto produktus nura5o kiekvien4 dien4 pagal tos dienos valgiaraSti;

27 .l . kas 10 dienq derina maisto produktq likudius su buhalteriu.
28. Virejas yra materialiai atsakingas asmuo, kuris:

28.1. pagal i5 vakaro sudaryt4 valgiara5tj analizuoja patiekalo recepturas ir gamybos technologijos

apra5ymo korteles, susipaZista su ateinandios dienos patiekalq ruo5imo technologija;

28.2. pusrydius ruo5ia pagal vakaryk5tes dienos vaikq skaidiq;

28.3. priima maisto produktus i5 iikvedZio einamai dienai pagal i5 vakaro sudaryt4 valgiara5ti. Priemus

produktus irjuos patikrinus (pagal svori) pasira5o valgiaraStyje nurodytoje vietoje;

28.4. atlieka kontrol inius svdrimus;

28.5. atsako uZ tikshl maisto atidavim4 pagal norm4. Pasveria porcij4 vienam vaikui ir apskaidiavus



iSduoda !grupes atitinkamai pagal grupese esandiq vaiflq skaidiq;
28.6. maist4 i grupes atiduoda tik pagal nustaq/t4 maisto atsiemimo grafrkq;
28.7. matuoja ir fiksuoja patiekalq Siluminio apdorojimo temperatflr4.
29. buhalteris maisto s4skaitas-fakturas uZpajamuoja ir vykdo jq apskait4 buhalterines apskaitos

programos pagalba pagal prekes kod4, pavadinim4, kieki ir vertg.
30. Vaikq maitinimo proces4 grupeje organizuojair uL ji atsako grupes aukletoja:

30.1. kasdien pildo vaikq lankomumo dienyn4 (patvirtint4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 2002 m. sausio l5 d. isakymu Nr. 3 3) kiekvien4 dien4 veda vaikq lankomumo apskait4, kurioje nurodo
bendr4lankandiq vaikq skaidiq ir pasirenkamq vaikq maitinimb skaidiq;

30,2. rDpinasi maisto paskirstymu kiekvienam vaikui pagal norm4, bei maisto
pateikimu.

31. Aukletojos padejejas, po vaikq maitinimo, sutvarko patalpas, suplauna indus. Po kiekvieno
maitinimo atliekos iSneSamos i5 grupes patalpq.

32. Vaikq grupese privalo bDti geriamojo vandens (rekomenduotina, kambario temperatlros), kuris biitq
bet kuriuo metu prieinamas vaikams.

33. LopSelio- darZelio grupese turi b[ti skelbiama:
33.1. tos dienos valgiaraStis (skelbiami vaikq priemimo patalpoje);
33.2. maisto pasirinkimo piramides plakatas ar kita sveik4 mityb4 skatinanti

informacija;
33.3. Valstybines maisto ir veterinarines tarnybos nemokamos telefono linijos numeris- skambinti

maitinim o or ganizav imo kl aus imai s (ske I biama vaikq priemimo patalpoj e) ;

33.4. Tvarkos apra5as ir valgiara5diai turi b[ti skelbiami lop5elio-darZelio interneto
svetaineje.

IV. MOKESTIS UZ MAITINIMO PASLAUGAS

34. Maitinimo kainos uZ lopSeli-darLeliyra nustatomos vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybes
tarybos sprendimu.

35. Mokestis yra mokamas uZ kiekvien4 lankyt4 arba nelankyt4 ir nepateisint4 dien4. Mokejimo dydis
priklauso nuo tevq pasirinkto dienos maitinimq skaidiaus ir maitinimo riiSiq.

V. MAISTO BLOKO PATALPU IR IRANGOS PRIEZIURA

36. Maisto produktq tiekimas, jq laikymas, maisto gaminimas ir maisto tvarkymo iranga turi atitikti
Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos ir kitq teises aktq reikalavimus.

37. Visos maisto bloko patalpos valomos ir dezinfekuojamos pagal valymo ir dezinfekavimo darbq
plan4. Valymo, plovimo ir dezinfekavimo darbai registruojami Lumale.

38. Indai ir irankiai turi b[ti plaunami naudojant tik indq plovimui skirtas priemones. DraudLiama
naudoti susidevejusius, iskilusius, apdat\tais kra5tais indus bei aliumininius irankius ir indus.

39. Sviestuvai turi biiti valomi pagal reikmes, bet ne rediau kaip du kartus per metus.

40. Kenkejq kontrole ir naikinimas atliekami teises aktq nustaty.ta tvarka.
41. Maist4 liediantiems pavir5iams valyti ir dezinfekcijai naudojami valikliai, dezinfekantai, kiti biocidai

turi buti teises aktq nustatyta tvarka leistini naudoti Lietuvos Respublikoje. Jie naudojami laikantis gamintojo
nurodymq. Ant maist4liediandiq pavir5iq neturi likti plovikliq, biocidq likudiai.

42. Kontroles prietaisai ir irengimai naudojami, priZiDrimi ir metrologi5kaitikrinami vadovaujantis teises
aktu ose n ustatlrtais reikalavimai s.

43. Maisto bloko patalpos turi atitikti higienos ir sanitarijos norTnq reikalavimus, turdti atskir4 iejim4.

VL BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

44. Pakruojo rajono Pakruojo lop5elyje-darLelyje,,Saulute" uZ vaikq maitinimo organizavim4 atsako
dietistas.

45. Ukvedys yra atsakingas uZ produktq priemim4, iSdavim4, realizacijos terminus, dokumentus, uZ

sutardiq vykdymo kontrolg.
46. Vaikq maitinim4 Pakruojo lop5elyje-darLelyje,,Saulutd" koordinuoja direktorius.


