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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lop$elio-darZelio ,,Gintarelis" (toliau - mokykla) vaikq maitinimo organizavimo tvarkos

apra5as reglamentuoja vaikq ir darbuotojq maitinimosi ir maisto ruo5os reikalavimus, parengtas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro isakymu ,,Del maitinimo

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikq socialines globos

lstaigose tvarkos apraSo", pakeisto 2015 m. rugpjUdio 27 d. Nr. V-998, tvirtinto 2011-11-ll Nr. V -
964, Lietuvos higienos norma HN 15:2005 ,,Maisto higiena", Valstybines maisto ir veterirrarijos

tarnybos isakymas ,,Del vaikq ugdymo istaigq, vaikq socialines globos istaigq ir vaikq poilsio

stovyklq valgiara5diq derinimo tvarkos apraSo" patvirtinto 2015 m. birZelio 22 d. Nr. 81-610,

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 ,,lstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio

ugdymo programq, Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", mokestis uL vaikq maitinim4

skaidiuojamas vadovaujantis atlyginimo uZ vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio ugdymo programas,

islaikym4 savivaldybes ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos apra5u patvirtintu

PaneveZio miesto savivaldybes tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. l-312, vadovaujantis LR

Darbo kodekso XIV skyriaus 158 str.5 punktu dariruotojams sudaromos s4lygos pavalgyti darbo

laiku (pedagogams grupese)
2. Sio apraSo tikslas - sudarl'ti s4lygas sveikai palankiai vaikq mitybai, uZtikrinti geriausi4

maisto ruo54, saug4 ir kokybg.

II. VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

3. Mokykloje maistas gaminamas, atsiZvelgiant i fiziologinius vaikq poreikius amZiaus

ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles.

4. Vaikq maitinimui nevartojami subproduktai, sultiniq koncentratai, saldainiai, konditerijos

gaminiai su kremu ir (ar) Sokoladu, gerimai su maisto priedais (daZikliais, koncentratais, saldikliais),

gazuoti gerimai, bulviq tra5kudiai, Zuvies konservai, nepramonines gamybos konservuoti gaminiai,

Llegtainiai, Saltiena, geneti5kai modifikuotas maistas ar geneti5kai modifikuotq sudedamqjq daliq

turintys maisto produktai, rtikyti mesos gaminiai, daug riebalq, sodiqfq riebalq rfig5diq, cukraus ar

druskos turintys produktai. i

6. Vaikq maitinimq skaidius priklauso nuo jq buvimo, ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo

mokykloje, trukmes. Vaikai maitinami ne rediau kaip kas 3,5 - 4 val.
7. Lop5elyje-darLelyje,,Gintarelis" vaikai maitinami tris kartus per dien4: pusrydiai - nuo 8.35

val. iki 8.50val.;pietris-nuo 11.40val. iki12.20 val.;vakariend-nuo 15.30val. iki 15.55 val.

8. Vykdant ES programas ,,Pienas vaikams" ir ,,Vaisiq vartojimo skatinimas mokyklose".

vaikams papildomai duodami pieno produktai (pienas, jogurlas) 10.00 val.- 10.30 val., vakarienes

metu vaikams duodami vaisiai (obuoliai, kriau5es, bananai ir kt.).
g. Tevai (kiti teiseti vaiko atstovai), pateikdami pra5ym4 lop5elio-darZelio direktoriui, turi teisg

pasirinkti ugdymo trukmg (nuo 4 iki 10.48 val.) ir maitinimq skaidiq (ne daugiau kaip 3 maitinimai

arba be maitinimo) per dien4. Tevams (kitiems teisetiems vaiko atstovams) pasirinkus ne ilgesni kaip

4 val. trukmes ugdym4 per dien4, vaikui maitinimas nera organizuojamas ir atlyginimas uZ maitinimo

paslaugas nemokamas. Apie planuojamus kito menesio m'ritinimq skaidiaus pakeitimus tevai privalo

informuoti mokykl4 iki einamojo menesio prie5paskutines darbo dienos. Vaikams, nevalgantiems

pusrydiq ir (ar) vakarienes, neleidZiama atsinesti i5 namq uZkandZiq ir gerimq.



10. Vaikq Zymejimas maitinimuisi:
10.1. pedagogas kasdien 9.00 val. paLymi lankandiq vaikq skaidiq lop5elio-darZelio,,Gintar6lis"

direktoriaus Lurnale;
10.2. pedagogai ikimokyklines ir prie5mokyklines grupiq dienynuose, kiekvien4 dien4 veda vaikq

lankomumo apskait4, kuriose nurodo bendr4lankandiq vaikq skaidiq ir pasirenkamq vaikq maitinimq

skaidiq:
I l. Vaikams pusrydiq porcijq skaidius ruo5iamas toks, kuris atitinka vakarykStes dienos lankiusiq

vaikq skaidiq.
12. Pietq ir vakarienes porcijos ruo5iamos tiksliai pagal t4 dienq, ulra5yt4 (lop5elio-darZelio

,,Gintar6l i s" direktoriaus Zurnale) vaikq skaidiq.

13. Lop$elio-darZelio ,,Gintarelis" savaites (penkiq dienq) meniu: maistiniq medZiagq normq ir
maisto alergenq Lymejimai patalpinti kiekvienos grupes stenduose.

14. Bendrosiospraktikosslaugytojas:
14.1. sudaro vaikq maitinimo perspektyvinius valgiara5dius, atskirai 1-3 ir 4-7 m. amZiaus vaikams,

kurie suderinami su PaneveZio miesto Valstybine maisto veterinarijos tarnyba;

I4.2. rengia maisto gaminiq receptlros ir gamybos technologijos apra5ymq korteles,

14.3. konsultuojasi su Visuomen€s sveikatos biuro visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistais

sudarant perspektyvinius valgiara5dius bei vadovaujasi jq rekomendacijomis sveikos vaikq mitybos

klausimais;
14.4. parengia dienos meniu, nurodo kiekvieno gaminio iSeig4 gramais ir ji pateikia lop5elio-

darZelio ,,Gintarelis" lentoje kaftu su paZymetais maisto alergenais, Salia virtuves;

14.5. sudaro kasdienini vaikq maitinimo valgiara5ti - reikalavim4 (forma F-299), orientuot4 i

perspektyvin! valgiara5ti ir kas 10 dienq ji pateikia vyr. buhalterei, tvarkandiai lopSelio-darZelio

buhaltering apskait4;
14.6. kiekvien4 dien4 9.15 val. susumavusi pedagogq pateikt4 informacij4 apie lankandiq vaikq

skaidiq ir pasirenkamq maitinimq skaidiq, apskaidiuoja kiek vaikq ir kiek kartq per dien4 valgys.

Duomenis perduoda virejams;
14.7. kontroliuoja maisto produktq kokybg, jq laikymo s4lygas, realizacijos terminus, maisto

gamybos proces4 virtuveje.

II. DARBUOTOJU MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

15. Darbuotojai pageidaujantys valgyti pusrydius, pietus ir vakarieng lop5elyje-dari.elyie

,,Gintarelis", kiekvien4 pirmadieni 9.00 val. registruojasi visai savaitei darbuotojq maitinimosi

apskaitos Zurnale.

16. UZ maitinim4 atsiskaito kartu su ugdytiniq renkamais mokesdiais, kiekvieno menesio

priespaskuting savaitg ir le5os pervedamos i PaneveZio miesto savivaldybes biudZet4.

III. MAISTO PRIEMIMAS IR TSNA.VilVIAS

17. Sanddlininkas:
17.1. uZsako maisto produktus tiekejams pagal slaugytojo pateikt4 reikalavim4;

17 .2. priima i5 tiekejq tik kokybi5kus, realizacijos laik4 atitinkandius produktus ir juos sandeliuoja

gr\eLtai vykdydamas higienos normq reikalavimus vaikq maitinimui;
17.3. isduoda i5 sandelio produktus virejoms pagal dienos valgiarasti;

17.4. kasdien vykdo tiksli4 maisto produktq i5laidq ir iplaukq registracij4 ,,MedZiagq sandelio

apskaitos knygoje", uZra5ius maisto produktq kodus ir perskaidiavus kiekines vertes. Dokumentai

(i4skaitos - faktflros) pateikiami lop5elio-darZelio ,,Gintarelis" direktoriui pasira5yti. Pasira5yti

dokumentai pateikiami vyr. buhalteriui, kuris juos uZpajamuoja ir vykdo jq apskait4 buhalterines

apskaitos programos pagalba pagal pavadinim4, kieki ir vertg;

17.5. suderina maisto produktq likudius su vyr. buhalteriu, vien4 kart4 per menesi;

17.6. maisto produktai nura5omi kiekvien4 dien4 pagal valgiara5ti.

17 .7. bet kokiu ataskaitiniu laikotarpiu galima gauti buhalterines apskaitos duomenis apie gautus ir
sunaudotus produktus.



1g. Sudaryta komisija vien4 kart4 ketvirtyje atlieka maisto sandelyje esandiq produktq

inventorizacij4.
19. Lopselio-dafielio,,Gintarelis" tarybaturi teisq patikrinti virtuvg, maisto sandeli ir patiekalq

gamybos proces4.
20. Virejai:
20.1. prisiima maisto produktus i5 sandelininko einamai dienai pagal i5 vakaro sudaryt4 valgiarast!;

20.2. analizuoja gaminio receptiiros ir gamybos technologijos apraSymo korteles ir susipaZ!sta su

rytdienos patiekalq ruoSimo technologija;
iO.Z. paiveria porcijas vienam vaikui ir i5duoda i grupes, pagal grupese esandiq vaikq skaidiq;

20.4. matuoja ir fiksuoja patiekalq Siluminio apdorojimo temperat[r4.

21. Aukletojo padej€jos:
21.1. Maist4 i5 virtuves i grupes atne5a aukletojq padejejos.

22. Maist4 vaikams dalina aukletojas kartu padedat aukletojos padejejo. Esant b[tinurnui

aukletoj as ir aukletoj o padejej as padeda vaikui pavalgyti.

III. ATLYGINIMO UZ VIAITTNIMO PASLAUGAS APSKATdT,{VTIVIA.S

23. Kiekvieno menesio priespaskuting savaitg grupiq rflbinelese (matomoje vietoje) i5kabinami

prane5imai apie mokesdiq rinkimo datas;

23.1. mokesdiai renkami lop5elio-darZelio,,Gintarelis" kasoje;

23.2. mokesdius galima sumoketi pavedimu internetu;

23.3. mokestis uZ ugdytiniq maitinimqsi ui. einam4ii menesi sumokamas iki 27 d. (vasario ir

gruodZio menesi - iki 25 d.) ir pervedami i savivaldybes biudZet4.

)q. Islaidas uZ maitinimo paslaugas sumoka tevai (kiti teiseti vaiko atstovai) pagal Savivaldybes

tarybos nustatyt4 Atlyginimo uZ vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo

programas, i$laikymo savivaldybes Svietimo istaigose nustatymo tvarkos apraS4.

25.- Atlyginimas uZ maitinimo paslaugas yra mokamas uZ kiekvien4 lankyt4 arba nelankyt4 ir

nepateisint4li.n4. Atlyginimo dydis uZ produktus kinta, priklausomai nuo tevq (kitq teisetq vaiko

atstovq) pasirinkto dienos maitinimq skaidiaus.

25.1. nemokamas prie$mokyklinio amZiaus vaikU maitinimas, kuris yra skiriamas Lietuvos

Respublikos socialin€s paramos mokiniams lstatymo nustatyta tvarka ir frnansuojamas i5 valstybes

biudZeto specialiosios tikslines dotacijos savivaldybiq biudZetams bei savivaldybes biudZeto.

Nemokamai maitinimas organizuojamas Savivaldybes tarybos nustatyta mokiniq nemokamo

maitinimo organizavimo tvarka.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Lop5elyje-dafielyje ,,Gintarelis" uZ vaikq maitinimo organizavim4 atsako direktoriaus

! sakymu paskirtas bendrosios praktikos slaugytoj as.

27. Sandelininkur atsakingas ui. produktq priemim4, iSdavim4, realizacijos terminus,

dokumentus.
28. Vaikq maitinimo organizavim4lop5elyje-darLelyie,,Gintarelis" koordinuoja direktorius'

29. Valgiara5diq ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Lurnalai saugomi dvejus metus.

30. Loplelio-daiz"tio ,,Gintarelis" direktorius teikia trrarkos apraS4 svarstyti darZelio taryboje ir

suderinti su profesine s4junga.

31. Lop5ilio-darZelio ,,Gintarelis" direktorius inicijuoja tevq supaZindinim4 su Siuo apraSu.

Tvarkos apraS4 ren ge bendrosios praktiko s slau gytoj a Zy dra Povi lon iene
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