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VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Pelene" maitinim o organizavimo tvarkos apra5a.s (toliau - T'varkos

apra5as) reglamentuoja ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo vaikq maitinimo organizavimq,

vykdym4, higienos norrnrl reikalavimq laikym4si.

2. Apra5o tikslas - uZtikrinti sveikatai palanki4 vaikq mityb4, maisto saug4 ir geriausi4 kokybg,

patenkinti vaikq maisto medZiagq isisavinimo fiziologinius poreikius, ugdyti sveikos mitybos igudZius.

3" Apra5o reikalavimai privalomi vadovams, juridiniams asmenims, teikiantiems vaikq

maitinimo ar maisto produktq tiekimo paslaugas bei darbuotojams, igyvendinantiems vaikq maitinim4

istaigoje.

II. SAVOKOS rR JU APIBREZITvttt
4. Siarne Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos ir jq apibreZimai:

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

4.2. ()reitai gendantis maisto produktas - SvieZias, atvesintas arba su5aldytas maisto

produktas, kuriam laikyti ir veLti reikalinga tam tikra temperat[ra, kurioje jis i5lieka saugus vartoti.

4.3. IS dalies hidrinti (i5 dalies sukietinti, i5 dalies hidrogenizuoti) augaliniai riebalai - skysti

augaliniai aliejai, hidrinimo proceso metu paversti pusiau kietais.

4.4.P'dtiekalas - paprastai vienoje lek5teje patiekiamas vartoti Saltas ar Siltas maistas.

4.5. Priddtinis cukrus - gerimo ar patiekalo gamybos metu ideta sacharozd, fruktoze, gliukoze,

gliukozes sirupas, fruktozes sirupas, gliukozes-fruktozes sirupas ir kitr4 formq monosacharidai ir

disacharidai" taip pat cukrus, esantys idetame meduje, sirupuose, vaisiq sultyse ir vaisiq suldir4

koncentratuose.

4.6. Pritaikytas maitinimas - maitinimas, kuris uLtikrinatam tikro sveikatos sutrikimo (alergija

tam tikriems maisto produktams, vir5kinimo sistemos ligos ar rimesines jq bukles ir kt.) nuLlemtq,

asmens individualirl maisto medZiagq ir energijos poreikir4 patenkinim4, parenkant toleruojamus maisto

produktus, jq gamybos bDd4, konsistencij4 ir valgymo reLim4, ir yra ra5ti5kai rekomenduojamas

gydytojo.

4.2. Siltas maistas - maistas, patiekiamas kaip kar5tas patiekalas, iki patiekinLo vartoti laikomas

ne Zemesneje kaip +68 'C temperatfiroje.



4.8. Tausojantis patiekalas -maistas, pagamintas maistines savybes tausojandiu gamybos biidu:

virtas vandenyje ar garuose, troSkintas, pagamintas konvekcineje krosneleje, keptas lvyniojus
popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotq bulviq patiekalai.

4'9. Saltas uZkandis - maisto produktas ar Saltas paliekalas, neltrauktas ! valgiara5ti.

4.l0.Maistodavinys-lengvaiparuo5iami arba paruo5ti vartoti maisto procluktai arpatiekalai,

kurie i5duodami tam tikram laikotarpiui pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas vidutines

rekomenduojamas paros normas ir yra supakuoti, kad bDtq galima saugiai ne5ti, veZti ar kitaip

transportuol,i."

4.1 1. Valgiara5tis - patiekiamq vartoti dienos maisto produktq ir patiekalq s4raSas.

4.12. Kitos s4vokos atitinka i5vardy'tuose teises aktuose - 2004 m. balandlio 29 d. Europos

Parlamento ir l'arybos reglamente (EB) Nr. 85312004, nustatandiame konkredius gyvtinines kilmes

maisto produktq higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p.

14), Lietuvos Respublikos produktq saugos istatyme, Lietuvos Respublikos maisto istatyme, Lietuvos

Respublikos; visuomenes sveikatos prieZirlros istatyme, Lietuvos Respublikos Svietimo lstatyme,

Lietuvos Rerspublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandLio 22 d. isakytne Nr. V-3I 3 ,,Del

Lietuvos higienos nornos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programq vykdymo

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

ministro 2014 m. sausio 22 d. isakyme Nr. V-50 ,,Del Maisto produktq Zenklinimo simboliu ,,Rakto

skylute"- verrtojamas s4vokas.

III. VAIKV MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5. Lop5elio-darLelio direktorius atsako u2, tai, kad biitq sudarytos s4lygos vaikq maitirrimui

organizuoti.

6. Direktorius bei jo paskirti atsakingi asmenys atsako uZ vaikq maitinimo organizavim4 ir

Tvarkos 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

maistui skirtq teises aktq bendruosius principus ir reikalavimus, isteigiandio Europos maisto saugos

tarnyb4 ir nustatandio su maisto saugos klausimais susijusias procedDras (OL 2A04 m. specialusis

leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. a$). Organizuojant maitinim4 i5 namq atsine5tu maistu, maisto

tvarkymo vietos irengiamos ir maistas tvarkomas laikanfis bendrqjq higienos reikalavimq: tvarkant

maist4 Svarioje vietoje, Svariomis rankomis, Svariais irankiais bei iranga, naudojant tik Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. isakyme Nr. V-455 ,,Del Lietuvos

higienos normos IIN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes reikalavirnai" patvirtinimo"

nustatytus geriamojo vandens reikalavimus atitinkanti vandeni.



8. Sutartys nesudaromos su i ,,Nepatikimq maisto tvarkymo subjektq s4ra54", skelbiam4

Valstybines maisto ir veterinarijos tamybos interneto svetaineje, ltrauktais maitinimo paslaugq

teikejais.

9. Sudarant sutartis del maisto produktq tiekimo, maisto produktq tiekimo sutartyse numatyta

atsakomybe uZ maisto produktq, neatitinkandiq Tvarkos apra5o reikalavimq, tiekim4, taip pat maisto

produktq tiekirno s4lygos karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus lvykio ar lvykio laikotarpiu

ir kai vaikui skirtas mokymas namuose.

10. Vaikq maitinimas organizuojamas laikantis maisto saugos ir maisto tvarkymo reikallavimq,

nustatytq Iteglamente (EB) Nr. 85212004, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005

m. rugsejo 1 d. isakyme Nr. V-675,,DeI Lietuvos higienos norrnos HN 15:2005,,Maistohigiena"

patvirtinimo", Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 9 d. isakyme Nr. V-

168 ,,Ddl Lietuvos higienos norrnos HN 26:2006 ,,Maisto produktq mikrobiologiniai kriterijai"

patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. geguZes 2 d. isakyme Nr.

Y-417 ,,Del Lietuvos higienos normos HN 16:2011 ,,MedLiagq ir gaminiq, skirtq liestis su maistu,

specialieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo", ir sudarant s4lygas kiekvienam vaikui

pavalgyti prie Svaraus stalo.

11. Maisto patiekimas atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10

isakymu Nr. V-394 patvirtintu,,Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5as" reikalavimus.

12. Maitinimai skirstomi i - pusrydius, pietus, vakarieng. Pusrydiams vaikzrs turi gauti 20-25

proc., pietums - 30-35 proc., vakarienei - 20-25 proc. rekomenduojamo paros maisto raciono

kaloringumo, nustatlto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m.lapkridio 25 d.

isakyme Nr. 510 ,,Del Rekomenduojamq paros maistiniq medZiagq ir energijos normq tvirtinimo", jei

tokie maitinimai numatyti valgiaraSdiuose.

13. Vaikams maitinti rekomenduojami Sie maisto produktai: darLovds, vaisiai, uogos ir jq

patiekalai; griidiniai (viso grldo gaminiai, kruoprl produktai, duonos gaminiai); ank5tines da:rZoves;

pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termi5kai neapdoroti); kiau5iniai; liesa

mesa (neuZSaldyta); Zuvis ir jos produktai (neuZ5aldyti); aliejai; turi b[ti maLiauva.rtojama gyvflnines

kilmes rieba.lq: kur imanoma, riebi mesa ir mdsos gaminiai turi biiti keidiami liesa. mesa, pauk5tiena,

Zuvimi ar ank5tinemis darZovemis; geriamasis vanduo. Maisto davinius sudaryti rekomenduojami

maisto produktai: darZoves; vaisiai; grtidiniai (viso griido gaminiai, kruopos, kruopq produktai, duonos

gaminiai ir kt.); ank5tines darZoves; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo

termi5kai neapdoroti); kiau5iniai; riesutai; liesa mesa; Zuvis ir jos produktai; aliejai; sultys; sriubos;

geriamasis vanduo.



14. Vaikrl maitinimui lop5elyje - darLelyje draudZiamos Sios maisto produktq grupes: bulviq,

kukuriizq ar kitokie traSkudiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; Sokoladas

ir Sokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai r;u glajumi, glaistu,

Sokoladu ar kremu; kramtomoji guma; gazuotigerimai; energiniai gerimai; nealkoholinis alus, sidras

ir vynas; gerimai ir maisto produktai, pagaminti i5 (arba kuriq sudetyje yra) kavamedZio pupeliq

kavos ar jq ekstrakto; cikorijos, giliq ar griidq gerimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultiniq, padahq

koncentratai; padaZ.ai su spirgudiais; Saltai, kar5tai, maLai riiky'ti m6sos gaminiai ir mesos gaminiai,

kuriq gamyboje buvo naudojamos rflkymo kvapiosios medZiagos, rukyta Zuvis; konservuoti mdsos ir
Zuvies gaminiai; strimele, pagauta Baltijos juroje; nepramonines gamybos konservuoti gaminiai;

mechani5kai atskirta mdsa, Zuvis ir maisto produktai, i kuriq sudeti leina mechani5kai atskirta m6sa ar

Zuvis; subproduktai ir jq gaminiai (i5skyrus lieZuvius ir kepenis); dZiiiveseliuose volioti ar

dZiflveseliais pabarstyti kepti mesos, pauk5tienos ir Zuvies gaminiai; maisto papildai; maisto produktai,

pagaminti i5 geneti5kai modifikuotq organizmq (toliau - GMO), arba maisto produktai, i kurir"l sudeti

ieina GMO; maisto produktai, i kuriq sudeti ieina i5 dalies hidrinti augaliniai riebalai.

15. Patiekalq gaminimo ir patiekimo reikalavimai:

15.1 patiekiamas Siltas maistas gaminamas ir patiekiamas t4 padi4 kalendorinq dien4;

15.2. patiekiamas maistas yra kokybiSkas ir ivairus;

15.3. pirmenybe teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalq gamybos btidams, rrLaisto

pervirimas, perkepimas, prideginimas draudZiamas;

15.4. gaminant maist4 nenaudojami prieskoniq mi5inLiai, kuriq sudetyje yra maisto priedq;

15.5. kiekvien4 dienq patiekiama darLovi4 ir vaisiq (rekomenduojama sezoniniq, SvieZiq);

15.6. kiekvien4 dien4 patiekiamas patiekalas i5 augalines kilmes maisto produktr4;

15.7. clarLoviq (i5skyrus bulves) ar vaisiq gamyras sudaro ne maLiau kaip ll3 patiekalo

svorio;

15.8. jei patiekalui gaminti naudojama malta mesa ar Zuvis ir virtuveje yra s4lygos j4 surnalti,

ji malama patiekalo gaminimo dienE;

15.9. tas pats patiekalas nera tiekiamas daLniaunei kart4 per savaitg, i5sky'rus gerimus, garnyrus

ir Saltus uZkandZius (reikalavimas netaikomas pritaikyto maitinimo valgiara5diams);

15.10. karitas pietq patiekalasyra i5 daug baltymq turindiq produktq (mesa, pauk5tiena, Zuvis,

kiau5iniai, ank5tines darZoves, pienas ir pieno produktai) ir angliavandeniq turindiq produktq. Su kar5tu

patiekalu patiekiamas darZoviq (i5skyrus bulves) ar vaisiq garnyras. Reikalavimas netaikomas

patiekalams i5 augalines kilmes maisto produktq;

15.1 1. valgymo metu ant stalq nera padeta druskos, cukraus, pipirq, garstydiq;

15.12. pienas ir kiti gerimai vaikams neteikiami Salti, rekomenduojama temperatiira ne Zemesnd

kaip 15oC;



15.13" atsiZvelgiama i sezoni5kum4, keidiant patiekalus ar j4laliavas SvieZia.is (pvz., raugintq

koptistq sriub4 i SvieZiq kopiistq sriub4, burokeliq sriub4 i Saltibarsdius ir pan.).

16. Lop5elyje-darLelyje sudarytos higieni5kos s4lygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens

(kambario temperatlros, pvz., pilstomo i5 geriamajam vandeniui skirtr4 indq), net jei vaikai

nemaitinarni. vandeniui atsigerti naudojamos stiklinaites ar puodukai.

17. Nenaudojami susidevejg, iskilusiais, apdauLTtais kra5tais indai, alirumininiai lrankiai,
vienkartiniai indai bei irankiai.

18. L,op5elyje - darLelyje vaikq priemimo-nusirengimo patalpoje, matr:moje vietcrje yra

skelbiama:

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

18.2. maisto pasirinkimo piramides, maisto produktq Zenklinimo simboliu ,,Rakto skylute"

plakatai ar kita sveik4 mityb4 skatinanti informacija (gali btiti grupes patalpoje);

18.3. Valstybines maisto ir veterinarijos tamybos nemokamos telefono linijos numeris

(skambinti rnaitinimo organizavimo klausimais).

19. Lop5elio - darLelio interneto svetaineje skelbiama viesa prieiga: Tvarkos apra5as, juridinis ar

fizinis asmuo, teikiantis maisto produktq tiekimo paslaugas, valgiara5diai.

20. Lr:p5elis - darZelis dalyvauja Vaisiq ir darZoviq bei pieno ir pieno produktr4 vaftojimo

skatinimo vaikq ugdymo istaigose programoje, finansuojamose Europos Sqjungos ir Lietuvos

Respublikos valstybes biudZeto le5omis.

21. Jei maitinami suaugg asmenys, jiems lop5elyje-darZelyje neteikiami Tvarkos apra5o

reikalavimq neatitinkantys maisto produktai ar patiekalai.

22. Lopielyje - darLelyje ne reklamuojami maisto produktai, i5vardyti atitinkamai Tvarkos

apra5o 14 punkte.

IV. VAIKV MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

23. 1 - 7 metq amZiaus vaikq maitinimo organizavirnas:

23.1. vaikai maitinami ne rediau kaip kas 3,5 val. pagal valgiara5dius nustatytu maitinimo

grafiku:

Pusrydiai - nuo 8.15 val. iki 9.00 val.;

Pietus - nuo 1 | .45 val. iki 12.40 val. ;

Vakariene -nuo 15.20 iki 16.25 val.

23.2. maisto atsiemimo grafikai, su kuriais supaZindintos grupiq mokytojq padejejos ir virrtuves

darbuotojai, yra i5kabinami informaciniame stende prie virtuves.

3.3. atskiri valgiara5diai sudaromi 1-3 ir 4-7 met4vaikams;

23.4. 80 proc. vaikams patiekiamq patiekalq yra tausojantys patiekalai;



23.5. pritaiky'tas maitinimas organizuojamas atsiZvelgiant i tevq pateiktus pra5ymus ir gydytojo

radti5kus nurodymus (Forma Nr.027 - 1/a);

23.6. jei vaiko atstovaipagal istatym4 vaikui ideda rnaisto papildomai, ldetas maistas turi atitikti

Tvarkos apra5o 14 punkto reikalavimus;

23.7. Yilniaus miesto savivaldybes nustatyta tvarka lop5elis darZelis ,, Pelene" organizuoja

nemokam4 priedmokyklinio amZiaus vaikq maitinim4 (nemokami pietDs), nevertinant Seimos pajamrl.

24. Tbvai (globejai):

24.7.turi teisg pasirinkti maitinimq skaidiq, pateikiant pra5ym4lop5elio-darZelio direktoriui;

24.2. apie planuojamus kito menesio maitinimq pakeitimus privalo informuoti iki einamo

mdnesio pas;kutines darbo dienos;

24.3.1eigu vaikas nevalgo pusrydiq ar vakarienes, j! privalo atvesti ar pasiirnti i5 grupes po/iki

vaikq maitinimosi laiko;

24.4. tq padi4 dien4 iki 8.30 val. informuoti grupes mokytojus, jei vaikas del ligos ar kitq

prieZasdiq neatvyksta i darLeli.

V. VAIKU MAITINIMO VALGIARASdIu SUDARYMO REIKALAVIMAI
25. Vaikq maitinimo valgiara5diai sudaromi atsiZvelgiant i rekomenduojamas paros energijos ir

maistiniq medZiagq norunas vaikams, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

1999 m.lapkridio 25 d. isakyme Nr. 510 ,,Del Rekomenduojamq paros maistiniq merJZiagq ir energijos

normq tvirtinimo", bei i vaikq buvimo istaigoje trukmg. ValgiaraSdiq energine ir maistine veftd nuo

normll gali rrukrypti ne daugiau nei penkis procentus.

26. Lop5elyje - darLelyje valgiaraSdiai sudaromi ne maLiat kaip 15 darbo dienqlaikotarpiui.

Valgiara5dio tituliniame lape nurodomas istaigos pavadinirnas, adresas, darbo laikas, maitinamq vaikq

amZius, taipr pat nurodomos savaites dienos, kiekvieno vaikq maitinimo laikas. Visi valgiaraSdio

lapai sunumeruojami (i5skyrus titulini) ir patvirtinami vadovo parasu ir spaudu.

27. Lop5elio-darZelio valgiara5diuose nurodomi pusrydiams, pietums, vakarienei patiekiami

patiekalai, patiekalq kiekiai (g), maistine (balt5nnai, riebalai, angliavandeniai (g) ir energine verte

(kcal), taip pat kiekvienos dienos vidutine maistine (baltymai, riebalai, angliavandeniai (g) ir energine

verte (kcal).

28. Lop5elio-darZelio valgiara5diuose nurodomi patiekiami patiekalai, patiekalq kiekiai (g).

Maisto produktai pagal Vaisiq ir darZoviq bei pieno ir pieno produktq vartojimo skatinimo programas

i valgiara5dius neitraukiami. Valgiara5diuose nurodytq patiekahl recept[ros ir gamybos

technologiniuose apra5ymuose nurodomi naudojami maisto produktai, jq sudetis, bruto ir neto kiekiai

(g), gamybos bfidas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukme.



29' Atskiri valgiaraSdiai sudaromi 1-3 ir 41 metq vaikams, mi5raus amZiaus grupirl

valgiara5diai sudaromi vadovaujantis tik 4-7 metq vaikams rekomenduojamomis paros normomis.

Valgiara5diai sudaryti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro lsakymu
patvirtinta tvarka, suderinti su atsakinga teritorine visuomends sveikatos prieZiuros institucija.

30. Atliekant nereik5mingus keitimus, t.y. pakeitus vien4 maisto produkt4 tos padios maisto

produktq $upes kitu maisto produktu, kai mitybine verte nepablogeja, o energetine verte pasikeidia ne

daugiau kaip de5imt procentq, valgiarasdiai pakartotinai nederinami.

31. Produktq ir prekiq Zenklinimo Zymos ir etiketes saugomos ne maLiau kaip I savaitg

nuo jq suvartojimo dienos.

VI. BAIGIAMOSIOS NIJOSTATOS

32. Vrisuomenes sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieZiiir4lop5elyje-darLelyje, vertina

vaikq maitinimo organizavimo atitikti Tvarkos apraSo reikalavimams ir atitinkamos savivaldybes

visuomen6s sveikatos biuro direktoriaus nustatyta tvarka, bet ne rediau kaip kart4 perr dvi savaites pildo

Valgiara5dirtr ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Lumalq. Nustatgs neatitikimq, juos uZregristruoja

Valgiara5diq ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Zurnale ir nedelsdamas ra5tu apie tai informuoja

istaigos vadov4. Maitinimo paslaugos teikejas atsako uL tai, kad nustatyti vaikq maitinimo

organizavinto trDkumai butq pa5alinti nedelsiant. Nepa5alinus neatitikimq per t4 padi4 dienq,

visuomends sveikatos specialistas apie tai prane5a teritorinei Valstybinei maisto ir veterrinarijos

tarnybai.

33.YeJgiara5diq ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimo Zumalas lop5elyje-clarLelyje saugomas

dvejus metus.
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