
PATVIRTINTA
Ukmergds vaikq lop Selio -da ri,elio,,Vaikystd"
direktoriaus 2020 m. liepos 23 d.

isakymuNr. Vl-57

UKMERGES Vnmg LOPSELIO-DARZELTO,,VATKYST9" VAIKV MAITTNIMO
ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

i. Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) nustato vaikq
maitinimo Ukmerges vaikq lop5elyje-darLelyje,,Vaikyste" (toliau - lop5elis-darZelis) reikalavimus.

2. Tvarkos apra5as parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2018 m. balandLio 10 d. lsakymu Nr. V-394 patvirtintu Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5u.

3. Tvarkos apra5o tikslas - uZtikrinti sveikatai palanki4 vaikq mityb?, maisto saug4 ir geriausi4

kokybg, kad bUQ patenkinti vaikq maisto medZiagq fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos

igudZiai.
4. Tvarkos apra5o reikalavimai privalomi lopSeliui-darZeliui, juridiniams asmenims,

teikiantiems vaikq maitinimo ar maisto produktq tiekimo paslaugas, bei pagal kompetencij4 kontrolg
vykdandioms institucij oms.

II SKYRIUS
SAVOKOS IR JU APIBREZTYS

5. Tvarkos apra3e vartojamos s4vokos ir jq apibreZtys:
5.1. Cukrfls - monosacharidai ir disacharidai, esantys maisto produkte.
5.2. Greitai gendantis maisto produktas - SvieZias, atvesintas arba su5aldytas maisto produktas,

kuriam laikyti ir veZti reikalinga tam tikra temperatrlra, kurioje jis i5lieka saugus vartoti.
5.3. IS dalies hidrinti (i3 dalies sukietinti, i5 dalies hidrogenizuoti) augaliniai riebalai - skysti

augaliniai aliejai, hidrinimo proceso metu paversti pusiau kietais.
5.4. Patiekalas - paprastai vienoje lekiteje patiekiamas vartoti Saltas ar Siltas maistas.

5.5. Prid€tiniai cukrus - gerimo ar patiekalo gamybos metu ideta sacharoze, fruktozd, gliukoze,
gliukozes sirupas, fruktoz€s sirupas, gliukozes-fruktoz€s sirupas ir kitq formq monosacharidai ir
disacharidai, taip pat cukrtis, esantys id€tame meduje, sirupuose, vaisiq sultyse ir vaisiq suldiq
koncentratuose.

5.6. Pritaikytas maitinimas - maitinimas, kuris uZtikdna tam tikro sveikatos sutrikimo (alergija
tam tikriems maisto produktams, vir5kinimo sistemos ligos ar remisines jq bflkles ir kt.) nulemfl1,

asmens individualiq maisto medZiagq ir energijos poreikiq patenkinim4, parenkant toleruojamus maisto
produktus, jq gamybos bud4, konsistencij4 ir valgymo relimq, ir yra ra5tiSkai rekomenduojamas
gydytojo.

5.7. Siltas rnaistas - maistas, patiekiamas kaip kar5tas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas
ne Zemesneje kaip +68 "C temperatlrroje.

5.8. Tausojantis patiekalas - maistas, pagamintas maistines savybes tausojandiu gamybos budu:

virtas vandenyje ar garuose, tro5kintas, pagamintas konvekcineje kosneldje, keptas ivyniojus
popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotq bulviq patiekalai.

5.9. Saltas uZkandis - maisto produktas ar Saltas patiekalas, neitrauktas i valgiara5ti.
5.10. Valgiara5tis - patiekiamq vartoti dienos maisto produktq ir patiekalq s4raias.
5. 1 1 . Kitos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20 I 8



2

m. balandLio 10 d. isakymu Nr. V-394 patvirtintu Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos
apra5o

5.1 I punkte ir 4 priede i5vardytuose teises aktuose vartojamas s4vokas.

III SKYRIUS
VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

6. Lop5elio-darZelio savininkas - Ukmerges rajono savivaldybe atsako uL, tai, kad biitq
sudarytos s4lygos vaikq maitinimui organizuoti.

7. Lop5elio-darLelio vadovas (toliau - vadovas) atsako uZ vaikq maitinimo organizavimq ir
Tvarkos apra5o nuostatq fgyvendinim4.

8. Vaikq maitinim4 galima organizuoti tik gavus
maisto tvarkymu. Vaikams leidLiama ruoiti maista kartu
ugdymo programoje.

9. Maisto produkq tiekimas, maisto tvarkymo vietos irengimas ir maisto tvarkymas turi atitikti
teises aktq bendruosius principus ir reikalavimus.

10. Lop5elyje-darZ,elyje neleidZiama ugdytiniui nestis maisto produktq, galindiq sukelti pavojq
vaikq sveikatai: saldumynai su kremu ar Sokoladu, gerimq su daZikliais, konservantais, saldikliais,
bulviq tra5kudiq ir pan.

1 1. Sudarant sutartis d€l maisto produktq tiekimo lopSeliui-darZeliui (toliau - Maisto produktq
tiekimo sutartis), Maisto produktq tiekimo sutartyje turi briti numatyta atsakomybe uZ maisto produkq,
neatitinkandiq Tvarkos apra5o reikalavimq, tiekim4. Maisto produktq tiekimo sutartys nesudaromos su

i ,,Nepatikimq maisto tvarkymo subjekq s4ra54", skelbiam4 Valstybines maisto ir veterinarijos
tarnybos internetin€je svetaineje, itrauktais maisto produktq tiekejais. Rekomenduojama sudaryti
maisto produktq sqraS4 su konkrediais tiekiamq maisto produktq pavadinimais, maisto produktg
sudetimi, grynuoju kiekiu, apdorojimo b[du (pvz., at5aldytas), kuris pridedamas prie Maisto produkt4
tiekimo sutarties. Sudarant maisto produktq sutartis pirmenybe teikiama tiekiamoms Zaliavoms ir
maisto produktams:

11.1. atitinkantiems 2007 m. birZelio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 83412007, del
ekologines gamybos ir ekologi5kq produktq Zenklinimo ir panaikinandio Reglament4 (EEB) Nr.
2092191(OL2007 L 189, p. 1) kriterijus;

1I.2. atitinkantiems maisto produktq Zenklinimo simboliu ,,Rakto skylute" kriterijus;
tiekiamiems trumposiomis maisto tiekimo grandinemis i5 flkiq (ne daugiau kaip vienas tarpininkas tarp
flkio ir maitinimo organizatoriaus);

1 1.3. atitinkantiems Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro 2007 m. lapkridio 29 d. isakyme
Nr. 3D-524 ,,Del Nacionalines Zemes [kio ir maisto produktq kokybes sistemos" nustatytus
reikalavimus.

12. Iei vaisiai, darZoves, uogos, bulves isigyjami i5 fiziniq asmenq, jie turi laikytis Lietuvos
Respublikos valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodZio 15 d. isakyme
Nr. 81-955 ,,Del Lietuvos Respublikoje iSaugintq SvieZiq vaisiq, darZoviq, uoge, bulviq atitikties
deklaracijos i5davimo reikalavimq patvirtinimo" nustatytq reikalavimq ir i5duoti Lietuvos Respublikoje
i5augintq SvieZiq vaisiq, darZovir4, Boge, bulviq atitikties deklaracijE (toliau - atitikties deklaracija),
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Zem€s tikio ministro 2009 m. liepos 10 d. isakymu Nr. 3D-488
,,D€l Importuojamq, eksportuojamq ir vidaus rinkai tiekiamq SvieZiq vaisiq ir darZoviq atitikties
prekybos standartams patikros taisyklitl patvirtinirno". Atitikties deklaracijos 3 punkto, jeigu Siame
punkte nurodyti maisto produktai neru5iuojami pagal kokybes klases, pildyti nereikia.

13. Vaikq maitinimas organizuojamas vaikams higieniSkai maitinti tinkamose patalpose

laikantis maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimq, nustatytq Reglamente (EB) Nr. 852/2004,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsejo I d. isakyme Nr. V675 ,,Del

teises aktg nustatyta tvarka teisg uZsiimti
su pedagogu ir ji vartoti, jei tai numatyta
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Lietuvos higienos nonnos HN 15:2005 ,,Maisto higiena" patvirtinimo" (toliau - HN 15:2005), Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 9 d. isakyme Nr. V-168 ,,Del Lietuvos higienos
nonnos HN 26:2006 ,,Maisto produktq mikrobiologiniai kriterijai" (toliau - HN 26:2006) patvirtinimo"
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m, geguZ€s 2 d. isakyme Nr. V-41'7 ,,Del
Lietuvos higienos nonnos HN 16:2011 ,,MedZiagq ir gaminiq, skirtq liestis su maistu, specialieji
sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" (toliau - HN 16:2011), ir sudarant s4lygas kiekvienam
vailcui pavalgyti prie Svaraus stalo.

14. Kiekvien4 dien4 vaikai turi gauti Silto maisto.
15. Maisto patiekimas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m.

balandZio 10 d. isakymu Nr. V-394 patvirtinto Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o 6 priedo
reikalavimus.

16. Lopbelyje-darLelyje maitinimas skirstomas i pagrindini - pusrydius, pietus, vakarieng.
Pusrydiams vaikas turi gauti 20-25 proc., pietums - 30-35 proc., vakarienei - 20-25 proc.,
rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo, nustatyto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 1999 m. lapkridio 25 d. isakyme Nr. 510 ,,Del Rekomenduojamq paros maistiniq
medZiagq ir energijos normq tvirtinimo". Jei vaikai maitinimq metu turi galimybg patys isideti maisto,
5io punkto nuostatos netaikomos. Maitinimai gali bflti organizuojami i3duodant maisto davinius, skirtus
maitinti ne lop5elyjedarLelyje (ne ilgesnems kaip 1 dienos i5vykoms ar i kitus renginius).

17. Vaikams maitinti rekomenduojami Sie maisto produktai: darZoves, vaisiai, uogos ir jq
patiekalai; grudiniai (viso grudo gaminiai, kruopq produktai, duonos gaminiai); ank5tines darZoves;
pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiSkai neapdoroti); kiau5iniai; liesa
mesa (neuZ5aldyta); Zuvis ir jos produktai (neuZ5aldyti); aliejai; turi bflti maLiat vartojama gyvtinines
kilmes riebalq: kur imanoma riebi mesa ir mesos gaminiai turi biiti keidiami liesa mdsa, paukStiena,

Zuvimi ar ank5tinemis darZovemis; geriamasis vanduo ir naflualus mineralinis bei Saltinio vanduo.
18. Vaikq maitinimui lop5elyje-darLelyje draudZiamos Sios maisto produktg grupes: bulviq,

kukurfzq ar kitokie tra5kudiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminia|' saldainiai; Sokoladas
ir Sokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu,
Sokoladu ar kremu; kramtomoji guma; gazuoti gerimai; energiniai gerimai; nealkoholinis alus, sidras ir
vynas; gerimai ir maisto produktai, pagaminti i3 (arba kuriq sudetyje yra) kavamedZio pupeliq kavos ar
jq ekstrakto; cikorijos, giliq ar grddq gOrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultiniq, padahtrkoncentratai;
padaLai su spirgudiais; Saltai, kar5tai, maLai r[kyti m€sos gaminiai ir mesos gaminiai, kuriq gamyboje
buvo naudojamos nlkymo kvapiosios medZiagos fiie leidZiami bendrojo ugdymo istaigose
organizuojamrl vasaros stovyklq mefu ar sudarant maisto paketus i namus); rukyta Zuvis; konservuoti
mdsos ir Zuvies gaminiai (iie leidZiami bendrojo ugdymo istaigose organizttojamrl vasaros stovyklq
metu ar sudarant maisto paketus i namus); strimele, pagauta Baltijos j0roje; nepramonines gamybos
konserr,uoti gaminiai; mechani5kai atskirta mdsa, Zuvis ir maisto produktai, i kuriq sudeti ieina
mechaniSkai atskirta mesa ar Zuvis; subproduktai ir jq gaminiai (iSskyrus lieZuvius ir kepenis);
dZitveseliuose volioti ar dZilveseliais pabarsfyti kepti mdsos, pauk5tienos ir Zuvies gaminiai; maisto
papildai; maisto produktai, pagaminti i5 geneti5kai modifikuotg organizmq (toliau - GMO), arba
maisto produktai, i kuriq sud€ti feina GMO; maisto produktai, i kuriq sudeti ieina i5 dalies hidrinti
augaliniai riebalai; maisto produktai ir patiekalai, neatitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro
2018 m. balandZio 10 d. isakymu Nr. V-394 pafvirtintu Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o

3-5 prieduose nustatytq reikalavimq.
19. Patiekalq gaminimo ir patiekimo reikalavimai:
19.1. patiekiamas Siltas maistas turi buti garninamas irpatiekiamas tqpa(:iqkalendoring dienq.
19.2. patiekiamas maistas turi bUti kokybi5kas ir ivairus;
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19.3. pirmenybe teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalq gamybos bfldams. Maisto
pervirimas, perkepimas, prideginimas draudZiamas;

19.4. gamrnant maist4 neturi buti naudojami prieskoniq mi3iniai, kuriq sudetyje yra maisto
priedq;

19.5. kiekvien4 dien4 turi buti patiekta darZoviq ir vaisiq (rekomenduojama sezoniniq, SvieZiq).

Rekomenduojama, kad vaisiai bflq tiekiami papildomo maitinimo metu;
19.6. kiekvien4 dien4 turi buti patiektas patiekalas i5 augalines kilmes maisto produktq.
19.7. sriuba tiekiama pagrindinio maitinimo - pietq metu;
19.8. darZovirl (iSskyrus bulves) ar vaisiq garnyras turi sudaryti ne maliau kaip Ll3 patiekalo

svorio. Jei vaikai maitinimq metu turi galimybg patys isideti maisto, 5io papunkdio nuostatos
netaikomos;

19.9. gaminant patiekal4 i5 maltos mdsos ar Zuvies, ji virtuveje malama patiekalo gaminimo
dien4;

19.10. tas pats patiekalas netiekiamas daZniau nei kart4 per savaitg, i5slcyrus gdrimus, garnyrus
(reikalavimas netaikomas pritaikyto maitinimo valgiara5diams), ir atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandZio 10 d. isakymu Nr. Y-394 patvirtintu Vaikq maitinimo
organizavimo tvarkos apra5o 7 priedo reikalavimus;

19.11. kar3t4 pietq patiekal4 sudaro daug baltymq turintys produktai (m€sa, pauk5tiena, Zuvis,
kiau5iniai, ank5tinds darZovds, pienas ir pieno produktai) ir angliavandeniq turintys produktai. Su

kar5tu patiekalu patiekiamas darZoviq (iSskyrus bulves) ar vaisiq garnyras. Reikalavimas netaikomas
patiekalams i5 augalines kilmes maisto produktq;

19.12. valgymo metu ant stalq neturi btiti pad€ta druskos, cukraus, pipiry, garstydiq;
19.13. pienas ir kiti gerimai vaikams teikiami ne Zemesnes kaip 15 C temperattiros;
19.14. atsiZvelgiant i sezoniSkum4, keidiami patiekalai ar j4 Laliavos SvieZiais (pvz., raugintq

koplsttl sriubq i SvieZiq kop[stq sriubq, burokeliq sriubq i Saltibar5dius ir pan.);
19.15. maistas turi bflti patiekiamas esteti5kai.
20. LopSelyje-dafi,elyje sudarytos higieni5kos s4lygos nemokamai atsigerti kambario

temperatdros geriamojo vandens. Vandeniui atsigerti naudojami asmeninio naudojimo buteliukai,
gertuves, uZ kuriq SvarE atsako ugdytiniq tevai, kiekvien4 dien4 parsineSantys, o kit4 dien4 atne5antys
pries tai nurodyhrs indus gOrimui. Ne5varus asmeniniai indai nepriimami i darL,elio grupes.

2l.Dratdliama naudoti susidev€jusius, i5trupejusius, iskilusius, apdauZytais kraitais indus bei
aliumininius irankius ir indus. DraudZiama naudoti vienkartinius irankius.

22.Lopielio-darZelio vaikq priemimo-nusirengimo patalpose, matomoje vietoje skelbiama:
22,1. einamosios savaites valgiara5diai (nurodant visus patiekalus ir gerimus);
22.2. maisto pasirinkimo piramides, maisto produktq Zenklinimo simboliu ,,Rakto skylute"

plakatai ar kita sveik4 mifyb4 skatinanti informacija;
22.3. Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris

(skambinti maitinimo or ganizav imo klausimais) ;

22.4. jundinis ar fizinis asmuo, teikiantis maisto produkq tiekimo paslaugas;
22.5.TvarI<os apra5o 18 punkto nuostatos.
23. Lopielio-darZelio interneto svetainej e skelbiamas Tvarkos apra5as.

24. Loplelis-darZelis dalyvauja Vaisirl ir darZovirl bei pieno ir pieno produktq vartojimo
skatinimo vaikq ugdymo istaigose programoje, finansuojamose Europos Sqjungos ir Lietuvos
Respublikos valstybes biudZeto le5omis.

25. Lop5elyje-darZelyje organizuojamas maitinimas darbuotojams, jiems lop3elyje-dadelyje
pateikiami tik Tvarkos apraSo reikalavimus atitinkantys maisto produktai.

26. Lop5elyje-darl,elyje negali bflti reklamuojami maisto produktai, i5vardyti atitinkamai
Tvarkos apra3o l8 ar 19 punktuose.
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IV SKYRIUS
VAIKV MAITINIMO ORGANIZAVIMAS LOPSELYJE-DARZELYJE

27 . Y aiky maitinimo organizavimas :

2T.L vaikai turi bDti maitinami ne rediau kaip kas 3,5 val. pagal valgiara5dius;
27.2. atskiri valgiara5diai sudaromi 1-3 ir 4-7 metq vaikams, lop5elyje-dari,elyje sudarant

mi5raus amZiaus grupes, valgiara5diai gali buti sudaromi vadovaujantis tik 4-7 metq vaikams
rekomenduojamomis paros maistiniq medZiagq normomis;

27.3.80 proc. vaikams patiekiamq patiekalq turi btti tausojantys patiekalai;
27 .4. pagal gydytojo ra5ti5kus nurodymus formoje Nr. 027-lla,,Vaiko sveikatos paZymejimas",

patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodZio
24 d. isakymu Nr. V-951 ,,Del statistines apskaitos formos Nr. 027-1la,,Vaiko sveikatos

paZymdjimas" pawirtinimo (toliau - Forma Nr. 027-lla) turi btti organizuojamas pritaikytas
maitinimas;

27.5, jei pritaikyto maitinimo patiekalq lop5elio-darZelio virtuveje pagaminti nera galimybiq,
vaikai, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas, gali buti maitinami t4 dien4 savo i3 namq atne3tu maistu.
Lop5elis-darZelis i5 namq atne5t4 maist4 turi laikyti ir patiekti tinkamos temperatliros;

27.6. jei vaiko atstovai pagal istatym4 vaikui ideda maisto papildomai, idetas maistas turi atitikti
Tvarkos apraSo 18 punkto reikalavimus.

2 8. Lop5elyj e-darZelyj e organizuoj amas :

28.1. vaikq maitinimo paslaugos, uZ kurias Ukmerges rajono savivaldybes tarybos nustatyt4
mokestimoka vaiko tevai (kiti teiseti vaiko atstovai);

28.2. nemokamas priesmokyklinio amZiaus vaikq maitinimas, kuris yra skiriamas Lietuvos
Respublikos socialines paramos mokiniams istatymo nustatyta tvarka. Nemokamas maitinimas
organizuojamas vadovaujantis Ukmerges rajono savivaldybes tarybos patvirtintu fvarkos apraiu.

29. Nemokamas prie5mokyklinio amZiaus vaikq maitinimas organizuojamas nuo tada, kai
gaunamas Ukmerges rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos skyriaus sprendimas del
socialin€s paramos mokiniams skyrimo. Nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metq pradZios
iki mokslo metq pabaigos, arba nuo informacijos apie priimt4 sprendim4 gavimo istaigoje kitos dienos
iki mokslo metrtr pabaigos. Nemokamas maitinimas teikiamas tik mokslo dienomis. Rudens, Kal€dq,
Velykq ir kitokiq atostogq metu jis nera teikiamas.

30. LopSelyje-darZelyje organintojami trys maitinimai: pusrydiai, pietfis ir vakariene.
31. Tevai (globejai):
31.1. turi teisg pasirinkti maitinimq skaidiq, pateikiant pra5ym4 lop5elio-darLelio direktoriui;
31.2. tevai (globejai) gali atsisakytu pusrydiq arba vakarienes;
31.3. apie planuojamus kito m€nesio maitinimq pakeitimus tevai privalo informuoti grupes

aukletoj4 iki einamo menesio paskutines darbo dienos;
31.4. jeigu vaikas nevalgo pusrydiq arba vakarienes, ji privalo atvesti arba pasiimti i5 grupes po

pusrydiq arba iki vakarienes;
31.5. vaikams, nevalgantiems pusrydiq arba vakariends neleidZiama atsine5ti i5 namq uZkandZiq

ir gerimq.
32. Grupes aukletojas:
32.1. kiekvien4 dienE veda grupes vaikq lankomumo apskaitq. Vaikq lankomumo apskait4

rykdo pagal el. dienyno pildymo taisykles;
32.2. rengia ir paskutinio menesio darbo dienE grupes vaikr4 lankomumo apskaitos Ziniara5ti

suderina su maitinimo ir organizavimo prieZiflros specialistu, direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir
suderint4 Ziniara5tf pateikia lopSelio-darZelio buhalteriui;
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32.3. atsako uZ vaikq lanl<omumo ZiniaraSdio tikslum4 ir dokumentq, kuriais pateisinamos vaikq
nelankytos dienos ar suteikiama teise i mokesdio lengvat4, savalaik! pateikim4 direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.

33. Maitinimo organizavimo specialistas:
33.1. ra5o kasdieninivaikq maitinimo valgiara5ti-reikalavim4, vadovaujantis lop3elyje-darZelyje

patvirtintu 15 dienq valgiara5diu;
33.2. ateinandios dienos valgiara5ti ra5o iS vakaro. Ateinandios dienos valgiara5tyje

apskaidiuoja tik pusrydiams reikalingus produktq kiekius, nes pusrydiai gaminami pagal esamos dienos
vaikq skaidiq;

33.3. dienos valgiara5tis baigiamas skaidiuoti tada, kai kiekvienq ry:rq iki 9,00 val. iS grupirt
gauna informacij4, apie tos dienos lankandirl vaikq ir pasirenkamq maitinimtl skaidiq. Surinktus
duomenis sura5o dienyne;

33.4. apskaidiuoja, kiek vaikq ir kokiais Sifrais valgys ir duomenis pateikia virejai;
33.5. surinkus duomenis apie vaikus baigia raSyti valgiara5ti, pateikia ji direktoriui pasira5yti ir

atiduoda jl direktoriaus pavaduotojui Dkiui del likusiq produktq, einamos dienos patiekalq gaminimui,
atidavimo;

33.6. kontroliuoja maisto produktq kokybg, jq laikymo s4lygas, realizacijos terminus, maisto
gamybos proces? virtuveje, maisto i5davim4 i grupes;

33.7. vykdo maitinimo organizavimo grupese prieZiflrE, stebi ir analizuoja maitinimo procesa
grupese, stalq serviravimE, patiekalq pateikim4 vaikui, maisto dalinim4 vaikui pagal norm4.

34. Maitinimo organizavimo specialistas:
34.I. tLsako maisto produktus tiekejams pagal maitinimo organizavimo ir higienos prieZi[ros

specialisto pateiktq reikalavim4;
34.2. priima i5 tiekejq maisto produktus, pasira5o s4skaitoje faktdroje, pateikia jas direktoriui

vizuoti ir vizuofq sqskaitq faktfln1 kopijas siundia buhalteriui;
34.3. produktus virejoms i5duota pagal dienos valgiara5ti. I5 vakaro iSduoda produktus

ateinandios dienos pusrydiams, o likusius produktus patiekalams gaminti i5duota tada, kai maitinimo
organizavimo ir higienos prieZiuros specialistas baigia ra5yti einamos dienos valgiara5tf;

34.4. kasdien vykdo tiksli4 maisto produktq gavimo ir i5laidq registracijq;
34.5. maisto produktus nura5o kiekvienq dien4 pagal tos dienos valgiara5ti.
35. Vyr virejas:
35.1. i5 maitinimo organizavimo specialisto priima produktus pagal sudaryt4 valgiara5ti, juos

patikrina (pagal svorj) ir pasira5o valgiara5tyje nurodytoje vietoje;
35.2. pusrydius ruoSia pagal vakaryk5tes dienos vaikq skaidiq;
35.3. matuoja ir fiksuoja patiekalq Siluminio apdorojimo temperatfr4;
35.4. pasveria porcij4 vienam vaikui ir i5duoda i grupes atitinkamai pagal grupeje esanditl vaikq

skaidiq ir vaikui nustatytq maisto nonn?;
35.5. maist4 | grupes atiduoda pagal nustatyt4 maisto atsiemimo grafik4.
36. Maist4 i5 virtuves i grupes atnesa aukletojos padejeja, laikydamasi higienos reikalavimq.
37. Vaikq maitinim4 grupeje oryanizuojq ir uL ji atsako grupes aukletoja. Aukletoja privalo

uZtikrinti tinkam4 stalo serviravim4 ir maisto atidavim4 vaikui pagalnorm?.
38. Maist4 vaikams i5dalina aukl€tojos padejeja. Esant biitinumui aukl€toja ir aukletojos

padejeja padeda vaikui pavalgyti.
39. Aukletojos padej€ja, po vaikq maitinimo, suplauna indus, sutvarko patalpas ir po kiekvieno

maitinimo atliekas i5ne5a i5 grup€s patalpq i maisto atliekq surinkimo vietq.
40. Lop5elio-darZelio taryba turi teisg patikrinti virtuvg, maisto sandeli ir patiekalq gamybos

proces4.
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V SKYRIUS
VAIKV MAITINIMo vALGIAnaScry SUDARYMO REIKALAVIMAI

41. Vaikq maitinimo valgiara5diai turi bUti sudaromi atsiZvelgiant i rekomendu paros energijos

ir maistiniq medZiagq nonnas vaikams, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
1999 m.lapkridio 25 d. lsakyme Nr. 510 ,,Ddl Rekomenduojamq paros maistiniq medZiagq ir energijos
nonnq tvirtinimo", bei i vaikq buvimo istaigoje trukmg. Valgiara5diq energine ir maistine verte nuo
normrl gali nukrypti ne daugiau nei penkis procentus.

42. Lopielio-darZelio valgiara5diai sudaromi nemaliaukaip 15 darbo dienq laikotarpiui.
43. Lop5elio-darZelio valgiara5diuose nurodomi patiekiami patiekalai, patiekalq kiekiai (g).

Vaisiq ir darZoviq bei pieno ir pieno produktq vartojimo skatinimo programrl maisto produktai i
valgiara5dius neltraukiami. Valgiara5diuose nurodytq patiekaltl receptdros ir gamybos technologiniuose
apra5ymuose turi brlti nurodyi naudojami maisto produktai, jq sudetis, bruto ir neto kiekiai (g),

gamybos btidas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukme.
44. Vaikq nuo 1 iki 18 metq amZiaus maitinimo valgiara5diai sudaromi (pasirinktinai):
44.1. pagal patiekalq recepturq pavyzdZius, pateiktus interneto svetaineje adresu

www.smlpc .ltlltlmityba_ir_fizinis_aktyvumas/rekomenduojami_perspektyviniai valgiara3diai;
44.2. savaranki5kai maitinimo paslaugos teikejo, vadovaujantis Tvarkos apra5o reikalavimais;
44.3. pagal gydytojo ra5ti5kas rekomendacijas (FormaNr. 027-lla).
45. Yalgiara5diai derinami Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos 2015 m.birLelio 22 d.

direktoriaus isakyme Nr. 81-610 ,,Del Vaikq ugdymo istaigq, vaikq socialines globos namq ir vaikq
poilsio stovyklq valgiaraSdiq derinimo tvarkos apra5o patvirtinimo" nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
MOKESTIS UZ MAITINIMO PASLAUGAS

46. Mokestis uZ maitinimo paslaugas yra skaidiuojamas vadovaujantis Ukmerges rajono
savivaldyb€s tarybos 2019 m. lapkridio 27 d. sprendimu Nr. 7-184 ,,Mokesdio uZ ikimokyklinio ir
prieimokyklinio amZiaus vaikq i5laikymo paslaugas Ukmerges rajono savivaldybes ugdymo lstaigose
dydZio nustatymo tvarkos apra5as.

4T.Martintmo Sifrai:
47.1. lop3elio grupes vaiko mityba vis4 dien4 - Sifras 01

47.2. darL,elio ir prie5mokykline grupes vaiko mityba vis4 dienq - Sifras 02;
47.3. lopSelio grupes vaiko mityba be pusrydiq - Sifras 03;
47.4. darZ.elio ir prie5mokyklines grupes vaiko mityba be pusrydiq - Sifras 04;
47.5. lopielio grupes vaiko mityba be vakarienes - Sifras - 05;
47.6. darLelio ir priesmokyklines grupes vaiko mityba be vakarienes - Sifras 06;
47.7. prielmokyklines grupes vaiko nemokami piehls - Sifras 07;
47.8. prie5rnokyklines grupes vaiko, gaunandio nemokam4 maitinim4, mityba (pusrydiai,

vakariene) - Sifras 08.
48. Mokesti mokamas uZ kiekvienq lankyt4 arba nelankyt4 ir nepateisint4 dienq. Mokestis

priklauso nuo t€vq pasirinkto dienos maitinimq skaidiaus.
49. rJL, maitinimo paslaug4 gaunamos pajamos itraukiamos i apskaitQ kaip lop5elio-darZelio

pajamq leSos. Maitinimo paslaugq le5os skiriamos atsiskaitymui su maisto produkq tiekejais.

IV SKYRIUS
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Visuomenes sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieZi[r4 lop5elyjedarLelyje, vertina
vaikq maitinimo organizavimo atitikti keliamiems reikalavimams ir Ukmerges rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biuro direktoriaus nustaQrta tvarka, bet ne rediau kaip kart4 per dvi savaites pildo
Valgiara5diq ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Lwalq. Nustatgs neatitikimq, juos uZregistruoja
Valgiara5diq ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Lumale ir nedelsdamas ra5fu apie tai informuoja
lopielio-darZelio vadov4. Lop5elio-darZelio vadovas atsako ui, tai, kad nustatyti vaikq maitinimo
organizavimo trdkumai bUtq pa5alinti nedelsiant. Nepa5alinus neatitikimq per tq paliq dien4,
visuomenes sveikatos specialistas apie tai prane3a teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos
tarnybai.

51. Valgiaraidiq ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Lurtalas lop3elyje-darLelyje saugomas

dvejus metus.


