
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikq maitinimo organizavimo Vilniaus lop5elyje-darLelyje,,Drevinukas" tvarkos apra5ai (toliau

- Tvarkos apra5as) nustato vaikq maitinimo, vykdomo Vilniaus lop5elyje - dafi,elyje,,Drevinukas"
(toliau - lop5elis - darZelis) reikalavimus.

2. Tvarkos apraSo tikslas - uZtikrinti sveikatai palanki4 vaikq mitybq, maisto saug? ir grriausi4
kokybg, kad b[tq patenkinti vaikq maisto medLiagq fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos rnitybos

igndLiai.
3. Tvarkos apra5o reikalavimai vadovams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems vaikq
maitinimo ar maisto produktq tiekimo paslaugas lopSelyje-darlelyje, bei pagal kompetencij4l:ontrolg
vykdandioms institucij oms.

II SKYRIUS
s4voKos rR Jr/ APTBREZTYS

4. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos ir jq apibreZtys:

4.1. Cukriis - monosacharidai ir disacharidai, esantys maisto produkte.

4.2.Greitai gendantis maisto produktas - SvieZias, atvesintas arba su5aldytas maisto prc,duktas,

kuriam laikyi t veLti reikalinga tam tikra temperatrlra, kurioje jis i5lieka saugus vartoti.
4.3, I5 dalies hidrinti (i5 dalies sukietinti, i5 dalies hidrogenizuoti) augaliniai riebalai -- skysti
augaliniai aliejai, hidrinimo proceso metu paversti pusiau kietais.

4.4.Patiekalas - paprastai vienoje lek5teje patiekiamas vartoti Saltas ar Siltas maistas.

4.5. Prid6tiniai cukrris - gerimo ar patiekalo gamybos metu ideta sacharoze, fruktoze, gliukoze,
gliukozes sirupas, fruktozes sirupas, gliukozes-fruktozes sirupas ir kitq formq monosachzridai ir
disacharidai, taip pat cukr[s, esantys idetame meduje, sirupuose, vaisiq sultyse ir vaisit suldiq
koncentratuose.

4.6. Pritaikytas maitinimas - maitinimas, kuris uZtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo (alerlfja tam
tikriems maisto produktams, vir5kinimo sistemos ligos ar remisines jq bukles ir kt.) nulemtq, asmens

individualiq maisto medZiagq ir energijos poreikiq patenkinim4, parenkant toleruojamus maisto
produktus, jq gamybos b[d4, konsistencij4 ir valgymo rcLimq, ir yra ra5ti5kai rekomendrrojamas
gydytojo.

4.7. Sittas maistas - maistas, patiekiamas kaip kar5tas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas ne

Zemesneje kaip +68 oC temperatiiroje.



4,8. Tausojantis patiekalas - maistas, pagarrintas maistines savybes tausoiandiu gamybcs btdu:
virtas vandenyje ar garuose, troSkintas, pagamintas konvekcineje krosneleje, keptas fvyniojus
popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotq bulviq patiekalai.

4.9. Saltas uZkandis - maisto produktas ar Saltas patiekalas, neitrauktas i valgiaraSti.

410. Valgiaraltis - patiekiamq vartoti dienos maisto produktq ir patiekalq s4la5as.

4.11. Kitos s4vokos atitinka 2004 m. balandZio 29 d.Etropos Parlamento ir Tarybos reglamerrte (EB)

Nr. 853/2004, nustatandiame konkredius gyvlnines kilmes maisto produktq higienos reikalavimus
(OL 2004 m. specialusis leidima.l 3 skyrius, 45 tomas, p. 14) (toliau - lleglamentas (JiB) Nr.
85312004), Lietuvos Respublikos produktq saugos istatyme, Lietuvos Respublikos rnaisto iritatyme,
Lietuvos Respublikos visuomenes sveikatos prieZirlros istatyme, 2 Lietuvos Respublikos ivietimo

istatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2009 m. rugsejo 1 d. isakyme Nr. V-714 ,,Del Lietuvos higienos norrnos HN t24:2014 ,,Vailiq
socialines globos istaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirlinilno", Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m.balandLio 22 d. lsakyme Nl. V-313 ,,I)el Lietuvos
higienos norrnos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programrl vikdymo
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo", Lietuvos Respublikos sveikatos aDsaugos

ministro 2010 m. geguZes 13 d. isakymeNr. V-432,,Dd1lietuvos higienos normos HN t7:2016

,,Maisto papildai" patvirtinimo", Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsejo

7 d. isakyme Nr. V-765 ,,Del Lietuvos higienos nornos HN 79:2010,,Vaikq poilsio s:ovykla.

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo", Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2014 m. sausio 22 d. isakyme Nr. V-50 ,,Del Maisto produktq Zenklinimo simtroliu ,,Rakto
skylute" (toliau - ,,Rakto skylute") ir Lietuvos Respublikos Zemds [kio ministro 1999 m. liepos 1 d.

isakyme Nr. 288 ,,Del Privalomrijr+ kakavos ir Sokolado produktq kokybes reikalavimq" ir'fvarkos
apraSo 4 priede iSvardytuose teises aktuose vartojamas s4vokas.

III SKYRIUS
VAIKV MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Lop5elio -darZelio direktorius (toliau - direktorius) atsako uLtai, kad brltq sudarytos s4lygos vaikq
maitinimui organizuoti.

6, Direktorius bei jo paskirti atsakingi asmenys atsako uZ vaikq maitinimo organizavim4 ir fvarkos
apra5o nuostatq igyvendinim4.
7. Maisto produktq tiekimas, maisto tvarkymo vietos irengimas ir maisto tvarkymas atitinka 2002 m.
sausio 28 d, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 17812002, nustatandio maishri skirtq
teises aklq bendruosius principus ir reikalavimus, isteigiandio Europos maisto saugos tarnyb4 ir
nustatandio su maisto saugos klausimais susijusias procedlras (OL 2004 m. specialusis leidimas,15
skyrius,6tomas,p.a$) (toliau-Reglamentas(EB)Nr. 178/2002),2004m.balandLio29d.l3uropos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 85212004 del maisto produktq higienos (OL .1004 m.

specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) (toliau - Reglamentas (EB) Nr. 852/11004) ir
Reglamento (EB) Nr. 85312004 reikalavimus. Organizuojant maitinim4 i5 rramrl atsinestu maistu,
maisto tvarkymo vietos irengiamos ir maistas tvarkomas laikantis bendrqjq higienos reikelavimq:
tvarkant maist4 Svarioje vietoje, Svariomis rankomis, Svariais irankiais bei franga, gerai nulrlaunant
maisto Lahavas, naudojant tik Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23

d. isakymeNr. V-455,,Del Lietuvos higienos norrnos HN 24:2017 ,,Geriarnojo vandens srugos ir
kokybes reikalavimai" patvirtinimo" (toliau - HN 24:2017) nustatytus geriamojo ,randens

reikalavimus atitinkanti vandeni.



8. Sudarant sutartis del maisto produktq tiekimo lop5eliui - darZeliui (toliau - Maisto produktq
tiekimo sutartis), Maisto produktq tiekimo sutartyje numatyta atsakomybe uZ maisto ploduktq,
neatitinkandiq lvarkos apra5o reikalavimq, tiekim4. Maisto produktq tiekimo sutarlys nesu<laromos
su i ,,Nepatikimq maisto tvarkymo subjektq s4ra54", skelbiam4 Valstybines maisto ir vetelinarijos
tarnybos internetineje svetaineje, itrauktais maisto produktq tiekejais. Rekomenduojama sudaryti
maisto produktq s4raS4 su konkrediais tiekiamq maisto produktq pavadinirnais, maisto produktq
suddtimi, grynuoju kiekiu, apdorojimo b[du (pvz., atSaldytas), kuris pridedames prie Maisto produktq
tiekimo sutarties. Sudarant maisto produktq sutartis rekomenduojama pirmenybg teikti tiekiamoms
Zaliavoms ir maisto produktams:

8.1, atitinkantiems 2007 m. birZelio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007, delt ekologines
gamybos ir ekologiSkq produktq Zenklinimo ir panaikinandio Reglamenta fiiEB) Nr. 2092,91 (OL
2007 L 189, p. 1) kriterijus;
8.2. atitinkantiems maisto produktq Zenklinimo sirnboliu,,Rakto skylute" kriterijus;
8.3. tiekiamiems trumposiomis maisto tiekimo grandinemis i5 ukiq (ne daugiau kaip vienas
tarpininkas tarp tikio ir maitinimo organizatoriaus);
8,4. atitinkantiems Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro 2007 m. lapkridio 29 d. jsak'rme Nr.
3D-524,,DeINacionalines Zemds rlkio ir maisto produktq kokybes sistemos" nrustatytus rerikalavimus.

9. Jei vaisiai, darZoves, uogos, bulves fsigyjami i5 fiziniq asmenq, jie turi laiky:is I.ietuvos
Respublikos valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodZio 15 d. jsakyme

Nr. B1-955 ,,Del Lietuvos Respublikoje i5augintr4 SvieZiq vaisirl, darLovit4, uoge, bulviq ztitikties
deklaracijos i5davimo reikalavimq patvirtinimo" nustatytq reikalavimq ir iSduoti Lietuvos
Respublikoje i5augintq SvieZiq vaisiq, darLovi4, uoge, bulviq atitikties deklaracij4 (toliau - etitikties
deklaracija), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Zemes iikio ministro '2009 m. liepos 10 d.

isakymu Nr. 3D-488 ,,Del Importuojamq, eksportuojamq ir vidaus rinkai tiekiamq SvieZiq ,raisiq ir
darLoviq atitikties prekybos standaftams patikros taisykliq patvirtinimo". Atitikties deklarrrcijos 3
punkto, jeigu Siame punkte nurodlti maisto produktai ner[Siuojami pagal kokybes klases, pildyti
nereikia. Sio punkto reikalavimai netaikomi, jeigu vaisius, darZoves, uogas ir bulves augina ltati
mokykla ar socialines globos namai, tadiau visi vaisiai, uogos, darZovds, bulves, skirli maistrri, turi
atitikti kokybes ir saugos reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 852/2004 ir Lieluvo s

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsejo 15 d. isakyme Nr. \/-884 ,,Ddl Lietuvos
higienos norrnos HN 54:2017 ,,Maisto produktai. DidZiausios leidZiamos ter5alq ir pesticidq likudiq
koncentracijos" patvirtinimo" (toliau - HN 54:2017).

l0.UZ Tvarkos apra5o nuostatq laikym4si atsakingas lop5elis - darZelis.

11. Vaikq maitinimas organizuojamas valgyklose ir kitose vaikams higieni5kai maitinti tinkamose
patalpose ar vietose laikantis maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimq, nustatytq Reg amente
(EB) Nr. 85212004, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsejo 1 d. isakyme
Nr, V-675 ,,Del Lietuvos higienos nornos HN 15:2005 ,,Maisto higiena" patvirtinimo" (tolie u - HN
i5:2005), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 9 d. isakyme Nr V-168
,,Del Lietuvos higienos norrnos HN 26:2006 ,,Maisto produktq mikrobiologinLiai kriterijai" (toliau -
HN 26:2006) patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20ll nt. geguZes 2
d. isakyme Nr. V-417,,DeI Lietuvos higienos norrnos HN 16:2011 ,,MedZiagq ir gaminir, skirtq
liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimat" patvttrnimo" (toliau - HN 16:2011), ir
sudarant s4lygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie Svaraus stalo.
12. Kiekvien4 dien4 vaikai gauna Silto maisto.
13, Maisto patiekimas atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro isakymu Dl8-04-
10 Nr. V-394 patvirtinto ,,Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o" 6 pr:iedo reikalavirnus.



14. Maitinimai skirstomi i - pusrydius, pietus, vakarieng. Pusrydiams vaikas turi gauti 20- 25 proc.,
pietums - 30-35 proc., vakarienei -20-25 proc., r'ekomenduojamo 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 nonnU tvirr,inimo",
j ei tokie maitinimai numatyti valgiara5diuose.

15. Vaikams maitinti rekomenduojami Sie maisto produktai: darZovds, vaisiai, uogos ir jq patiekalai;
grtdiniai (viso griido gaminiai, kuopq produktai, duonos gaminiai); ankStines darZoves; tr,ienas ir
pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termi5kai neapdoroti); kiauSiniai; liesa mesa
(neuZ5aldyta); Zuvis ir jos produktai (neuZSaldyti); aliejai; turi bflti maZiau vartojama gy'uunines

kilmes riebalq: kur imanoma riebi mdsa ir mesos gaminiai turi btti keidiami Jliesa mesa, pauk5tiena,

Zuvimi ar ank5tinemis darZovemis; geriamasis vanduo ir naturalus mineralinisr bei Saltinio vanduo.
16. Vaikq maitinimui lop5elyje - darLelyje draudliamos Sios maisto produktq grupes: bulviq,
kukurlzq ar kitokie tra5kudiai, kiti riebaluose virli, skrudinti ar spragintri gaminiai; sa dainiai;
Sokoladas ir Sokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai su 1;lajumi,
glaistu, Sokoladu ar kremu; kramtomoji guma; gazuoti gerimai; energiniai gerimai; nealktholinis
alus, sidras ir vlmas; gerimai ir maisto produktai, pagaminti i5 (arba kuriq sudletyje yra) kavtrmedZio
pupeliq kavos ar jq ekstrakto; cikorijos, giliq ar gr[dq gerimai (kavos

pakaitalai);kisieliai; sultiniq, padaLqkoncentratai;padalai su spirgudiais; Saltai, kar5tai, mw',ai

riikyti mesos gaminiai ir mesos gaminiai, kuriq gamyboje buvo naudojamos riikymo kvapiosios
medZiagos (jie leidZiami bendrojo ugdymo fstaigose organizuojamq vasaros stovyklq metu ar

sudarant maisto paketus i namus); rflkyta Zuvis; konservuoti mesos ir Zuvies gaminiai (ie le idZiami
bendrojo ugdymo istaigose organizuojamq vasaros stovyklq metu ar sudarant maisto prketus i
namus); strimele, pagautaBaltijos jriroje;nepramoninds gamybos konservuoti gaminiai; meclrani5kai
atskirta mdsa, Zuvis ir maisto produktai, i kuriq sudetf ieina mechaniSkai aLtskirta mdsa ar Zuvis;
subproduktai ir jq gaminiai (i5skyrus lieZuvius ir kepenis); dZiDveseliuose rrolioti ar dZilleseliais
pabarstyti kepti mesos, paukStienos ir Zuvies gaminiai; maisto papildai; maisto produktai, pagaminti
i5 geneti5kai modifikuott4 organizmq (toliau - GMO), arba maisto produktai, i kuriq sudt:ti ieina
GMO; maisto produktai, ikuriq sudeti ieina iS dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto pro<luktai ir
patiekalai, neatitinkantys Tvarkos apra5o 3-5 prieduose nustatytq reikalavimq.
17. Patiekalq gaminimo ir patiekimo reikalavimai:
17,1 patiekiamas Siltas maistas turi b[ti gaminamas ir patiekiamas t4 padi4 ka]endoring dienz ;

17 .2. patiekiamas maistas turi buti kokybiSkas ir ivairus;
17,3. pitmenybe teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalq gamybos btidams. Maisto
pervirimas, perkepimas, prideginimas draudZiamas;

17.4. gamrnant maist4 neturi bUti naudojami prieskoniq mi5iniai, kuriq sudety.ie yra maisto priedq;
17.5. kiekvien4 dien4 turi b[ti patiekta darZoviq ir vaisiq (rekomenduojama serzoniniq, SvieZiq);
17.6. kiekvien4 dien4 turi biiti patiektas patiekalas i5 augalines kilmes maisto produktq;
17 .7 . darLoviq (iSskyrus bulves) ar vaisiq gamyras turi sudaryti ne maZiau kaip ll3 patiekalo svorio;
17.8. jei patiekalui gaminti naudojama malta mesa ar Zuvis ir virtuveje yra s4lygos j4 sumal1i, ji turi
b[ti malama patiekalo gaminimo dien4;

Il ,9. tas pats patiekalas neturi brlti tiekiamas daZniau nei kart4 per savaitg, i5skyrus gerimus, g arnyrus
ir Saltus uZkandZius (reikalavimas netaikomas pritaikyto maitinimo valgiara5<iiams), ir atsiZ'relgiant

iTvarkos apra5o 7 priedo reikalavimus;

1l .I0. kar5tas pietq patiekalas turi bflti i5 daug baltymq turindiq produktq (mesa, pauk5tienrL, Zuvis,
kiau5iniai, ank5tines darZoves, pienas ir pieno produktai) ir angliavandeniq turindiq prodtktq. Su



karStu patiekalu turi buti patiekiamas darZoviq (i5skyrus bulves) ar vaisiq gamyras. Reikalavimas
netaikomas patiekalams i5 augalines kilmes maisto produktq;
17.I1. valgymo metu ant stalq nera padetadruskos, cukraus, pipirq, garstydiq;
17 .I2. pienas ir kiti gerimai vaikams neteikiami Salti, rekomenduojama temperatrlra ne Zemer;ne kaip
15oC;

17.13. rekomenduojama, atsiZvelgiant i sezoni5kum4, keisti patiekalus ar jg,Laliavas SvieZiais (pvz.,

raugintq kopiistq sriub4 i SvieZiq koprlstq sriub4, burokeliq sriub4 i Saltibar5dius ir pan.);

11.14. maistas turi buti patiekiamas esteti5kai.

18. Lop5elyje - dafieLyje turi blti sudarl'tos higieni5kos s4lygos nemokarrrai atsigerti geriamojo
vandens (rekomenduojama kambario temperat[ros, pvz., pilstomo i5 geriamLajam vandenirLi skirtq
indq), net jei vaikai nemaitinami. Vandeniui atsigerti turi bflti naudojami asmeninio naudoji:no arba
vienkartiniai puodukai, stiklinaites ar buteliukai.
19. DraudZiama naudoti susidevejusius, i5trupejusius, iskilusius, apdaui,ytais kra5tais indus,
aliumininius irankius ir indus bei vienkartinius irankius.
20. LopSelyje - darLelyje vaikq priemimo-nusirengimo patalpoje, matornoje vietoje t ri buti
skelbiama:

20.1. einamosios savaites valgiara5diai (nurodant visus patiekalus ir gerimus);

20.2. marsto pasirinkimo piramides, maisto produktq Zenklinimo simboliu ,,Fi.akto skylute" clakatai
ar kita sveik4 mityb4 skatinanti informacija (gali bUti skelbiami ir grupes patalpoje);

20.3. Valstybines maisto ir veterinarijos tamybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti
maitinimo or ganizav imo kl ausimais ;

20.4. juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis maisto produktq tiekimo paslaugas;

20.5. Tvarkos apra5o 16 punkto nuostatos;

21. Lop5elio - darlelio interneto svetaineje, turi blti skelbiama viesa prieiga: Tvarkos rrpra5as,

juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis maisto produkrq tiekimo paslaugas, ir valgiaraSdiai .

22. Lop5elis - darZelis dalyvauja Vaisiq ir darZoviq bei pieno ir pieno produktq vartojimo skatinimo
vaikq ugdymo istaigose programoje, finansuojamose Iiuropos Sqjungos ir Liettuvos

Respublikos valstybes biudZeto leSomis.

23. Jei mokykloje maitinami suaugg asmenys, jiems lop5elyje - darlelyje neturi briti pateikiami
Tvarkos apra5o reikalavimq neatitinkantys maisto produktai ar patiekalai vaikq maitinimo mstu.
24. Lop5elyj e - d,ar1elyje negali b[ti reklamuojami maisto produktai, iSvardyti atitinkamai 'fvarkos

apra5o 16 punkte.

IV SKYRIUS
VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMAS LOPS ELYJE - DARZELYJE,,DREVINI IKAS 6(

25.I,5-7 metq amZiaus vaikq maitinimo organizavimas:
25.1. vaikai maitinami ne rediau kaip kas 3,5 val. pagal valgiaraSdius nustatytu maitinimo grafiku:
Pusrydiai - nuo 8.30 val. iki 9.00 val.;
Pietls - nuo 11.45 val. iki 12.30 val.;
Vakariene - nuo 15.30 iki 16.00 val.
25.2. Marsto atsiemimo grafikai, su kuriais supaZindintos grupiq ikimokyklinio/prie5molyklinio
ugdymo pedagogq padejejai ir virtuves darbuotojai, yra i5kabinami virtuves informaciniame stende.

25.3. atskiri valgiara5diai sudaromi 1,5-3 ir 4-7 metq vaikams;
25.4. 80 proc. vaikams patiekiamq patiekalq yra tausojantys patiekalai;



25.5. pagal gydytojo ra5ti5kus nurodymus formoje Nr. 027-1la ,,Vaiko sveikatos paZymijimas",
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodZio 24 d. isak gmu Nr.
V-951 ,,Del statistines apskaitos formos Nr. 027-1la,,Vaiko sveikatos palymejimas" patvirlinimo
(toliau - Forma Nr. 027-1la) organizuojamas pritaikytas maitinimas;
25.6. jei pritaiky'to maitinimo patiekalq lopSelio - darZelio virtuveje pagaminti nera galimybir, vaikai,
kuriems skirtas pritaikytas maitinimas, gali blti maitinami t4 dienq savo i5 namr+ atne5tu nraistu. IS

namq atneStas maistas laikomas ir patiekiamas tinkamos temperaturos;

25.7. jei vaiko atstovai pagal istatym4 vaikui ideda maisto papildomai, idertas maistas turi atitikti
Tvarkos apraSo 16 punkto reikalavimus.

25.8. lopSelis - darZelis organizuoja nemokam4 prieSmokyklinio amliaus vaikq meitinim4,
vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta mokiniq nemokamo maitinimc, tvarka;
25.9, nemokamas prie5mokyklinio amZiaus vaikq:maitinimas yra skiriarnas nuo sekandios di,lnos kai
gaunamas Vilniaus miesto savivaldybes administracij os socialines paramos skyriaus
sprendimas del socialines paramos mokiniui skyrimo;
26.Tevai (globejai):

26.l.tunteisg pasirinkti maitinimq skaidiq, pateikiant pra5ym4lop5elio- darLelio direktoriui;
26.2. apte planuojamus kito menesio maitinimq pakeitimus tevai privalo informuoti iki einamo
menesio paskutines darbo dienos;

26.3. jeigu vaikas nevalgo pusrydiq ar vakarienes, ji privalo atvesti ar pasiimti i5 grupes po/i <i vaikq
maitinimosi laiko:
26.4. Tqpadi4 dien4 iki 9.30 val. informuoti grupes aukletojus, jei vaikas del ligos ar kitq prieZasdiq
neatvyksta i dafieli.

VIII SKYRIUS
VAIKU MAITINTMO VALGrAUSirp SUDARYMO RETKALAVTMAT

27. Yaikut maitinimo valgiara5diai sudaromi atsiZvelgiant i rekomenduojarnas paros energijos ir
maistiniq medZiagq normas vaikams, nustatytas l,ietuvos Respublikos sveikirtos apsaugos rninistro
1999 m. lapkridio 25 d. isakyme Nr. 510 ,,Del Rekomenduojamq paros maistiniq medZiagq ir
energijos nonnq tvirtinimo", bei i vaikq buvimo istaigoje trukmg. Valgiara5diq energine ir rnaistine
verte nuo nonnrl gali nukrypti ne daugiau nei penkis procentus.

28. Lop5elyj e - datZelyje valgiara5diai sudaromi ne maZiau kaip 15 darbo dierrq laikotarpiui.
29, Lop5elio - dafielio valgiara5diuose nurodomi patiekiami patiekalai, patiekalq kiekiai (g) Maisto
produktai pagal Vaisiq ir darZoviq bei pieno ir pieno produktq vartojimo skatinimo programas i
valgiaraSdius neitraukiami. ValgiaraSdiuose mrodytq patiekalq receptlros ir gamybos
technologiniuose apra5ymuose nurodomi naudojami maisto produktai, jq sude1.is, bruto ir netc, kiekiai
(g), gamybos b[das (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukme.
30. LopSelio - darZelio vaikq 1,5-3 u 4-7 metrl amZiaus maitinimo valgiara5tis srLdarltas
savaranki5kai lop5elio - darlelio darbo grupes, pasitelkus specialistus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro isakymu 2018-04-10 Nr. V-39)4 patvirtintu ,,Vaikq
maitinimo or ganizavimo tvarko s apra5u".

31. ValgiaraStis suderintas su Valstybine maisto ir veterinarijos tamyba 2Al5 m. birZelic 22 d,.

direktoriaus fsakyme Nr. B1-610 ,,Del Vaikq ugdymo istaigq, vaikq socialiners globos namq ir vaikq
poilsio stolyklq valgiara5diq derinimo tvarkos apra5o patvirtinimo" nustatyta tvarka.



IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32' Visuomenes sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieLinrq lop5elyje - darLelyje, pagal
Tvarkos apraSo 1 priedo 2 putkt4 vertina vaikq maitinimo organizavimo atitikti Tvarkori apraSo
reikalavimams ir atitinkamos savivaldybes visuomenes sveikatos biuro direktoriaus nustatyttr tvarka,
bet ne rediau kaipkarlqper dvi savaites pildo VatgiaraSdiq ir vaikr4 maitinimo
atitikties patikrinimo htmalq. Nustatgs neatitikimq, juos uZregistruoja Valgiara5diq ir vaikq
maitinimo atitikties patikrinimo Zurnale (Tvarkos apraSo 2 priedas) ir nedelsdamas ra5tu apie tai
informuoja lop5elio - darlelro direktoriq. Maitinimo paslaugos teikejas atsako uL tai, kad rrustatlti
vaikq maitinimo organizavrmo triikumai b[tq pa5alinti nedelsiant. NepaSalinus neatitikim4 per t4
padi4 dien4, visuomenes sveikatos specialistas apie tai praneSa teritorinei Valstybinei nraisto ir
veterinarij os tarnybai.

33. Valgiara5diq ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Zumalas lop5elyje - darlelyje seugomas
dvejus metus.


