
PATVIRTINTA
Klaipedos lopSelio-darZelio,,Zuvedra,,
Direktoriaus 2019 m. gruodZio 30 d.

{sakymu Nr. V-198
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VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikq mait:inimo organizavimo Klaipedos lop5elyje-clarZelyje ,,Luvddra" tvarkos
apra5as r(toliau - A.pra5as) nustato vaikq maitinimo, vykdomo Klaipedos lopSelyje-d arZelyje
,,Zuv edr af ' (to I iau - | stai ga,) reikalavimus.

2. Tvarkos apra5o tikslas - uZtikrinti sveikatai palanki4 vaikq mityb4, maisto saug4 ir
geriausiq kokybg, kad bUtq patenkinti vaikq maisto medZiagq fiziologiniai poreikiai, ugJomi
sveikos mitybos igfldZiai.

3' Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apraSas parengtas vadovaujantis ,,Maitinimo
orgenizarrimo ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir socialines globos istaigose tvarkos apraSu.o,
patr,'irtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 201I m. lapkridio I I d. isakymu
Nr' V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandZio l0 d. isakymo
Nr. V-394 redakcda'), apra5o 2020 m. kovo 18 d. pakeitimais, patvirtintais isakymu Nr. V-421,
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2016 m. geguZes 26 d. sprendimu Nr. T2-143 ,,Del
atlylginin:ro uZ maitinimo paslaug4 Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo lstaigose,
igyl'endinandiose ikimokyklinio ar prieSmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos apra5o
patv'irtinimo ir atlyginimo dydZio nustatymo'., apraSo 2018 m. gruodZio 20 d. pakeitimais,
patv'irtintais sprendirnu Nr. T2-269, apra5o 2019 m. gruodZio 19 d. pakeitimais, patvirtintais
sprendimu Nr. T2-376, apra5o 2019 m. sausio 3l d. pakeitimais, patvirtintais sprendimu Nr. T2-13,
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2019 m. sausio l l d. isakymu
Nr. ADl-59 ,,Del mokiniq nemokamo maitinimo kainrl Klaipedos miesto savivaldybes ir
nevirlstybrinese mokyklose nustatyffioo', Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2012 m.lapkridio
29 dL. sprr:ndimu Nr. '12-28l,,Del maitinimo organizavimo Klaipedos miesto savivaldybes bendrojo
ugd'ymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo istaigose tvarkos iapra5o patvirtinimo", apraSo
201:5 m. liepos 30 11. pakeitimais, patvirtintais sprendimu Nr. T2-183, apraSo 2Ol7 m. grrodzio
2l cl. pak.eitimais, patvirtintais sprendimu Nr. T2-330, ,,Ikimokyklinio ugdymo istaigq valgiarasdiq
reng;imo ir naudojim.o tvarkos apra5u" patvirtintu Klaipedos miesto visuomenes sveikatos biuro
dire.ktoriaus 2019 m. kovo I 5 d. isakymu Nr. J-46 ir velesniais pakeitimais.

4. {staigo"ie organizuojama:
4.1 Vaikul maitinimo paslaugos, uZ kurias sumoka tevai (kiti teiseti vaiko atstovai) pagal

Klaipedos miesto savivaldy'bes tarybos nustatyt4 atlyginimq.
4.2. Nemokamas prie5mokyklinio amZiaus vaikq maitinimas, kuris yra skiriamas

Lietuvos Respublikos socialines paramos mokiniams istatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas iS
valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos savivaldybiq b:iudZetams bei savivaldybes
biudlZeto. Nemokan:ras maitinimas organizuojamas savir,'aldybes tarybos nustatyta mokiniq
nemokamo maitinimo organizavimo tvarka.

4.3. Pritaikytas maitinimas vaikams organizuojamas atsiZvelgiant i tevq pateiktus
praSymusr kartu su rnedicinos istaigq i5vadomis ir visuomenes sveikatos prieZi[ros specialisto
(toliau -'VSPS) rekomendacij as pagal atskir4 valgiaraSti.
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II SKYRIUS
s.tvoKos rR JU APTBREZTYS

5. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos ir jq apibreZtys:
5.1. Cukriis - monosacharidai ir disacharidai, esantys maisto produkte.
5.2. Greitai gendantis maisto produktas - SvieZias, atvesintas arba suSaldytas maisto

pro<luktas, kuriam laikyti fu veZti reikalinga tam tikra temperatura, kuripje jis i5lieka saugus vartoti.
5.3' I5 dalies hidrinti (i5 dalies sukietinti, i5 dali.es hidrogenizuoti) augaliniai riebalai

- sk.ysti arugaliniai aliejai, hidrinimo proceso metu paversti pusiau kietais.
5.4. Patiekalas - paprastai vienoje lek5teje patiekiamas vartoti Saltas ar Siltas maistas.
5.5. Priddtiniai cukriis - gerimo ar patiekalo gamybos metu ideta sacharoze, fruktoze,

gliukoze, gliukozes sirupas, fruktozes sirupas, gliukozes-fruktoz;es sirupas ir kitq formq
monosaclharidai ir dir;acharidai, taip pat cukrils, esantys idetame meduje, sirupuose, vaisiq iultyse ir
vaisiq suJtdiq koncentratuose.

5.6. Pritaikytas maitinimas - maitinimas, kuris uZtikrina liam tikro sveikatos sutrikimo
(alerrgija tam tikriems maisto produktams, vir5kinimo sistemos ligos 3r remisines jq b[kles ir kt.)
nulemtq, asmens individualiq maisto medZiagq ir energijos poreikiq patenkinim4, parenkant
tole:ruoja:mus maisto produktus, jq gamybos bDd4, konsistencij4 ir valgymo reLim4, ir yra ra5ti5kai
rekomen<luoj amas gy dytoj o.

5.7' Siltas maistas * maistas, patiekiamas kaip karstas patiekalas, iki patiekimo vartoti
laikrcmas ne Zemesneje kaip +68 oC temperaturoje.

5.8. Tausojantis patiekalas - maistas, pagamintas maistines savybes tausojandiu
gam.ybos b[du: virtas vandenyje ar garuose, tro5kintas, pagarnintas konvekcineje krosneleje, teptas
ivyrriojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuoiq bulviq patiekaiai.

5'9. Saltas uikandis - maisto produktas ar Saltas patiekalas, neitrauktas i valgiaraSti.
5. 10. ValgiaraStis - patiekiamq vartoti dienos ma.isto produktq ir patiekalq s4raSas.
5.11. Kitrcs s4vokos atitinka 2004 m. balandZio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamente (EB) Nr. 85312004, nustatandiame konkredius gyv[nines kilmes maisto produktq
higienos reikalavimurs (OL 2004 m. specialusis leidimas, i) skyrius, 45 tomas, p. 14) (toliau -
Reglamentas (EB) Nr. 853/2004), Lietuvos Respublikos produktq saugos istatyme, Lietuvos
Respublihos maisto istatyme, Lietuvos Respublikos visuomenes sveikatos prieZiuros istatyme,
Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
200!) m. rugsejo 1 dt. isakyme Nr. V-714 ,,Del Lietuvos higienos norrnos HN 124:2014 ,,Vaikq
socialiner; globos istaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo", Lietuvos
Reslpublihos sveikatr:s apsaugos ministro 2010 m. balandZio 22 d. isakyme Nr. V-313 ,,Del
Lietuvos higienos norrnos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priesmolkyklinio ugdymo programU
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtin:imo", Lietuvos Respublikor 

-rr.lkuto,

apserugos ministro 2010 m. geguZes 13 d. isakyme Nr. Y-432 ,,Del Lietuvos higienos nornos
HN 17:2()16 ,,Maisto papildai" patvirtinimo", Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
201t1 m. rugsejo 7 d. isakyme Nr. Y-765 ,,Del Lietuvos higienos nLorrrloS HN 79:2010 ,,Vaikq
poilsio stlovykla. Berndrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinirno'., Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. isakyrne Nr. V-50 ,,Ddl Maisto produktq
Zenl<linirno simboliu ,,Rakto skylute" (toliau - ,,Rakto sky.lute") ir Lietuvos Respublikos Zemes
[kio ministro 1999 m. liepos 1 d. isakyme Nr. 288 ,,Del Privalomqjq kakavos ir Sokolado produktq
kok'ybes rreikalavimq" ir Tv'arkos apra5o 4 priede i5vardytuose teises aktuose vartojamas s4vokas.
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III SKYRIUS
VAIKU MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI IIEIKALAVIMAI

8. fstaigos direktorius (toliau - direktorius) atsako uL tai, kad b[tq sudarytos s4lygos
vaik:q ma.itinimui organizuoti.

9. Direktorius bei jo paskirti atsakingi asmenys atsako uZ vaikq maitinimo organizavim4
ir Tvarko,s apraSo nuostatq igyvendinimq.

10. Maitinimas |staigoje organizuojamas pagal Klaipedos miesto savivaldybes
visuLomerres sveikatos biuro (toliau - VSB) dietistq parengtus perspektyvinius valgiara58ius.
Valgiaraildius tvirtinar [staigos direktorius.

I 1. Maisrto produktq tiekimas, maisto tvarkymo vietos irengimas ir maisto tvarkymas
turi atitil<ti 2002 m, sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 178/i002,
nustatantrio maistui r;kirtq teises aktq bendruosius principus ir reikalavimus, isteigiandio Europos
mairsto saugos tarnybq ir nustatandio su maisto saugos klausimais susijusias p.o..duru, (OL 2004
m. r;pecialusis leidimas, l5 skyrius, 6 tomas, p. 463) (toliar: - Reglamentas (EB) Nr. 178/2002),
200'4 m. balandZio 2'9 d. Europos Parlamento irTarybos regnamento (l3B) Nr. 85212004 del maisro
produktqhigienos (ClL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, .34 tomas, p. 319) (toliau-
Reglame:ntas (EB) Nr. 85212004) ir Reglamento (EB) Nr. E53/2004 reikalavimus. Organizuojant
maitinim4 i5 namq atsineStu maistu, maisto tvarkymo vietos irengiamos ir maistas tvarkomas
laikrantis bendrqiq higienos reikalavimq: tvarkant maist4 rivarioje vietoje, Svariomis rankomis,
Svariais irankiais bei iranga, gerai nuplaunant maisto Zaliavas, naudojant tik Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos rministro 2003 m. liepos 23 d. isakyme Nr. V-155 ,,Del Lieturor higi.no.
nornos FIN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes reikalavimai" patvirtinimo" (toliau
- HrN 24:2017) nustatytus geriamojo vandens reikalavimus atitinkanti r,'andeni.

12. Sudarant sutartis del vaikq maitinimo paslaugq teikimo mokyklose (toliau -
Sutartis), turi buti numatyta atsakomybe uZ maitinimo organizavimo patalpq higienos ir Tvarkos
aprar5o reikalavimr+ uZtikririim4. Sutartys nesudaromos su i ,,Nepatikimq maisto tvarkymo subjektq
s4ra54", skelbiamq Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos interrretineje svetaineje, ltrauktais
maitinimo paslaugq teikejais. Maitinimo paslaugos teikejas turi organizuoti visq ,uikq, norindiq
gauti 5i4 paslaug4, maitinim4. Jei sudaroma sutartis su vaiko atstova.is pagal lstatym4, del vaiko
maitinimo i5 namq atsinestu maistu, uZ maisto saugq ir kokybg atsako vaiko atstovai pagal istatym4.
Sutartyje del vaiko maitini.mo i5 namq atsinestu maistu, turi buti nuostata apie draudZiamus atneSti
maisto produktus, iSvardytus apra5o 14 punkte. Sutartis del vaiko rnaitinimo i5 namq atsinestu
maistu turi teisg sudaryti ik.imokyklinio ir (ar) prie5mokykliniio ugdymo programas igyvendinandios
istaigos, veikl4 vykdandios lauko sqlygomis (toliau - lauko <larLehai), arba kuriose ugdomi vaikai,
kuriems rreikalingas pritaikytas maitinimas, taip pat ikimokyklinio ir (ar) prie5mokyklinio ugdymo
programas igyvendinandios istaigos, veiklq vykdandios karantino, ekstremaliq situacijq, ekstremaliq
ivykiq, ivykiq metu.

13. Sudarant sutartis del maisto produktq tiekimo mo,kykloms, (toliau - Maisto
procluktq tiekimo sutartis)" Maisto produktq tiekimo sutartyje turi biiti numatyta atsakomybe uZ
maisto produktq, neatitinkandiq Tvarkos apra5o reikalavimq, tiekim4. Maisto produktq tiekimo
sutartys nesudaromos su ! ,,Nepatikimq maisto tvarkymo subjektq s4r'a54", skelbiam4 Valstybines
maisto ir veterinarijos tarnybos internetineje svetaineje, itrauktais maisto produktq tiekejais.
RekomenLduojama sudaryti maisto produktq sqraS4 su konkrediais tiekiamq maisto produktq
pavadinirnais, maisto produktq sudetimi, grynuoju kiekiu, apdorojimo bUdu (pvz., at5aldytas), kuris
pridedamas prie N{aisto produktq tiekimo sutarties. Sudarant maisto produktq sutartis
rekomen<luojama pirrnenybg teikti tiekiamoms Zaliavoms ir maisto produktams:

13.1. atitinkantiems 2007 m. birZelio 28 d. Tarytros reglamente (EB) Nr. 834/2007, del
ekologintls gamybos ir ekologi5kq produktq Zenklinimo ir panaikinandio Reglament4 (EEB)
Nr. 2092191 (OL 2007 L 189, p. 1) kriterijus;

13.2. atitinkantiems maisto produktq Zenklinimo simboliu,,Rakto skylutd" kriterijus;
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13.3' tiekiamiems trumposiomis maisto tiekimo grandinemis i5 [kiq (ne daugiau kaip
vienas tarpininkas tarp [ki<l ir maitinimo organizatoriaus);

13.4. atitinkantiems Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro 2007 m. lapkridio 29 d.
isak.ymasi Nr. 3D-5.24 ,,Del Nacionalines Zemes frkio ir maisto produktq kokyb6s sistemos.,
nustatytu.s reikalavimus.

14. Vaikams maitinti rekomenduojami Sie maisto produktai: darZoves, vaisiai, uogos irjq patielolai; gr[diniai (viso grfido gaminiai, kruopq produktai, 6uonos gaminiai); ankltines
dariioves; pienas ir prieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termi5kai neapdoroti);
kiau5iniai; liesa mesa (neuZ5aldyta); Zuvis ir jos produktai (neuZSald'yti); aliejai; turi b[ti ma1iau
vartojama gyvlnines kilmes riebalq: kur imanoma riebi mdsia ir mesos gaminiai turi blti keidiami
liesa m€rsa, pauk5tiena, Zuvimi ar ank5tinemis darZovernis; geriamisis vanduo ir natlralus
mineralirris bei Saltinio vanduo.

15. Vaikq maitinimui mokyklose draudZiamos Sios maisrto produktq grupes: bulviq,
kukurlzq ar kitokie traskudiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai;
Sokoladas ir Sokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir-kondlterijos gaminiai su
glajumi, glaistu, Sokoladu ar kremu; kramtomoji guma; gazuoti gerimai; energinLi gerimai;
nealkoholinis alus, sidras ir vynas; gerimai ir maisto produktai, paga:minti iS (arba kuriq sudetyje
yra) kavamedZio pupreliq kavos ar jq ekstrakto; cikorijos, giliq ar grldq gerimai (kavos pataltatai;;
kisiroliai; sultiniq, padah4 koncentratai; padailai su spirgudiais; Saltai, kar5tai, ma1ai rulyti mesos
ganriniai ir mesos garninia.i, kuriq gamyboje buvo naudojamos rlkymo kvapiosios medZiagos (jie
leidrZiami bendrojo ugdymo istaigose organizuojamq vasaros stovyk.lq meiu a, sudarant maisto
pakr:tus I namus); rflkyta Zuvis; konservuoti mesos ir Zuvies gaminiai (ie leidZiami bendrojo
ugdymo istaigose or:ganizuojamq vasaros stovyklq metu ar sudaranLt maisto paketus i namui;;
strirnele, pagauta Baltijos jtroje; nepramonines gamybosi konservuoti gaminiai; mechaniSkai
atskirta rnesa, Zuvis ir maisto produktai, i kuriq sudeti ieina mechaniSkai atskirta m€sa ar Zuvis;
subproduktai ir jq gaminiai (i5skyrus lieZuvius ir kepenis); dZifrveseliuose volioti ar dZilveseliais
pabrlrstyti kepti meso,s, pauk5tienos ir Zuvies gaminiai; maisto papildai; maisto produktai, pagaminti
i5 genetiiikai modifikuotq organizmq (toliau - GMO), arba maisto produktai, i kuriq sua.ii f.inu
GMO; maisto produktai, i kuriq sudeti ieina i5 dalies hidrinti augaliniaii riebalai; maisto produktai ir
pati,ekalai, neatitinkantys Tvarkos apra5o nustatytq reikalavimq.

l6.Vaikq maitinimq skaidius priklauso nuo jq bur,'imo fstaigoje trukmes.
17. l-7 rnetq amZiaus vaikq maitinimas:
17.1. vaikai turi bfrti maitinami ne rediau kaip kas 3,5 val. pagal valgiarasdius;
17.2. atskiri valgiara5diai sudaromi 1-3 ir 4-7 metq vaikarns, jei ikimokyklinio ugdymo

istaigoje sudaromos mi5raus amZiaus grupes, valgiara5diai gali blti sudaromi vadovaujantis iik. q-l
met'q vail<ams rekom,enduo.jamomis paros maistiniq medZiagq normom:is;

17.3. 80 proc. I'aikams patiekiamq patiekalq turi tr[ti tausojantys patiekalai;
17.4. pagal gydytojo ra5ti5kus nurodymus (Forma Nr. 8021/-l) turi btti organizuojamas

pritaikyters maitinimas;
17.5. jei pritaikyto maitinimo patiekalq ikimokyklinio ir (ar) prieSmokyklinio ugdymo

programes igyvendirrandios istaigos virtuveje pagaminti nera galimy'biq, vaikai, kuriems skirtas
pritaikytars maitinimas, gali buti maitinami tq dien4 savo i5 namq atne5tu maistu. Ikimokyklinio ir
(ar) prie5mokyklinio ugdymo programas igyvendinandios ista.igos i5 namq atne5t4 maistq turi laikyti
ir patiekt:i tinkamos temperaturos;

18.Vaikq maitinimas organizuojamas valgykloje laikantis maisto saugos ir maisto
tvarkymo reikalavimq, nusta[rtq Reglamente (EB) Nr. 852/2004, Lietuvos Respublikos sveikatos
aps€lugos ministro 2005 m. rugsejo 1 d. isakymas Nr. Y-675,,DeI Lietuvos higienos normos HN
l5:21005 ,,Maisto higiena" patvirtinimo" (toliau - HN 15:2005), Lietuvos Respublikos sveikatos
aps€tugos ministro 2t106 m. kovo 9 d. isakymas Nr. V-168 ,,Del Lietuvos higienos normos HN
26:2).006 ,,Maisto produktq mikrobiologiniai kriterijai" (toliau - Hl.l 26:2006) patvirtinimo" ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. geguZes 2 d. isakymas Nr. V-417
,,Del Lietuvos higienos norrnos HN 16:2011 ,,MedZiagrl ir gamirniq, skirtq liestis su maistu,
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sper;ialieii sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" (toliau - HN 16:2011) ir sudarant sqlygas
kiel,rvienam vaikui pavalgyti prie Svaraus stalo.

19. Kiekvien4 dienq vaikai turi gauti Silto maisto.
20. Kiekvienas patiekimas turi atitikti Tvarkos apra5o reikalavimus.
21. Maitinimai skirstomi ipagrindinius - pusrydius, pietus, vakarieng ir papildomus -

prie5piedius, pavakarius, naktipiedius. Pusrydiams vaikas turi gauti 20-25 proc.,'pietums - 30-35
pro0., vakarienei - il0-25 proc., prieSpiediams, pavakariam.s ir (ar) naktipiediams - po l0 proc.
rekomenrluojamo paros maisto raciono kaloringumo, nustiltyto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 1.999 m. lapkridio 25 d. isakymas Nr. 510 ,,Del Rekomenduojamq paros
maistiniqr medZiagq ir energijos nonnq tvirtinimo", jei tokie maitinimai numatyti valgiaraSdiuose.
Jei vaika.i maitinimq metu turi galimybg patys isideti maisto, Sio punkto nuostatos netaikomos.
Maitinim.ai gali blti organizuojami iSduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje, (ne
ilgesnems kaip 1 dienos i5vykoms i varZybas, mokomqjq treniruodiq stor,yklas ar kitus renginius).
Maisto claviniai gali blti i5duodami karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivlkio ar
ivyldo laiikotarpiu, je,i tuo metu sustabdomas vaikq maitinimo paslaugq teikimas mokyklosi.

22. P atiekalq gaminimo ir pati ekimo reikalavimai :

22.L patiekiamas Siltas maistas turi blti gaminamas ir patiekiamas t4 padi4 kalendoring
dierr4. Arlvesint4 mai.st4 nuo jo pagaminimo patiekti per 24.valandasr kaip Silt4 maiit4 leidZiama
benrJrojo ugdymo programas igyvendinandiose istaigose, kuriq virtuvese yra galimybes tik pasildyti
maistq. [ialdytus pusgamilrius kaip SiltE maist4 leidZiama patiekti bendrojo ugdymo programas
igyvendinandiose istaigose, kuriq virtuvese yra galimybes tik pa5ildyti rmaistq;

22.2. patiekiamas maistas turi blti kokybi5kas ir ivairus;
22.3. pinnenybe teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalq gamybos budams.

Maisto pervirimas, perkepimas, prideginimas draudZiamas;
22.4. gaminant maist4 neturi buti naudojami prieskoniq miSiniai, kuriq sudetyje yra

mairsto priedq;
22.5. kiekvien4 dien4 turi buti patiekta darZoviq ir vaisiq (rekomenduojama sezoniniq,

SvieZiq). Rekomenduojama, kad vaisiai butq tiekiami papildomo maitinimo metu;
22.6. kiekvien4 dien4 turi buti patiektas patiekalas i5 augalines kilmes maisto produktq;
22.7. rek<>menduojama sriub4 tiekti papildomo m:ritinimo metu;
22.8. darZoviq (i5skyrus bulves) ar vaisiq garnyras turi siudaryti ne maZiau kaip l/3

patir3ftale svorio. Jei vaikai maitinimq metu turi galimybq: patys isideti maisto, Sio papunkdio
nuolstatosr netaikomos;

22.9. jei patiekalui gaminti naudojama malta mesa ar Zuvis ir virtuveje yra s4lygos j4
sumalti, ji turi bflti malama patiekalo gaminimo dien4;

22.10. tas pats patiekalas neturi b[ti tiekiamas claZniau nei kart4 per savaitg, isskyrus
gerimus, gamyrus ir iialtus uZkandZius;

22.11. kar5tas pietq patiekalas turi bUti i5 daug baltymLq turindiq produktq (mdsa,
paul<Stiena, Zuvis, kiauSiniai, ank5tines darZoves, pienas ir pieno prroduktai) ir angliavandeniq
turindiq produktq. Sru kar5tu patiekalu turi bfiti patiekiamas darZovitl (i5skyrus bulves) ar vaisiq
garnyras. Reikalavimas netaikomas patiekalams i5 augalines kilmes maisto produktq;

22.12. valgymo metu ant stalq neturi blti padeta clruskos, cukraus, pipirq, garstydiq;
22.13. pienas ir: kiti gerimai vaikams neteikiami Salti, rekomenduojama temperat[ra ne

Zemesne kaip l5oC;
22.14. patiekalai keidiami SvieZiais atsiZvelgiant i sezoniSkum4 (pvz., raugintq kopristq

sriulbq i SvieZiq koplstq sriub4, burokeliq sriub4 i SaltibarSdius ir pan.);
22.15. maistas turi b0ti patiekiamas estetiSkai.
23. [staigoje turi blti sudarytos higieni5kos s4lygos nemokamai atsigerti geriamojo

vandens (rekomenduojama kambario temperat[ros, pvz., pilstomo i5 geriamajam vandeniui skirtq
indq, talpq, automatq ir pan.). Rekomenduojama sudaryti galimybg vaikams gauti ir kar5to virinto
geriamojo vandens. Vandeniui atsigerti turi bflti naudojami asmeninio naudojimo arba vienkartiniai
puo,Cukai, stiklinaites ar buteliukai.
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24. DrartdZiama naudoti susidevejusius, i5trupejusius, iskilusius, apdauZytais kraStais
indtrs bei aliumininius irankius ir indus. [staigoje draudZiama naudoti vienkartinius irankius.

25. Vaikq priemimo-nusirengimo patalpoje skelbiama:
25. 1. einamos savaites valgiara5diai;
25.2. maisto pasirinkimo piramides, maisto pr"oduktq i:enklinimo simboliu ,,Rakto

skylute" plakatai ar kita sveik4 mityb4 skatinanti informacija;
25.3. Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybors nemokarnos telefono linijos numeris

(skambinti maitinimo organizavimo klausimais) ;
25.4. juriidinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikq maitinimo ir (ar) maisto produktq

tiekimo praslaugas;

25.5. apra5o 15 punkto nuostatos.
26. [staigos interneto svetaineje, jeigu j4 turi, turi bDti skelbiama viesa prieiga: Tvarkos

apraBas, .juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikq maitinimo ir (ar) maisto pioaultq tiekimo
paslaugas, ir valgiara5diai.

27.lstaiga dalyvauja Vaisiq ir darZoviq bei pieno ir pieno produktq vartojimo skatinimo
vaik.q ugdymo istaigose programoje, finansuojamose Europos Sqjungos ir Lietuvos Respublikos
valstybes biudZeto leilomis.

28. Jei isl.aigoje maitinami suaugg asmenys, jiems neturi buti pateikiami Tvarkos apra5o
reikalavirnq neatitinkantys maisto produktai ar patiekalai vaikq maitinirno metu.

IV SKYRIUS
VAIKU MAITINIMO VALGIARASdIU SUDARYMO REIKALAVIMAI

29. Vaikq maitinimo valgiara5diai turi b0ti sudaromi atsiZvelgiant i rekomenduojamas
paros energijos ir maistiniq medZiagq norrnas vaikams, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos
apserugos ministro 1999 m.lapkridio 25 d. isakyme Nr. 510,,DeI Rekomenduojamq paros maistiniq
med.Ziagq ir energijos normq tvirtinimo", bei i vaikq buvimo lstaigoje trukmg. ValgiaraSdiq
energine ir maistine t,erte nuo nonnq gali nukrypti ne daugiau nei penkis procentus.

30. Valg.iara5diai sudaromi ne maZiau kaip 15 darbo dienq laikotarpiui (Svendiq ir
poilsio dlienomis vaikq maitinimui valgiara5diai netaikomi, maitinimas organizuojamas pagal
galirnybes dalyvauj arrt vaik.ams).

3l. Valgiara5diuose nurodomi patiekiami patiekerlai, patiekalq kiekiai (g). Mokyklose,
dalyvaujandiose Vaisiq ir darZoviq bei pieno ir pieno produk.tq vartojimo skatinimo vaikq ugdymo
istaigose programoje, Siq programq maisto produktai i valgiaraSdius neitraukiami. ValgiaraSdiuose
nurodytq patiekalq recept[ros ir gamybos technologiniuose apraSymuose turi b[ti nurodyti
nau<lojami maisto produktai, jq sudetis, bruto ir neto kiekiai (g), gamyb,os b[das (virimas vandenyje
ar garuose, kepimas ir pan.,) ir trukme.

32. Vaikq nuo maitinimo valgiaraSdiai sudaromi (pasirinktirrai):
32.1. pagal patiekalq receptfiry pavyzdZius, pateiktus interneto svetaineje adresu:

ww,,r.sm1[pc.ltllt/mityba_ir_-fizinis*aktyvumas/rekomenduojarnilrerspektyviniai;
32.2. savaranki5kai maitinimo paslaugos teikejo, vadovaujantis Tvarkos apraSo

reikialavirnais;
32.3. pagal gydytojo ra5ti5kus nurodymus (Forma Nr. 8027-1).
33. ValgiaraSdiq tituliniame lape turi blti nurodytas istaigos. kuriuose organizuojamas

maitinimias, pavadinimas, adresas, darbo laikas, maitinamq vaikq amZius. Visi valgiaraSdio lapai
turi buti sunumeruoti (iSskyrus titulini) ir patvirtinti vadovo para5u ir spaudu, jei ji turi.
Valgiaraiidiuose turi buti nurodytos savaites ir savaites dienos, dar:bo laikas, kiekvieno vaikq
maitinim,c laikas. Valgiara5tis turi blti ai5kus (nurodytos tikslios patiekalq ar maisto produktq
iSeigos, be braukymq ar taisymq).
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V SKYRIUS
VAIKV MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

34. Atsiilvelgiant i vaiko buvimo fstaigoje trukmg, vaiko tevai (kiti teiseti vaiko
atstovai) turi teisg pasirinkti maitinimq skaidiq per dienq (pusrydius, pietus ar vakarieng). Tevai
teikia railtiSk4 pra5yrn4. Maitinimq skaidius vaikui gali buti keidiamas nuo naujo menesio pirmos
darbo diernos, tevams pateikus ra5ti5kE praSymq ne veliau kaip prie5 perrkias darbo dienas.

35. Dienos valgiaraSdius - reikalavimus, pagal. perspektyvinius valgiaraSdius sudaro
VSPS.

36. Valgiara5dio - reikalavimo projektas sekandiai dienai sudaromas iS vakaro pagal t4
dien4 esamq vaikq skaidiq, atsiZvelgiant i vaikq sergamum4 {staigoje bei tevq pateiktq informacij4.

37. Tevai (globejai, mpintojai) turi teisg pasirinkti dienos rnaitinimq skaidiq ir ji keiiti 2
kartus per metus - rugsejo menesio 1 d. ir vien4 kartq per mokslo metus (pasirinktinai nuo iirmosios
merLesio dienos). Pra5ymai (raStu) pateikiami prie5 l0 kalendoriniq dieng. Tevai lglobejai,
rlpintojai), kuriq vaikas kitu laiku pradejo lankyi istaig4, dienos maitinimq skaidiq pasirent a
pirmqj4 lrankymo dien4.

38. AtsiZvelgus i istaigoje nustatyt4 maitinimo laikE, vaikus, kurie nevalgo pusrydiq,
teva.i turi atvesti i istaigq veliau, o vaikus, kurie nevalgo vakarienes - pasiimti iS istaigosinksdiau.

39. Galirni nereik5mingi perspektyvinio valgiara5dio keitimai. t.y. koreguoti maisto
produktq kiekius, jei Zenkliai pasikeidia vaikq skaidius (lyg;inant su vakaryksdiu vaikq skaidiumi)
arbaL pakeisti vienq rnaisto produkt4 tos padios maisto produktq grupes kitu maisto pioduktu, kai
mity[ins verte nepablogeja, o energine verte pasikeidia ne daugiau kaip 5-10 procentrl priklausomai
nuo produkto rfiSies.

40. Dienos valgiara5tyje i5raSant maisto produktus vadovaujamasi leistinais maisto
procluktq i5davimo n.uokrypiais (pagal Klaipedos miesto savivaldybds visuomenes sveikatos biuro
ikimokykJinio ugdymo istaigq valgiara5diq rengimo ir naudojimo tvarkos apra5e pateikta 2 lentele),
jei pasikr:ite |staigoje lanliandiq vaikq skaidius ir nebeatiti.nka iSvakarese suskiidiuotq ir atveZtq
maisto produktq kiekiq.

41. Maisto produktq pirkimas organizuojamas vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo
nustatyta tvarka.

42. Sutatys su maisto produktq tiekejais, laimejusiais vie5qjq pirkimq konkursus,
sudaromos teises aktq nusftrtytais terminais.

43. Maisto produktq inventorizacija LopSelyje-darZelyje turi buti atliekama pagal
inve,ntori:zacij os taisykles.

44. Draudliama vaikams atsinesti i5 namq uZkandZiq ir (ar) gerimq, isskyrus, maisto
proclukturs reikalingus {staigoj e vykdomai ugdomajai veiklai i gyvendinti.

45. Pritaikyas maitinimas:
45.1.Ui, pritaikyo maitinimo perspektyviniq valgiara5diq rengim4 atsakingas VSB;
45.2. Pritaikyt,c maitinimo perspektyviniai valgiara5diai rengiami pagal Lopselyje-

dari;elyje naudojam4 20 dienq perspektyvini valgiaraiti, nenaudojant rnaisto produktq, kuriq ,uikut
negali vartoti;

45.3. Pritaikyto maitinimo valgiara5dio rengimo ir derini.mo laikotarpiu uZ ugdyinio
mail;inim,o organizavim4 atsakingas LopSelyje-darLelyje dirbantis VSS. Maitinimas organizuojamas
vadovaujantis Lop5elyje-darZelyje naudojamu perspektyviniu valgiarasdiu, nenaudojant produktq,
kuriq vailkas negali vartoti arba patiekalai keidiami kitais;

45.4. Vai.kams kuriems reikalingas pritaikytas maitinimas, gali buti maitinami t4 dien4 iS
namq atne5tu maistu pagal tvarkos apra5o reikalavimus:

45.4.1. Tevai turi pateikti pra5ym4 del pritaikyo rnaitinimo;
45.4.2. UZ i5 namq atne5t4 maistq yra atsakingi vaikq tevai;
45.4.3.I5 namq atne5tas maistas turi apra5o l5 punkto reikalavimus;
45.4.4. fstaiga, i5 namq atne5t4 maist4, turi laikyti ir patiektiireikiamos temperattiros.
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45.5. Tel'ai, savo vaikui, gali atsisakyti pritaikyto maitinimo, uZpildg sutikimo formq del
maitinimo pagal bendr4 Lop5elio - darZelio valgiara5ti.

46. Direktorius:
46.1. Teikia informacij4 Klaipedos miesto savivaldybes tarybai, atsakingiems

darbuotoiams apie lesq poreiki maitinimo patalpoms (virtuvel, sandeliui, valgyklai, priZilreti, irangai
isig'yti ar atnaujinti, kitoms i5laidoms, tiesiogiai susijusioms su vaikq maitinimu);

46.2. Vy'kdo mokesdio uZ vaikq maitinim4 lengvatq, numatytq Klaipedos miesto
savivaldl,bes sprendirnais, taikymo Lop5elyje-darZelyje tvark4;

46.3. Tvintina maitinimo organizavimo lop5elyje-darLelyje,,Lttvddra,, tvarkos apraS4;
46.4. Skiria atsakingus asmenis uZ Gerosios higienos praktikos taisykliq idiegim4 ir

mairsto sarugos valdym4.
47. Visuomenes sveikatos prieZiflros specialistas:
47.1. Konsultuojasi su Klaipedos miesto savivaldybds visuomends sveikatos biuro

specialislais ir vadovaujasi rekomendacijomis vaikq mitybos .klausimais;
47.2. Kiekvienq dien4 9.00 val. surenka informacij4 i5 pedagogq apie lankandiq vaikq

skaidiq ir pasirenkamq maitinimq skaidiq, apskaidiuoja kiek vaikq ir kiek kartq per dien4 valgys.
Duomenis perduoda virejorns bei sandelininkei;

47 .3. Pagal kompetencij4 priZitiri, kad vaikq maitinimas atitiktq teises aktq reikalavimus;
konrtroliuoja maisto produktq gavimo i5 tiekejq kokybg, reglamentuojandius dokumentus, jq laikymo
s4lygas, realizacijos terminus, maisto gamybos procesq virtuveje;

47.4. Yykdo virtuves ir fstaigos higienines brlkles prieliurq, dalyvauja rengiant ir
atnaujinant RVASVT sistem4, vykdo savikontrolg, atlieka viclaus audit4;

47.5. {staigoje kontroliuojandioms institucijorns vykdant maitinimo organizavimo
patiJkrinirnus, kartu su atsakingais darbuotojais dalyvauja tikrinime ir teikia joms informacijq savo
kompetencijos ribose;

47.6. Korrsultu<lja maitinimo klausimais Lop5elio-darZelio darbuotojus, vaikq tevus.
48. Pedagogai:
48.1. Kasdien pildo ikimokyklines ir prieSmo.kyklines grupes dienyn4, veda vaikq

lanl<omuno apskait4, kurioje nurodo bendr4 lankandiq vaikq rskaidiq;
48.2. Teikia informacijq tevams bei informaciniuose Salti.niuose apie vaikq maitinim4

fstaigoje.
49. Sandelininkas (atliekantis darbo funkcijas maisto sandenyje):
49.1. Priima i5 tiekejq tik kokybi5kus, pagal pir.kimo sutarties reikalavimus nurodytus,

real:izacijos laik4 atitinkandius produktus ir juos sandeliuojrt grieZtai vykdydamas higienos normq
reikalavirnus vaikq maitinimui ;

49.2. I5duoda i5 sandelio produktus virejai pagal clienos valgiara5ti;
49.3. Kasdien vykdo tiksli4 maisto produktq i5laidq ir iplaukq registracij4 sandelio

apsliaitos knygoje, uZra5o maisto produktq kiekines vertes. Dokurnentai (s4skaitos-takt[ros)
pateikiami [staigos specialistui, kuris juos uZpajamuoja ir vykdo jq apskaitq buhalterines apskaitos
programos pagalba pagal pavadinim4, kieki ir vertg;

49.4. Suderina maisto produktq likudius su specialistu keturis kartus per menesi;
49.5. Maisto produktus i5duoda kiekvien4 dien4 pagal valgiara5ti;
49.6. Bel kokiu ataskaitiniu laikotarpiu geba pateikti buhalterines apskaitos duomenis

apie gautus ir sunaudotus produktus.
50. Lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu suclaryta kornisija vienE kart4 ketvirtyje

atlieka maisto sandelyj e esandiq produktq inventorizacij4.
51. Virejas:
51.1. Prisiima maisto produktus i5 sandelininko pagal i5 vakaro sudaryt4 valgiara5ti;
51.2. Analizuoja gaminio receptflros ir gamybos technologijos apra5ymo korteles ir

susipaZista su rytdienos patiekalq ruo5imo technologija;
51.3. Atlieka kontrolinius svdrimus. Pasveria porcijas vienam vaikui ir i5duoda

atitinkanrrai pagal grupese esandiq vaikq skaidiq;
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51.4. I5duoda patiekalus tE dienq valgandiam LopSelio-darZelio personalui;
51.5. Pusrydius ruoSia pagal vakarykStes dienos vaikq skaidiq;
51.6. Laikosi patiekalq apdorojimo laiko ir temperatfiros reikalavimq, atlieka pagamintq

patirlkalq temperatlros matavim4, Saldymo irengimq temperatlros matavimq ir esant neatitikimams
regi struoji a Zurnaluose ;

51.7. Kasdien valo virtuves patalpas ir irengimus, vien4 kart4 per savaitg organizuoja
virtuveje sanitaring d ien4.

VI SKYRIUS
MAISTO ATLIEKU TVARKYMAS

52. Valgvklos darbuotojas po vaikq maitinimo sutvarko patalpas, suplauna indus. Po
kiekvieno maitinimo atliekos surenkamos. Po paskutinio dierros maitinimo maisto atliekas padeda i
Saldikli.

53. I kartq per menesi arba daZniau jei yra poreikis, imone, su kuria fstaiga yra
sudariusi sutarti- surenka ir i5veZa Saldiklyje laikomas maisto atliekas.

VII SKYRIUS
MAITINIMO PASLAUGOS FINANSAVIMAS

54. Maiti.nimo paslauga finansuojama tevq (kitq teisetq vaiko atstovq), kuriq vaikai
gauna meritinimo pasl.aug4 ir savivaldybes biudZeto le5omis teises aktq nustatyta tvarka.

55. Tevarns (globejams, rtpintojams), kurie vaikui parinko maZesni dienos maitinimq
skaidiq, atlyginimas uZ maisto produktus proporcingai maZinamas pagal nustatytus paros maisto
raciono llaloringumo procentus suskaidiuot4 pusrydiq, prie5piediq, pietq, pavakariq ir vakarienes
arbar kitolkiq maitinimq, numatytq valgiara5diuose, kain4, kuri nustatorna istaigos vadovo isakymu,
nevirSijant vienos dienos atlyginimo uZ maisto produktus dydZio, patvirtinto Klaipedos miesto
savivaldy'bes tarybos sprendimu.

56. Nustatyto dydZio atlyginimas uZ patiekalq gamyb4 (vieno menesio kaina) mokamas
nepriklau.somai nuo vaiko lankytq dienq skaidiaus ar nuo tevq (globejq, rlpintojq) vaikui parinkto
maiesnio dienos maitinimq skaidiaus.

57. Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali bfiti taikc,mas naujai priimtiems vaikams vien4
mdnLesi, jeigu vaikas bUna [staigoje maZiau negu 4 valandas per dienq ir tevai (globejai, r[pintojai)
pageidau.ia, kad vaikas nebfitq maitinamas, tevams pateikus pra5ymq raStu atlyginimas uZ maitinimo
paslaug4 nemokamas.

58. Nauiai priimtiems vaikams atlyginimas uZ patiekalq gamyb4 skaidiuojamas
proporcirrgai lankytam dienq skaidiui nuo pirmos lankymo dienos. I5vykstantiems vaikams
atlylginirrras uZ patiekalq gamyb4 skaidiuojamas iki i5vykimo dienos.

59. Kai vaikas rrelanko istaigos, atlyginimas uZ maisto produktus yra nemokamas.
60. Kai istaiga, grupe(s) nevykdo ugdymo proceso arba ugdymas yra apribojamas,

atlylginimas uZ maitinimo paslaug4 mokamas arba nemokamas Siais atvejais:
60.1. kai ugdymo procesas nevykdomas ar apribojamas ne ilgiau kaip 5 darbo dienas,

sprendim4 priemus istaigos direktoriui, atlyginimas uZ maitinimo paslaug4 nemokamas, jeigu vaikas
nelanko istaigos;

60.2. kai ugdymo procesas nevykdomas ar apr:ibojamas ilgiau kaip 5 darbo dienas,
spre,ndi6q priemus Klaipeclos miesto savivaldybes administracijos direktoriui:

60.2.1. atlyginimas uZ maitinimo paslaug4 nemokamas, jeigu vaikas nelanko istaigos;
60.2.2. mokamas nustatyto dydZio atlyginimas uZ maitinimo paslaug4, jeigu vaikai

laikinai prerkeliami ikit4 istaig4 ir (ar) priskiriami kitoms grupems;
60.2.3. mokamas nustatyto dydZio atlyginimas uZ maitinimo paslaugq, jeigu vaikai

laikinai perkeliami i kit4 istaig4, kurioje nera sqlygq maisto gamybai, ir maitinimas organizuojamas
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kitoje ugdymo istaigoje arba perkama maisto gaminimo ir atveZimo paslauga. padidejusios
maitinimo paslaugos i5laidos istaigai kompensuojamos i5 savivaldybes biudZeto.

61. {staigai vykdant ugdymo proces4, tevai (.globejai, rflpintojai) savo kasmetiniq
atostogq metu turi teisg keturias savaites per kalendorinius rnetus nevesti vaiko i ugdymo istaigq ir
nemoketiL atlyginimo uZ maitinimo paslaug4, pateikg praSym4 ra5tu prieS l0 kalendoriniq dienq. 

- '

VIII SKYRIUS
,ATL\'GINIMO UZ MAITINIMO PASLAUGA LENGVATOS

62. Atlyginimas uZ maitinimo paslaug4 tevq (globejq, rlpintojq) praSymu maZinamas
50 9/o,jeigu:

62.1. Seima yra daugiavaike, pateikus tai patvirtinandius dokumentus;
62.2. vaikas turi dideliq ar labai dideliq specialiqiq ugdyrnosi poreikiq, tai patvirtinus

teises aktq nustatyta tvarka;
62.3. abv vaiko tevai yra bendrojo ugdymo rnokyklq, profesinio mokymo lstaigq

moliiniai arba universitettl, kolegijq nuolatiniq profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantlros
studlijq studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinese ar nevalstybinese istaigose.

62.4. yra sunki Seimos materialine padetis del laikinai susidariusiq aplinkybiq ir
Klaiipedos miesto sav'ivaldybes administracijos komisija prieme sprendim4 del lengvatos taikymo.

63. Atlyginimas uZ maitinimo paslaugq nemokamas, jeigu:
63.1. Seirna gauna socialing paramQ ir Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

Socialine,s paramos skyrius pateike apie tai prane5imq;
63.2. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos vaiko gerovds

sprerndim.4 del vaiko ugdymo;
63.4. vaikui skirtas privalomas priesmokyklinis ugdymas namuose;
63.5. lengvatos uZ maitinimo paslaug4, nurodytos 16 ir 17 punktuose, taikomos

Klaiipedos miesto savivaldybes ikimokyklinio ugdymo istaigq, mokyklq-darZeliq, Regos ugdymo
cenlro, bendrojo ugdymo mokyklq vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ar prie5mokyklinio
ugdymo lprogramas.

64. Pra5ymai ir dokumentai, kuriq pagrindu taikomos atlyginimo uZ maitinimo paslaug4
lengvatos, pateikiami istaigos vadovui, priimant vaik4 i Svietimo istaig4. Duomenys apie lengvatos
taikym4 tikslinami kiekvienais kalendoriniais metais, o esant poreikiui gali bfti tikslinami ir
daZniau. Apie pasikeitusias aplinkybes, kai netenkama teises i lengvat4, tevai (globejai, rtipintojai)
privalo nedelsdami p raneSt i istaigos vadovui.

65. Atlyginimo uZ maitinimo paslaugq lengvatos taikymas iforminamas istaigos vadovo
isakymu. Atlyginimo uZ maitinimo paslaug4 lengvatos taikomos nuo pirmosios dienos, kai vaikas
igyja teislg i lengvatll, bet ne daugiau kaip uZ tris praejusius menesius iki dokumento pateikimo
menesio.

66. [staigos negautos pajamos i5 imokq uZ maitinimo paslaug4 del lengvatq taikymo yra
skiriamos i5 savivaldybes biudZeto le5q.

IX SKYRIUS
ATI,YGINIMO UZ MAITINIMO PASLAUGAS APSKAIdIAVIMAS

67. Vaikq lankomumo ir maitinimq skaidiaus apskaita vykdoma:
67.1. dienyn4 pildo mokytojai pagal dienyno pildvmo taisykles;
67 .2.lstaigos dienyne mokytojai einamos dienos vaikq skaidiq palymi iki 9.00 val.;
67.3. kasdienio vaikq lankomumo apskaitos Ziniara5tiLs suformuojamas paskuting

mdrresio dien4. Mokytojai, paZymejg vaikq nelankytas dienas, sutikrina vaikq nelankymo dienas
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pate'isinandius dokumentus. Patikring kasdienio vaikq lankomumo apskaitos Ziniara5dius teikia
sutikrinti specialistui;

67.4. prieSmokyklinio ugdymo mokiniq, kuriems nemokamas maitinimas skiriamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialines paramos mokiniams istatymu, apskaitq vykdo
specialistas.

67.5. programq ,,Pienas vaikams" ir ,,Vaisiq vartrcjimo skatinimas mokyklose" apskait4
vykdo sandelininkas,

X SKYRIUS
KONTROLE

68. Vaikq maitinimo organizavimo kontrolg pagal kornpetencij4 atlieka teritorinis
visuomenes sveikatos centras, teritorine valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

69. Lop5elis-darZelis, gavgs patikrinimo aktq iS kontroliuojandios institucijos, nedelsiant
iSanalizuoja ir rengia tr[kumq Salinimo plan4.

XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70, Tvarkos apra5as keidiamas, pasikeitus l'aikq maitinim4 reglamentuojantiems
dokumentams ar siekiant ji papildyti ar patobulinti.

71. Visuomenes sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieZiur4{staigoje, pagal
Tvarkos apraSo 1 priedo 2 punkt4 vertina vaikq maitinimo organizavimo atitikti Tvarkos apraSo
reikalavirnams ir atiti.nkamos savivaldybes visuomenes sveikatos biuro direktoriaus nustatyta tvarka,
bet ne reriiau kaip kart4 per dvi savaites pildo Valgiara5diq ir: vaikq maitinimo atitikties patikrinimo
Ztxralq. Nustatgs neatitikimq, juos uZregistruoja ValgiaraSdiq ir vaikq maitinimo atitikties
patiJkrinirno Zurnale (Tvarkos apra5o 2 priedas) ir nedelsdamas ra5tu apie tai informuoja [staigos
dire.ktorirl. Maitinimo paslaugos teikejas atsako uLtai, kad nustatyti vaikq maitinimo organizavimo
tr[kumai bfltq paSalinti nedelsiant. Nepa5alinus neatitikimq per t4 padi4 dien4, visuomenes sveikatos
specialistas apie tai praneia teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

72. Yalgtara5diq ir vaikq maitinimo atitikties patikrinimc, Zurnalas lop5elyje-darZelyje
saugomas dvejus metus.
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Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o
I prieclas

ITSUOMENES SVEIKATOS SPECIALISTO FUNKCIJOS, PRIZIURINT MAITINIM9
0RGANIZAVIM.{ MOKYKLOSE

1. Ra5tu :informuoti mokyklos administracij4 ir maitinimo paslaugq teikejq darbuotojus.
atsakingus uZ vaikq maitinim4, apie Formoje Nr. 027-lla pateiktus ra5ti5kus nurodymus del vaiko
maitinimo organizavimo per 5 darbo dienas nuo Formos Nr. 027-1la pateikimo.

2. PtiLinrdti maitinimo organizavimo atitikti Tvarkos apra5e nustatytiems reikalavimams:
2.1. ar vaikq maitinimui netiekiamos draudZiamos tiekti maisto produktq grupds

(vertinamas tik vaikams patiekiamas maistas) (Tvarkos apraso l9 punktas);
2.2. ar nepaileidliami patiekalq gaminimo ir patiekimo r:eikalavimai (Tvarkos apraSo

22. :;, 22.15, 22. I 0, 22. 7 2, 22. I 3 papunkdiai) ;

2.3. ar sudarytos higieni5kos s4lygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (Tvarkos
apraBo 23i punktas);

2.4. ar vykdomi Tvarkos apraSo 24,25,26,28,29 punktq reikalavimai;
2.5. ar pagal gydytojo ra5ti5kus nurodymus (Forma Nr. 027-lla) organizuojamas

pritaikyters maitinimas (Tvarkos apra5o 32.4 papunktis ir 38 punktas);
2.6. at bendrojo ugdymo programas vykdandioje istaigoje kasdien organizuojami pietiis,

kuriq metu tiekiamas Siltas maistas ir ar pietts organizuojami ne ank5diau nei 2,5 ir ne veliau kaip
praejus 4 val. nuo pamokq pradZios (Tvarkos apra5o 33 punkl.as);

2.7. ar visi pietq metu patiekiami patiekalai yra nurodyti valgiara5tyje (Tvarkos apraSo
34 prunktas);

2.8. ar bendrojo ugdymo programas vykdandioje istaigoje pietq metu tiekiami tausojantis
ir augalinLes kilmes maisto produktq patiekalai (Tvarkos apraso 36 punktas);

2.9. ar bendrojo ugdymo mokykloje visi kiti nei pietls maitinimai organizuojami pagal
valg;iaraS,Eius (Tvarkos apra5o 37. I papunktis);

2.10. ar valgiara5diai sudaryti ne maZiau kaip 15 darbo dienq laikotarpiui (Tvarkos
apraBo 4?'punktas).
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Vai,kq rnaitinirno organizavimo tvarkos apraSo
2 pr:'iedas

(V'allgiara5iiql ir vaikq maitinimo atitikties partikrinimo Zurnalo forma)

\/ALGIAR,,| llllittp IR I/AIKU MAITINIMO AT'ITIKTIES pATIxlluNIMo ZuRNalas

Dala
Patikrinimo rezultatas
(at it inka / ne ot i tikt i e s

apraiyruas)

Sillomas
neatitikties
taisymas

Neatitikties
pa5alinirno

terminaLs

(data, va.l.)

{vykdyta
('data, val.)

Tikrinusio
asmens vardas,

pavarde,

ParaSas
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Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o
3 priedas

MAISTO PRIEDV, KURIV NETURI BUTI VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE
MAISTO PRODUKTUOSE, S,{RASAS

1. Daiikliai:

l.l. E 102 tartrazinas;
1.2. E 104 chinolino geltonasis;
1.3. E 110 saulelydZio geltonasis FCF, apelsinq geltonasis S;
1.4. E 120 ko5enilis, karmino r[gStis, karminas;
1.5. E 122 azorubinas, karmosinas;
1.6. E 123 amarantas;
1.7. E 124 ponso 4R, ko5enilis raudonasis A;
1.8. E 127 eritrozinas;
1.9. E 129 alura raudonasis AC;
1.10. E l3l patentuotas melynasis V;
l.l 1. E 132 indigotinas, indigokarminas;
l.l2.E 133 briliantinis melynasis FCF;
1.13.F,142 Zaliasis S;
1.14. E 151 briliantinis juodasis BN;
1.15. E 155 rudasis HT;
1.16. E 180 litolrubinas BK.

2. Konservantai ir antioksidantai:

2.1. E 200 sorbo rtigStis;
2.2.8202 kalio sorbatas;
2.3.8203 kalcio sorbatas;
2.4. E 210 benzenkarboksirfig5tis;
2.5.8 211 natrio benzoatas;
2.6.E212 kalio benzoatas;
2.7 . E 213 kalcio benzoatas;
2.8. E 220-228 sieros dioksidas ir sulfitai.

3. Saldikliai:

3.1. E 950 acesulfamas K'
3.2. E 951 aspartamas;
3.3.8952 ciklamatai;
3.4. E 954 sacharinai;
3.5. E 955 sukraloze;
3.6,8957 taumatinas;
3.7. E 959 neohesperidinas DC;
3.8. E 960 steviolio glikozidai;
3.9. E 961 neotamas;
3.10.8962 aspartamo-acesulfamo druska;
3.1 1. E 969 advantamas.
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4. Aromato ir skonio stiprikliai:

4.1. E 620
4.2. E 621
4.3. E 622
4.4. F,623
4.s. E 624
4.6. E 625
4.7. E 626
4.8. E 6:27

4.9. E 628
4.t0.8 6129

4.11. E 630
4.t2. E 6:\1
4.t3. E 6:)2
4.t4. E 6:\3
4.15.8 6:\4
4.16. E 63s

glutamo rlgStis;
mononatrio glutamatas;
monokalio glutamatas;
kalcio glutamatas;
monoamonio glutamatas;
magnio glutamatas;
guanilo rDg5tis;
dinatrio guanilatas;
dikalio guanilatas;
kalcio guanilatas;
inozino rlg5tis;
dinatrio inozinatas;
dikalio inozinatas;
kalcio inozinatas;
kalcio5' -ribonukleotidai ;

dinatrio5' -ribonukleotidai.
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Vaikq rnaitinimo organizavimo tvarkos apraSo
4 priedas

YAIIL\MS MAIT'INTI TIEKIAMV MAISTO PRODUKTU KOKYBES REIKALAVIMAI

1. SvieZi vaisiai ir darZoves turi atitikti tiekiirmq rinkai SvieZiq vaisiq ir darZoviq
preliybos standartus, nustatytus 2011 m. birZelio 7 d. Komisijos igyvendinimo regiamente (ES)
Nr. 543/i2011, kuriuo nusttttomos iSsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 123412007 iaikymo vaisiq
bei darZoviq ir perdirbtq vaisiq bei darZoviq sektoriuose taisykles (OL 201 l L 157,p. l).

2. Bulves turi atitikti maistiniq bulviq I ar II klases kokybes reikalavimus, nustatytus
Maistinitl bulviq kok.ybes reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Zemds [kio ministro
2002 m.lgeguZes 23 d. isakymu Nr. 193 ,,Del Maistiniq bulvi,q kokybes reikalavimq patvirtinimo,,.

3. Mesos gaminiai turi atitikti Mesos gaminiq techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Zemes iikio ministro 2015 m. vasario 9 d. isakymu Nr. 3D-78 ,,Del Mesos gaminiq
techninio reglament<l patvirtinimo ir Zemes [kio ministro 2003 m. gruodZio 29 d. isakymoNr.
3D-560 pripaZinimo netekusiu galios", nustatytus aukSdiausios ruSies m6sos gaminiq kokybes
reikalavirnus.

4. Alyvuogiq aliejus turi atitikti 2012 m. sausio 13 d. Komisijos igyvendinimo
reglamente (ES) Nr. 2912012 del prekybos alyvuogiq alieiumi standartq (OL 2012-L 12, p.l4)
nustatytus standartus,

-)a5. Zuvininkystes produktai turi atitikti sveikumo stan<lartus, iSdestytus 2OO4 m.
balandZio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 85312004, nustatandiame
konkredirrs gyv[nines kilmes maisto produktq higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis
leid,imas, 3 skyrius,45 tornas, p. 14), supaskutiniaispakeitiLmais, padarytais 2Ol2m. sausio 11 d.
Konnisijos reglamentr.r (ES) Nr. 1612012 (OL 2012 L B, p.29).

6. Rauginti pieno gaminiai turi atitikti Raugintq pieno gaminiq kokybes reikalavimus,
patr,'irtintus Lietuvos Respublikos Zemds iikio ministro 2005 rn. liepos 8 d. isakymu Nr. 3D-335 ,.Del
Raugintq pieno gaminiq kokybes reikalavimq patvirtinimo bei kai kuriq Zemes [kio ministro
isakymq pripaZinimo netekusiais galios".

7. Var5ke ir var5kes gaminiai turi atitikti VarSkes ir var5kes gaminiq kokybes
reikalavirnus, patvirl:intus Lietuvos Respublikos Zemes fikio ministro 2002 m. gruodZio 1l d.
isakymu Nr. 488 ,,Del Var5kes ir varSkes gaminiq kokybes reikalavimq patvirtinimo".

8. S[riai turi atitikti S[riq kokybes reikalavimq apraSe, patvirtintame Lietuvos
RespubliJkos Zemes tikio ministro 2008 m. birZelio l3 d. isakymu Nr. 3D-335 ,,Del Slriq kokybes
reikalavirnq apra5o patvirtinimo ir kai kuriq Zemes [kio ministro isakymq, susijusiq su
privalom,aisiais kokybes reikalavimais, pakeitimo", nustatytus reikalavimus.

9. Lydyti slria.i turi atitikti lydytrl striq kokybes reikalavimus, i5destytus Lydytq suriq
techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro 1999 m. geguZes
20 dt. isahymu Nr. 210 ,,Del privalomqjq kokybes reikalavimq patvirtinimo".

10. Duonos ir pyrago kepiniai turi atitikti Duonos ir pyrago kepiniq apib[dinimo,
gam.ybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Zemes
[kicr ministro 2014 m. spalio 28 d. isakymu Nr. 3D-794,,DeI Duonos ir pyrago kepiniq apibudinimo,
gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltines kondiLterijos gaminiq apibudinimo,
gam.ybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo", nustatytus reikalavimus.

1 l. Miltines konditerijos gaminiai turi atitikti Miltines konditerijos gaminiq
apib,fldinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos
Reslpublilkos Zemes [kio ministro 2014 m. spalio 23 d. isakymu Nr. 3D-794 ,,D61 Duonos ir pyrago
kepiniq apibfldinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techni.nio reglamento ir miltines konditerijos
gam.iniq apib[dinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo", nustatytus
reik,alavirnus.
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Vaikq rnaitinimo organizavimo tvarkos apra5o
5 priedas

LEIDZIAMAS CUKRU, DRUSKOS IR PRIvALoMAS sKAIDULINIU MEDZIAGU KIEKIS
VAIIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE' IR PATIEKALUoSE

Eil.
Nr,

Maisto produktai ar patiekalai
Cukrq kiekis (g)
ne didesnir;
nei/100 g (ml)

Druskos l.riekis
(g) ne didesnis
nei/100 g (rnl)

Skaiduliniq
medZiagq (g) ne

maZesnis
nei/100 s

1 M,Osos ir Zuvies (i5sky,rus silkg) patiekalai
ir lgaminiai

J 1,7

2. sitke 5 )\-,-
3. Pir:no garniniai

3.1 Joguftai, var5kers gami niai 10' I

3.2. SIriai 1,7

3.3. Kiti pieno gaminiai, iiskyrus desertus 5 I

4. Griidiniq augahl produktai

4.1 Rurgine duona (ne mraZiau kaip 30 pror:
sausos prorJukto mas€s sudaro rugiai)

5 1,2 6

4.2. Kita duona ir duonos ;r;aminiai 5 I 5

4.3. Smulkieji pyraigo gauniniai ir miltines
konditeri iori garniniai

t6 I

4.4. t6 I 6

5. DZiovinti vaisiai ir dZiovintos uogos ar jq
gaminiai

0 (pridetiniLr
cukrq)

6. Maitinimo paslaugos teikejo pagaminti
patiekalai

5 (pridetiniur
cukru)

I

7. Desertai 16 I

8. Gerrti skirti produktai, i5skyrus nurodyus
3.lt ir 3.3 papunkdiuose

8.1 Sultys (vais;iq ir (ar) darZoviq) 0

8.2. Kiti gerimai (suldiq gerimai, nektarai.
gaivieii gerimai ir pan.)

5 0

8.3 Maitinimo paslaugos teikejo pagaminti
gerimai

5

9. Kiti maisto produktai, nenurodyi l*8
punktuose, iSskyrus vaisius

5 I

It4aisto produktarns, atitinkantiems maisto produktr.l Zenklinimo simboliu .,Rakto skylute"
kriterijus. Sio priedo r:eikalavimai netaikomi.
'2019-2020 mokslo metais 9 gll00g (ml); 2020-2021 mokslo metais 8 g/100g (ml);2021_2022
mok.slo rnetais 7 gll00g (ml); 2022-2023 mokslo metais 6 g/100g (ml); 2023-2024 ir velesniais
mokslo metais 5 9/100 g (ml).

Pusrydiq dribsn iai ir.iavainiai
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Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o

6 priedas

NIAISTO PRODUKTU IR PATIEKALV VAIKAMS MAIT'INTI PATIEKIMAS

Maisto p:roduktq grupes .lr4aisto produktU patiekimas I

l. D)arZo',res 1. l. Pirmenybe teikiama SvieZioms, sezonindms darZovems.
11.2. Tiekiamos kuo ivairesnes darZoves.
n.3. SvieZiq darZoviq salotos tiekiamos su aliejaus ar nesaldinto
jogurto padaiu.
I.4. Termi5kai apdorotos darzovds (Sviezios arba Baldytos) tiekiamos
kaip gamyras, sriuba, apkepas ir t. t.).
1.5. Per dienE vien4 darZoviq porcijq galirna pakeisti 100-200 ml
darZoviq suldiq.
1.6. Vaikams patiekiamos taip, kad galetq sukramtyti.

2. Vaisiaii, uogos 2.1. Pirmenybe teikiama SvieZiems, sezoniniams vaisiams ir uogoms.
2.2. Per savaitg vien4 vaisiq porcijq galima pakeisti 100-200 ml
vaisiq suldiq.
2.3. Vaikams patiekiami taip, kad galetq sukramtyti.
2.4. Ikimokyklinio amZiaus vaikams vaisiai ar uogos netiekiami su
kauliukais, kuriuos yaikai galetq nuryti.

3. Bulves .:t.1. Jei bulviq patiekalai tiekiami su padazzris,, jie turi bfiti neriebls
(.nesaldinto jogurto, pomidorq ir pan.).

4. Crldirriai produktari 4.1. Pirmenybe teikiama viso grudo arba iS dalies viso gr[do
produktams.
4.2. Tiekiamos kuo ivairesnes kmopos ar l<ruopq dribsniai (aviZq,
grikiq, rylirq, kvietines, mieZines, perlines, kukuruzq, sory ir kt.).
4.3. Pirmenybe teikiama ruginei duonai (ne maZiau kaip 30 proc.
sausos produkto mases sudaro rugiai).
4.4. Apkepq, blynq, bandeliq teslai auk5diausios r[Sies miltus
rekomenduojama mai5yti su viso gn:do miltais. selenomis.
4.5. Makaronai: pirmenybe teikianra pagamintiems iS kietqiq kviediq
lqrltq arba viso grldo miltq.

5. Mdsra lr m0sos
gaminiai

5.1. Pirmenybe teikiama SvieZiai, atvesintai mdsai: pauk5tienai,
triu5ienai, ver5ienai, j autienai, kiaulienai, avienai.
5.2. Tiekiama liesa mdsa.
5.3. PaukStiena patiekalq gamybai naudojama be odos.
5.4. Mesos gaminiai tiekiami tik auk5diausios r05ies.
5.5. R[kyti mesos gaminiai tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metq
amZiaus vaikams.
5.6. Mesa patiekiama taip, kad galetq sukramtyti.

6. Zu,v'is 6.1 . Pakaitomis tiekiama riebi ir liesa jlrine arba gelo vandens Zuvis.
6.2. Jei yra rizika, kad Zuvyje liks smulkiq a5akq, ji patiekiama
malta.

7. KiauSiniai 'il. [. Kiau5iniai patiekiami virti r:rrber gaminiu<lsr,:.

8. Pienas ir pieno
procluktai,

8.1. Ikimokyklinio amZiaus vaikams rekomenduojama (ei gydyojas
nerekomendavo kitaip) patiekti ne maziau kaip 200 ml pasterizuoto
pieno arba atitinkam4 pagal kalcio kieki pieno produktq kieki per
dien4.
8.2. Tiekiamas ne didesnio nei 2,5 proc. riebumo pasterizuotas
pienas.
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9" ,arnkStiniai ir ank5tines
dariioves

9.1. Ikirnokyklinio arnZiaus r,,aikams pirmenybe
trintus ankStinius ar ank5tines cilarZ(cves.

teikiama tiekianl

10. Aliej us ir riebalai 10.1. Saltqjq patiekalq gamininrui ilrd,*i-as Satto
neretfinuotas aliejus (rapsq, alyr,ruegiq, linq sr:menu ir kt.).
10.2. Kepimui naudojamas keprti ti:nkantis aliejr.rs.
It).3. Gyvlniniai riebalai, kur ilnarLoma, keitriami aliejais.

spaudimo

1 1. Rir:Sutai, seklos,
dZiovinti vaisiai ir
dZiovintos uogos

t l .1 . Tiekianri pa.gardinti patiel<aluLs.
I I .2. Ikimoky'klinio amZiaus vzuikarns
t1.3. DZiovinti vaisiai tiekiami plauti

tiekiarni smulkinti.
karitu vandeniu.

12. Prieslkoniai prieskoniams

valgomosios

".12.1. Pirmenybe teikiama Zarliems lapiniams
(petraZoles, krapai, raudondlis, bazilikas ir kt.).
1,2.2. DZiovintos Zoleles tiekiarnos be pridetines
druskos ir maisto priedq.

13. Gerirnai I 3. I . Pirmenybe teikiama geriamaj am vandeniui.
13.2. Su patiekalais sultys ir gerimai, kuriuose yra pridetiniq cukry,
netiekiami.

14. SaldurmynaiL 14.1. Viso grldo pyragai, bandeles, desertai vaisiq, pieno produici[
pagrindu, pudingai.

15. Sriubos 15.1. Jei tiekiamos su kitu maistu, patiekiamos nedideliais kiekiais
(100-150 ml).

16. Arbata 116.1 . ArlatZoliq ir (ar) zoleliq arbata ruosiama 1 g/ I I koncentraciios.
17. Kiti 17.1. Medus, grybai tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metq amZiaus

vaikams.

I Maisto produktai ir patiekalai turi atitikti Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apraso 3-5
prieduose nustatytus kokybes reikalavimus.

8.3. Rauginti pieno gaminiai tjiekiami po rauginimo
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Vail<q rnaitinimo organizavimo tvarkos apraSo
7 priedas

vAIK,r\MS M,{,ITINTI TIEKIz\MU MAISTO ITRODUKTnU IR. PATIEKALV
DAZNUMAS'

Maisto produk.ti:ri

ir patiekalai:2
Visor; paros maitinimas Trys ma.itinimai per d.ien4

Vienas arba du
maitinimai per dien4

l. Patiekalai i5
raudonos mesos

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

2. I'}atiekalai i5
baltos mesos

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.
3.ll'ermiSkai
apcloroti mesos
garnirriai

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip

I kartas/sav.
4. llermiSkai
neapdoroti mesos
ganniniai"

lrtre daugiau kaip

I kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

I kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

5. 2iuvis ir Zuvies
pat.iekalai

Ne maZiau kaip

1 kartas/sav.

Ne maZiau kaip

I kartas/sav.

Ne maZiau kaip

I kartas/sav.
6. Siubproduktai
ir jq patiekalai
(kepenyr;,
liei:uvis)

Irle daugiau kaip

1 kartari;/2 sav.

Ne daugiau kaip

I kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

7. Pieno
produktari arjq
patiekalai

Ne maZiau kaip

I kartas/d.

Ne maZiau kaip

I kartas/d.

Ne maZiau kaip

2 kartus/sav.
8. l\nkstiniai,
ankStines

darZovesi ir jq
pat:iekalai

Ne maziau kaip

3 kartus/sav.

Ne maZiau kaip

3 kartus/sav.

Ne maZiau kaip

1 kartas/sav.

9. ISuopros, jarru1

dribsniai
(i5skl,rur;
Slifuotus ryZiur;)
ir iu patiekalai

Ne maziau kaip

7 kartus/sav.

Ne maZiau kaip

5 kartus/sav.

Ne maZiau kaip

3 kartus/sav.

10. Slifuoti ryhiai
ir jrl patiekalai

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

I 1. Pusrydiq

dribsniai

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

I kartas/sav.

12. Makraronai ir
jq 6ratiekalai

Nle daulgiau kaip

2 kartur;/sav.

Ne daugiau haip

2 kartus/r;av.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.
13. Virtos ar
keP,165 bulves ('sr.r

dau.g baltymu

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau l,laip

3 kartus/r;av,

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.
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14. Virtq bulviq
patiekalai

Ne daugiau kaip

I kartas/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

15. Tarkuotq
bulviq patiekalaii

Ne daugiau kaip

I kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

I kartas/2 sav.

16. Dari:oves
Ne maZiau kaip

3 ni5ys/d.

Ne maZiau kaip

3 r[Sys/d.

Ne maZiau kaip

2 r[Sys/d.

17. Vaisiai
Ne maZiau kaip

1 rE5is/d.

Ne maZiau kaip

I rdSis/d.

Ne maZiau kaip

1 r[Sis/d.
18. Vaisiq sultys
arba dar:Zoviq-
vaisiu sultys

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

19. Dari;oviq
sulttys

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

20. Gerimai su
pridetiniu
cukrumi

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

1 kartas/sav.

21. Deserrtai (ne
ma:Ziau haip 50
proc. vaisiq )

Ne daugiau kaip

4 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

22.Desertai vis<r

grldo ar (ir)
pie:no pr,odukttl
paP.rindu)

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartusisav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

I Sudarant specializuoto sporto ugdymo mokyklq valgiaraSdius maisto produktq ir patiekalq
patirlkimo daZnumo reikalavimai netaikomi. Gyvlniniq maisto produktq ir patiekalq patiekimo
daZnumo reikalavimai netaikomi sudarant vegetarinio maitinimo valgiaraidius.

2 Patieka.lai, kuriq sudetyje yra keliq grupiq maisto produkl.q, priklauso tai grupei, kurios maisto
produktq dalis pagamintame patiekale yra didZiausia (pvz.: plovas su viStiena (ryZiai 100 g, vi5tiena
70 g;, morrkos 20 g ir kiti maisto produktai, kuriq kiekis maZesnis nei 20 g) priklauso ,,Slifuotq ryZiq
ir jq patiekalq" grupei.


