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isakymas Nr. IV-74 (1.33.)

St,o.ul,lq R.KAIRIU LorSELIO-DARZELIO,,seINDULELIS( vAIKU MAITTI{IMo
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq r. Kairiq lop5elio-darZelio ,,Spindulelis" (toliau - Lop5elis-darZelis) vaikq maitinimo
organizavimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato maitinimo organizavim4 ir teikim4 vaikams
ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo program4.

2. ApraSo tikslas - reglamentuoti Lop5elio-darZelio maitinimo organizavim4 darbo dienomis,
uZtikrinti sveikatai palankiq vaikq mityb4, maisto saugg ir kokybE, ugdyi sveikos mitybos ilgldZius.

3. Maitinimas vykdomas vadovaujantis teises aktais, reglamentuojandiais vaikq maitinimo
organizavim4, maisto gaminimq, patalpq ir irangos prieLiirq, higienos norrnas, sveikatos ir saugos
reikalavimus.

4. Maitinimas gali b[ti:
4.1. nemokamas vaikq maitinimas;
4.2. mokamas vaikq ir kitq ugdymo istaigos bendruomenes nariq maitinimas, kai uZ suteikt4

maitinimo paslaug4 vaikus atstovaujantys asmenys (tevai, globejai, rlpintojai), kiti mokyklos
bendruomenes nariai atsiskaito elektroninemis mokej imo priemonemis;

4.3. pritaikytas maitinimas (mokamas arba nemokamas) pagal i5 anksto pateiktas gydyojo
raSti5kas rekomendacijas ir tevq praSymus.

II SKYRIUS
s4voKos IR APIBnnzNt.q.l

5. Perspektyvinis valgiaraStis - patiekiamq, ne trumpesnio nei 15 dienq laikotarpio, maisto
produktt ir patiekalq sqraSas.

6. Siltas maistas - maistas, patiekiamas kaip kar5tasis patiekalas, iki jo patiekinro vartoti
laikomas ne Zemesneje kaip +63'C temperat[roje.

7. Tausojantis patiekalas - maistas, pagamintas maistines savybes tausojandiu gamybos b[du:
virtas vandenyje ar garuose, tro5kintas, pagamintas konvekcineje krosneleje, keptas ivyniojus
popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotq bulviq patiekalai.

8. Pritaikytas maitinimas - maitinimas, kuris uZtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo (alergija tam
tikriems maisto produktams, virSkinimo sistemos ligos ar remisines jq blkles ir kt.) nulenrtus vaiko
individualius maistiniq medZiagq ir energijos poreikius, parenkant toleruojamus maisto produktus, jq
gamybos bld4, konsistencij4 ir valgymo reZim4. Pritaikytas maitinimas organizuojamas vaikams,
pateikusiems gydytojo ra5tiSkus nurodymus (Forma Nr. E027-1).

9. ValgiaraStis - patiekiamq vartoti dienos maisto produktq ir patiekalq s4ra5as.

10. Maisto davinys - lengvai paruo5iami arba paruoSti vartoti maisto produktai ar patiekalai,
kurie iSduodami tam tikram laikotarpiui pagal sveikatos apsaugos ministro nustatl,tas vidutines
rekomenduojamas paros nornas ir yra tinkamai supakuoti, kad nebutq sqlydio su oru, pavir5iais,
rankomis, kad bltq galima saugiai ne5ti, veZti ar kitaip transportuoti.

1 1. Kitos ApraSe vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrlLtos kituose Lietuvos
Respublikos teises aktuose.
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III SKYRIUS
VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

12. Maitinimas organizuojamas taip, kad bttq sudarytos s4lygos vaikams pavalgl.ti Silto maisto.
13. Maitinimas skirstomas ipagrindini @usrydiai, pietls, vakariene) ir papil<lomE $riespiediai).

Pusryciams vaikas turi gauti 2015 proc., pietums - 30-35 proc., vakarienei - )O--LS proc.,
prie5piediams - po 10 proc. rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo. Maitinimq skiidius
Lop5elyje-darZelyje numatomas atsiZvelgiant i vaikq buvimo istaigoje trukmg. Maisto paruo5imas ir
patiekalq ivairumas turi atitikti vaikq amZiq ir sveikos mitybos rekomendacijas.

14. Maitinimas gali buti organizuojamas i5duodant maisto davinius, kai organizuojamos isvykos
i varZybas ar kitus renginius.

15. Perspektyvinius valgiara5dius Lop5elio-darZelio vaikq maitinimui, kuriuos pateikia
atsakingas darbuotoj as, tvirtina Lop Sel i o -d arLelio direktorius.

16. Sudarant valgiara5dius, bltina laikytis rekomenduojamq paros maisto medZiagq ir energijos
nonnq vaikams, patvirtintq Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro isakymu.

17. Maitinimas turi atitikti fiziologinius vaikq amZiaus ypatumus bei sveikos mitybos principus.
18. Maisto produktq vie5qii pirkim4 organizuoja Siauliq rajono savivaldybes admiriistracijos

Vie5qjq pirkimq skyrius Viesqjq pirkimq istatymo nustatyta tvarka.
19. Maisto produktq inventorizacija Lop5elyje-darZelyje atliekama pagal invenlorizacijos

taisykles (ne rediau kaip kart4 per ketvirti), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu.
20. Maisto ruo5imui turi vadovauti asmuo, atitinkantis tam darbui keliamus kvalifikacinius ir

profesinius reikalavimus.
21. Asmenys, susijg su maitinimo organizavimu ir maisto gamyba, turi blti pasitikring sveikat4

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka (prie5 pradedami dirbti ir
periodi5kai nustatytu daZnumu).

22. UZ maitinimo organizavim4 yra atsakingas LopSelio-darLelio direktorius. Vadovai,
organizuodami maitinim4, uZtikrina vaikq, mokiniq ir darbuotojq saugum4.

23. Vaikq maitinimas organizuojamas grupiq patalpose, laikantis maisto saugos ir maisto
tvarkymo reikalavimq, nustatytq Reglamente (EB) Nr. 852/2004, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. rugsejo 1 d. isakyme Nr. V-675 ,,Del Lietuvos higienos normos HI.l 1 5:2021
,,Maisto higiena" patvirtinimo" (toliau - HN 15,2021), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2006 m. kovo 9 d. isakyme Nr. V-168 ,,Del Lietuvos higienos normos HN 26:200,6 ,,Maisto
produktq mikrobiologiniai kriterijai" (toliau - HN 26:2006) patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 20ll m. geguZes 2 d. isakyme Nr. Y-417 ,,Del Lietuvos higienos
nornos HN 16:2011 ,,MedZiagq ir gaminiq, skirtq liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos
reikalavimai" patvirtinimo" (toliau - HN 16:2011), ir sudarant s4lygas kiekvienam vaikui pavalgyti
prie Svaraus stalo.

24. Esarfi galimybems ir tinkamoms s4lygoms maitinimas gali btti vykdomas pilnu ar daliniu
,,Svedi5ko stalo" principu, kai vaikai maistq isideda patys.

25. Vaikams ugdymo istaigose leidZiama ruo5ti maist4 kartu su pedagogu, aukletojor; padejeju
ir ji vartoti, jei tai numatyta ugdymo ar vaikq uZimtumo organizavimo programoje.

IV SKYRIUS
VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMAS UGDYMO ISTAIGOSE

26. Lop5elyje-darZelyje:
26.l.Yaikai maitinami pagal valgiara5dius ne rediau kaip kas 3,5 val.
26.2. Atskiri valgiara5diai sudaromi 1-3 ir 4-7 metq vaikams. Jei Lop5elyje-darZelyje sudaromos

miSraus amZiaus grupes, valgiaraSdiai gali b[ti sudaromi vadovaujantis tik 4-7 metq vaikams
rekomenduoj amomis paros maistiniq medZiagq normomis.

26.3. 80 proc. vaikams patiekiamq patiekalq turi buti tausojantys patiekalai.



3

26.4. Pagal gydytojo ra5tiSkus nurodymus (Forma Nr. 8027-1) turi btti organizuojamas
pritaikyas maitinimas. Jei pritaikyto maitinimo Lop5elio-darZelio virtuveje pagaminti nera galimybiq,
vaikai, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas, gali blti maitinami t4 dien4 savo i5 namuf atsinestu
maistu. I5 namq atnestas maistas Lop5elyje-darZelyje turi bUti laikomas ir patiektas tinkamos
temperatlros.

26.5. LopSelyje'darZelyje pritaikyto maitinimo valgiaraSdiai turi blti parengti ne vOliau kaip per
30 darbo dienq nuo raSti5kos informacijos gavimo.

26.6. Jei vaiko atstovai pagal istatymq vaikui ideda maisto papildomai, idetas maistas turi atitikti
saugos, higienos ir sveikatos reikalavimus. UZ atnesto maisto saug4 ir kokybg atsako vaiko atstovai
pagal istatym4.

27 . Loplelio-darZelio direktorius :

27.1. atsako uZ maitinimo organizavimE istaigoje;
27.2. nustato maitinimo organizavimo tvark4 ugdymo istaigoje;
27.3. paskiria asmenis, atsakingus uZ mokiniq maitinimE, kitos dokumentacijos tvark1,m4;
27 .4. tvirtina vaikq maitinimo valgiara5dius.
28. Visuomenes sveikatos prieZifiros specialistas vertina vaikq maitinimo organizavirno atitikti

Apra5o reikalavimams, ne rediau kaip kart4 per dvi savaites pildo valgiara5diq ir vaikq maitinimo
atitikties patikrinimo Lumal4 Savivaldybds visuomenes sveikatos biuro direktoriaus nustat;rta tvarka.
Nustatgs neatitikdiq, jas uZregistruoja valgiaraSdiq ir vaikq maitinimo atitikties patikinimo Zurnale ir
apie tai ra5tu informuoja Lop5elio-darZelio direktoriq.

29.Yalgiara5diq ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Zurnalas LopSelyje-darLelyje saugomas
dvejus metus.

V SKYRIUS
VAIKU MATTTNTMO VALGrlRASirlr SUDARYMO RETKALAVTMAT

30. Vaikq maitinimo valgiara5diai sudaromi atsiZvelgiant irekomenduojamas paros normas bei
i vaikq buvimo istaigoje trukmE. Valgiara5diq energine ir maistine verte nuo rekomenduojamq paros
nonnq gali nukrypti ne daugiau nei penkis procentus.

31. Lop5elyje-darZelyje valgiara5diai sudaromi ne maZiau kaip 15 darbo dienq laikotarpiui.
32. Vaikq maitinimo valgiaraSdiuose nurodomi patiekiami patiekalai, patiekalq ki.ekiai (g).

Valgiara5diuose nurodytq patiekalq recept[ros ir gamybos technologiniuose apraiymuose turi b[ti
nurodyi naudojami maisto produktai, jq sudetis, bruto ir neto kiekiai (g), gamybos bfldar; (virimas
vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukme. Maisto produktai, tiekiami pagal Vaisiq ir: darZoviq
bei pieno ir pieno produktq vartojimo skatinimo vaikq ugdymo istaigose programas, i valgiara5dius
neitraukiami.

33. ValgiaraSdiq tituliniame lape nurodytas ugdymo lop5elio-darZelio, pavadinimasr, adresas,
darbo laikas, maitinamq vaikq amZius. Visi valgiaraSdio lapai turi b0ti sunumeruoti (i5skynrs titulini)
ir patvirtinti Lop5elio-darZelio direktoriaus para5u ir spaudu. ValgiaraSdiuose nurodytos siavaites ir
savaites dienos, darbo laikas, kiekvieno vaikq srauto maitinimo laikas. ValgiaraStis ai5kus (nurodl4os
tikslios patiekalq ar maisto produktq iSeigos), be braukymq ar taisymq.

VI SKYRIUS
MAITINIMO ORGANIZAVIMAS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS,

EKSTREMALIOJO IVYKIO IR (AR) KARANTINO METU

34. Maitinimas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 20ll m. lapkridio 1l d. isakymo Nr. Y-964 ,,Del Maitinimo organizavimo
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikq socialines globos lstaigosre tvarkos
apra5o patvirtinimo" aktualia redakcij a.



4

35. Lop5elio-darZelio direktorius tvirtina vaikq ir darbuotojq maitinimo tvakaraSti, ipareigoja
valgyklos atsakingus darbuotojus, aukletojq padejejus, pristatan[ius maist4 i5 valgyklos i grupes,
laikytis sustiprintq higienos reikalavimq, asmens higienos, deveti apsaugos priemones.

36. Maitinimas organizuojamas erdviq ir srautq atskyrimo principu.

VIII SKYRIUS
ADMINISTRAVIMAS IR PRIEZIUROS ORGANIZAVIMATi

37. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uZ savivaldybes biudZeto leSq, skiriamq patiekalq
gamybos iSlaidoms, nemokamam maitinimui, tiksling4 panaudoj im4;

38. LopSeli-darZeli vaikq maitinimo organizavimo klausimais konsultuo.ia Siauliq rajono
savivaldybes Svietimo paslaugq centras.

39. Lop5elio-darZelio maitinimo organizavimo kontrolg pagal veiklos planQ arba esant
biitinumui vykdo Savivaldybes administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba, Sal'ivaldybes
kontrolieriaus tarnyba, Visuomenes sveikatos centras, Valstybine maisto ir veterinar:ijos tarrryba.

40.U2 Sio apra5o vykdymo kontrolg atsakinga Lop5elio-darlelio administraciia.


