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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽUVĖDRA“ 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų maitinimo organizavimo Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“ (toliau – 

Įstaiga) tvarkos aprašas (toliau  – Aprašas) nustato vaikų maitinimo, organizavimo reikalavimus.  

2. Tvarkos aprašo tikslas – vaikų maitinimą organizuoti taip, kad būtų užtikrinta 

sveikatai palanki vaikų mityba, maisto sauga ir geriausia kokybė, kad būtų patenkinti vaikų maisto 

medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos įgūdžiai.   

3. Aprašas parengtas vadovaujantis „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo 

mokyklose ir socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 ir vėlesniais pakeitimais“, 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo 

už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 

ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, 

atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“, Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. liepos 21 d. sprendimu ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 

22 d. sprendimo Nr. T2-172 ,,Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės 

švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos 

nustatymo“ pakeitimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. 

rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. AD1-993 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto 

savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 

m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T2-193 ,,Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės 

švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 

direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. J-97 ,,Dėl mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo programas, valgiaraščių rengimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4. Įstaigoje organizuojama: 

4.1 vaikų maitinimo paslauga, už kurią sumoka tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pagal 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytą atlyginimą.  

4.2. nemokamas vaikų maitinimas, kuris yra skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės 

paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka.  

4.3. pritaikytas maitinimas, organizuojamas atsižvelgiant į tėvų patektus prašymus kartu 

su medicinos įstaigų išvadomis ir visuomenės sveikatos specialisto (toliau – VSS) rekomendacijas 

pagal atskirą valgiaraštį. 

 

II SKYRIUS 

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS 

 

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:  

5.1. Cukrūs ‒ monosacharidai ir disacharidai, esantys maisto produkte.  

5.2. Greitai gendantis maisto produktas – šviežias, atvėsintas arba sušaldytas maisto 

produktas, kuriam laikyti ir vežti reikalinga tam tikra temperatūra, kurioje jis išlieka saugus vartoti. 

5.3. Iš dalies hidrinti (iš dalies sukietinti, iš dalies hidrogenizuoti) augaliniai riebalai 

‒ skysti augaliniai aliejai, hidrinimo proceso metu paversti pusiau kietais. 

5.4. Patiekalas ‒ paprastai vienoje lėkštėje patiekiamas vartoti šaltas ar šiltas maistas. 
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5.5. Pridėtiniai cukrūs − gėrimo ar patiekalo gamybos metu įdėta sacharozė, fruktozė, 

gliukozė, gliukozės sirupas, fruktozės sirupas, gliukozės-fruktozės sirupas ir kitų formų 

monosacharidai ir disacharidai, taip pat cukrūs, esantys įdėtame meduje, sirupuose, vaisių sultyse ir 

vaisių sulčių koncentratuose.  

5.6. Pritaikytas maitinimas – maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo 

(alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.) 

nulemtų, asmens individualių maisto medžiagų ir energijos poreikių patenkinimą, parenkant 

toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai 

rekomenduojamas gydytojo. 

5.7. Šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti 

laikomas ne žemesnėje kaip +63 °C temperatūroje. 

5.8. Tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu 

gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje, keptas 

įvyniojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai. 

5.9. Šaltas užkandis – maisto produktas ar šaltas patiekalas, neįtrauktas į valgiaraštį. 

5.10. Valgiaraštis – patiekiamų vartoti dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas. 

5.11. Kitos sąvokos atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų 

higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14) (toliau ‒ 

Reglamentas (EB) Nr. 853/2004), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos 

Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme,  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro 

2009 m. rugsėjo 1 d. įsakyme Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų 

socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakyme Nr. V-313 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro  2010 m. gegužės 13 d. įsakyme Nr. V-432 „Dėl  Lietuvos  higienos  normos  

HN 17:2016 „Maisto papildai“ patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2010 m. rugsėjo 7 d. įsakyme Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų 

poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakyme Nr. V-50 „Dėl Maisto produktų 

ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ (toliau ‒ „Rakto skylutė“) ir Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakyme Nr. 288 „Dėl Privalomųjų kakavos ir šokolado produktų 

kokybės reikalavimų“ ir Tvarkos aprašo 4 priede išvardytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

III SKYRIUS                                                                                                                               

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

6. Vaikų maitinimas vykdomas valgyklos patalpose, išskyrus ankstyvojo amžiaus 

vaikus. Jie maitinami grupėse. 

7. Direktorius bei jo paskirti atsakingi asmenys atsako už vaikų maitinimo organizavimą 

ir  Aprašo nuostatų įgyvendinimą. 

8. Direktorius:  

8.1. teikia informaciją Klaipėdos miesto savivaldybės atsakingiems darbuotojams apie 

lėšų poreikį maitinimo patalpoms (virtuvei, sandėliui, valgyklai prižiūrėti, įrangai įsigyti ar 

atnaujinti, kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su vaikų maitinimu); 

8.2. skiria atsakingą asmenį (reikalui esant sudaro komisiją) už viešųjų pirkimų 

organizavimą, prevencinę kontrolę, CVP IS administravimą, maisto produktų sutarčių vykdymo 

priežiūrą, registrų tvarkymą; 

8.3. skiria atsakingus asmenis už Gerosios higienos praktikos taisyklių laikymąsi ir 

maisto saugos valdymą; 

8.4. sudaro komisiją maisto sandėlyje esančių produktų inventorizacijai kartą ketvirtyje; 

8.5. užtikrina šio Aprašo įgyvendinimo kontrolę. 
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9. Direktoriaus pavaduotojas: 

9.1. organizuoja viešuosius pirkimus ir laiku pateikia duomenis CVP IS, tvarko viešųjų 

pirkimo dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimo organizatoriaus funkcijas; 

9.2. užtikrina sutarčių priežiūrą ir registrų tvarkymą; 

9.3. direktoriaus pavedimu atlieka maitinimo organizavimo  kokybės kontrolę; 

9.4. atsako už maitinimo veikloje susidariusių maisto atliekų, šalutinių gyvūninių 

produktų kaupimą ir šalinimą; 

9.5. vykdo atsirandančių maisto atliekų, įskaitant ir vaikų nesuvalgyto maisto kiekio 

stebėseną ir imasi priemonių maisto švaistymo mažinimui. 

10. Visuomenės sveikatos specialistas (VSS): 

10.1. konsultuojasi su Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

specialistais ir vadovaujasi rekomendacijomis vaikų mitybos klausimais; 

10.2. kiekvieną dieną 9.00 val. surenka informaciją apie atvykusių vaikų skaičių, 

parengia dienos maitinimo valgiaraštį ir duomenis perduoda virtuvės darbuotojams bei 

sandėlininkui; 

10.3. pagal kompetenciją prižiūri, kad vaikų maitinimas atitiktų teisės aktų reikalavimus,   

užtikrina tinkamą maisto gamybos procesą virtuvėje; 

10.4. analizuoja gaminio receptūros ir gamybos technologijos aprašymo korteles;  

10.5. kartu su virėjomis atlieka kontrolinius svėrimus, laikosi patiekalų apdorojimo 

laiko ir temperatūros reikalavimų, atlieka šaldymo įrengimų temperatūros matavimą;  

10.6. vykdo virtuvės ir Įstaigos higieninės būklės priežiūrą, dalyvauja rengiant ir 

atnaujinant RVASVT sistemą, vykdo savikontrolę;  

10.7. kontroliuojančioms institucijoms vykdant maitinimo organizavimo patikrinimus, 

kartu su atsakingais darbuotojais dalyvauja tikrinime ir teikia informaciją savo kompetencijos ribose; 

10.8. konsultuoja maitinimo klausimais Įstaigos darbuotojus, vaikų tėvus. 

11. Sandėlininkas (atliekantis darbo funkcijas maisto sandėlyje): 

11.1. priima iš tiekėjų tik kokybiškus, pagal pirkimo sutarties reikalavimus nurodytus, 

realizacijos laiką atitinkančius produktus ir juos sandėliuoja vykdydamas higienos normų 

reikalavimus;  

11.2. išduoda maisto produktus virtuvės darbuotojams pagal VSS parengtą dienos 

valgiaraštį; 

11.3. kasdien vykdo tikslią maisto produktų išlaidų ir įplaukų registraciją, fiksuoja 

maisto produktų kiekines vertes;  

11.4. pateikia dokumentus (sąskaitas faktūras) Įstaigos specialistui ir suderina maisto 

produktų likučius;  

11.5. ataskaitiniu laikotarpiu pateikia duomenis apie gautus ir sunaudotus produktus. 

12. Specialistas: 

12.1. vykdo maitinimo dokumentų apskaitą  pagal produkto pavadinimą, kiekį, vertę; 

12.2. fiksuoja maisto produktų likučius; 

12.3. rengia einamojo mėnesio vaikų lankomumo suvestinę; 

12.4. informuoja vaikų tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) apie mokestį už maitinimo 

paslaugą; 

12.5. rengia informaciją apie maitinimo lengvatos taikymą ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams; 

12.6. veda vaikų nemokamo maitinimo apskaitą, socialinės paramos informacinėje 

sistemoje, rengia ataskaitas; 

12.7. veda dokumentų apskaitą pagal paramos programas ,,Pienas vaikams“ bei ,,Vaisių 

ir daržovių vartojimo skatinimas“; 

12.8. suveda duomenis į programą ,,Biudžetas VS maitinimo modulis“. 

13. Maitinimas Įstaigoje organizuojamas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro (toliau – VSB) dietistų parengtus perspektyvinius valgiaraščius.  

14. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietos įrengimas ir maisto tvarkymas 

turi atitikti 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 178/2002, 

nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos 
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maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 

m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463) (toliau ‒ Reglamentas (EB) Nr. 178/2002), 

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto 

produktų higienos (OL  2004  m.  specialusis  leidimas,  13 skyrius,  34 tomas,  p.  319)  (toliau ‒ 

Reglamentas  (EB) Nr. 852/2004) ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus.  

15. Maisto produktų tiekimo sutartys nesudaromos su į „Nepatikimų maisto tvarkymo 

subjektų sąrašą“, skelbiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje, 

įtrauktais maisto produktų tiekėjais. Rekomenduojama sudaryti maisto produktų sąrašą su 

konkrečiais tiekiamų maisto produktų pavadinimais, maisto produktų sudėtimi, grynuoju kiekiu, 

apdorojimo būdu (pvz., atšaldytas), kuris pridedamas prie Maisto produktų tiekimo sutarties. 

16. Vaikams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, vaisiai, uogos ir 

jų patiekalai; grūdiniai (viso grūdo gaminiai, kruopų produktai, duonos gaminiai); ankštinės 

daržovės; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); 

kiaušiniai; liesa mėsa (neužšaldyta); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejai; turi būti mažiau 

vartojama gyvūninės kilmės riebalų: kur įmanoma riebi mėsa ir mėsos gaminiai turi būti keičiami 

liesa mėsa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; geriamasis vanduo ir natūralus 

mineralinis bei šaltinio vanduo. 

17. Vaikų maitinimui draudžiamos šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar 

kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir 

šokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, 

šokoladu ar kremu; kramtomoji guma; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; nealkoholinis alus, 

sidras ir vynas; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio 

pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių, 

padažų koncentratai; padažai su spirgučiais; šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos 

gaminiai, kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios medžiagos (jie leidžiami bendrojo 

ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); 

rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose 

organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); strimelė, pagauta 

Baltijos jūroje; nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; mechaniškai atskirta mėsa, žuvis ir 

maisto produktai, į kurių sudėtį įeina mechaniškai atskirta mėsa ar žuvis; subproduktai ir jų 

gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti 

mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai; maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iš genetiškai 

modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto 

produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai ir patiekalai, 

neatitinkantys Tvarkos aprašo nustatytų reikalavimų. 

18.  2–7 metų amžiaus vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 val. pagal paengtus 

valgiaraščius, kuriuose 80 proc. patiekiamų patiekalų turi būti tausojantys patiekalai. 

19. Vaikų maitinimas organizuojamas laikantis maisto saugos ir maisto tvarkymo 

reikalavimų, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 852/2004, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakyme Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 

„Maisto higiena“ patvirtinimo“  (toliau ‒ HN 15:2005),  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2006 m. kovo 9 d. įsakyme Nr. V-168 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 

„Maisto produktų mikrobiologiniai kriterijai“ (toliau ‒ HN 26:2006) patvirtinimo“ ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2011 m.  gegužės  2  d.  įsakyme  Nr.  V-417  „Dėl  

Lietuvos  higienos  normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau ‒ HN 16:2011), ir sudarant sąlygas kiekvienam 

vaikui pavalgyti prie švaraus stalo. 

20. Maitinimas organizuojamas tris kartus dienoje – pusryčiai, pietūs, vakarienė. 

Pusryčiams vaikas turi gauti 20–25 proc., pietums – 30–35 proc., vakarienei – 20–25 proc. 

rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo, nustatyto Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakyme Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių 

medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“.  

21. Patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai: 

21.1. patiekiamas šiltas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią dieną; 
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21.2. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams. 

Maisto pervirimas, perkepimas, prideginimas draudžiamas; 

21.3. gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra 

maisto priedų; 

21.4. kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių tarp pagrindinių maitinimų;  

21.5. daržovių (išskyrus bulves) garnyras turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 patiekalo 

svorio; 

21.6. jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa ar žuvis, ji turi būti malama patiekalo 

gaminimo dieną; 

21.7. tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus 

gėrimus ir garnyrus; 

21.8. karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, 

paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštinės daržovės, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių 

turinčių produktų; 

21.9. valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos, cukraus, pipirų, garstyčių; 

21.10. pienas ir kiti gėrimai vaikams neteikiami šalti, rekomenduojama temperatūra ne 

žemesnė kaip 15
o
C; 

21.11. maistas vaikams patiekiamas estetiškai. 

22. Įstaigoje turi būti sudarytos higieniškos sąlygos vaikui atsigerti geriamojo vandens 

(rekomenduojama kambario temperatūros). 

23. Draudžiama naudoti susidėvėjusius, ištrupėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais 

indus bei aliumininius įrankius ir indus.  

24. Įstaigos valgykloje ar kitoje patalpoje, kurioje maitinami vaikai, matomoje vietoje 

turi būti skelbiama: 

24.1. einamosios dienos valgiaraščiai, (nurodant visus faktiškai patiekiamus maisto 

produktus, patiekalus, gėrimus ir užkandžius);  

24.2. maisto pasirinkimo piramidės, maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto 

skylutė“ plakatai ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija; 

24.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris 

(skambinti maitinimo organizavimo klausimais);  

24.4. juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų 

tiekimo paslaugas;  

24.5. Tvarkos aprašo 17 punkto nuostatos. 

 

IV SKYRIUS 

VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI 

 

25. Vaikų maitinimo valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas 

paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakyme Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių 

medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ (nauja redakcija 2016 m. birželio 23 d. Nr. V-836).  

26. Valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui.  

27. Valgiaraščiuose nurodomi patiekiami patiekalai, patiekalų kiekiai (g). 

Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose turi būti 

nurodyti naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai (g), gamybos būdas (virimas 

vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukmė. 

28. Valgiaraščių tituliniame lape turi būti nurodytas Įstaigos, kurioje organizuojamas 

maitinimas, pavadinimas. Visi valgiaraščio lapai turi būti sunumeruoti ir patvirtinti vadovo parašu 

bei spaudu. Valgiaraščiuose turi būti nurodytos savaitės ir savaitės dienos. Valgiaraštis turi būti 

aiškus (nurodytos tikslios patiekalų ar maisto produktų išeigos, be braukymų ar taisymų).  
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V SKYRIUS 

 VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

29. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių ir jį 

keisti 2 kartus per metus – rugsėjo mėnesio 1 d. ir vieną kartą per mokslo metus (pasirinktinai nuo 

pirmosios mėnesio dienos). Prašymai (raštu) pateikiami Įstaigos administracijai prieš 10 

kalendorinių dienų. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), kurių vaikas kitu laiku pradėjo lankyti Įstaigą, 

dienos maitinimų skaičių pasirenka pirmąją lankymo dieną. 

30. Atsižvelgus į Įstaigoje nustatytą maitinimo laiką, vaikus, kurie nevalgo pusryčių, 

tėvai atveda vėliau, o vaikus, kurie nevalgo vakarienės,  pasiima anksčiau. 

31. Vaikų maitinimo valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas 

paros normas bei į vaikų buvimo įstaigoje trukmę. Valgiaraščių energinė ir maistinė vertė nuo 

rekomenduojamų paros normų gali nukrypti ne daugiau nei penkis procentus. Valgiaraštyje nurodyti 

ir faktiškai patiekiami maisto produktai ar patiekalai gali skirtis, jei atliekami nereikšmingi 

vienkartiniai keitimai: vienas maisto produktas ar patiekalas pakeičiamas tos pačios maisto produktų 

grupės kitu maisto produktu ar patiekalu, kai maistinė vertė nepablogėja, o energinė vertė pasikeičia 

ne daugiau kaip dešimt procentų. Jei valgiaraštyje tie patys nereikšmingi vienkartiniai keitimai 

kartojasi, valgiaraštis turi būti pakeistas ir patvirtintas iš naujo. 

32. Draudžiama vaikams atsinešti iš namų užkandžių ir/arba gėrimų, neatitinkančių šio 

Aprašo 17 punkto nurodymų. 

33. Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka. 

34. Sutartys su maisto produktų tiekėjais, laimėjusiais viešųjų pirkimų konkursus, 

sudaromos teisės aktų nustatytais terminais. 

         35. Maisto produktų inventorizacija Įstaigoje atliekama vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais ir jų pakeitimais. 

. 

VI SKYRIUS 

 PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO (PIETŪS) 

ORGANIZAVIMAS  

 

36. Nemokamas maitinimas (pietūs) Įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymais ir jų pakeitimais.   

37. Nemokamas priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas (pietūs) finansuojamas iš 

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos bei savivaldybės biudžeto. 

38. Nemokamas maitinimas (pietūs) skiriamas mokiniams, kurie mokosi pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą, tėvams  (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pateiktus 

prašymą, nevertinant gaunamų pajamų. 

39. Priešmokyklinio amžiaus vaikui vienos dienos pietums skirtą įkainį nustato 

Socialinės paramos skyrius. 

40. Jeigu Įstaigoje teikiamų pietų patvirtintas įkainis yra mažesnis nei nurodytas 39 

punkte, priešmokyklinio amžiaus vaikui yra išduodami maisto produktai, atitinkantys sumų 

skirtumą. Išduodami maisto produktai privalo atitikti Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 

rekomendacijas. 

41. Vietoje nemokamo maitinimo (pietūs) negali būti išmokami pinigai. 

42. Vaikui pakeitus Įstaigą, ankstesnės Įstaigos administracija informuoja Klaipėdos 

miesto savivaldybės paramos skyrių apie tai, kad vaikas pakeitė Įstaigą.  

43. Nemokamas maitinimas (pietūs) organizuojamas Įstaigoje mokslo metų (ugdymo) 

dienomis. 

44. Už nemokamo maitinimo organizavimą ir valstybės biudžeto lėšų, skiriamų 

nemokamam maitinimui tikslingą panaudojimą bei apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, atsako 

Direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė.  
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VII SKYRIUS  

MAISTO ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

45. Maisto atliekos Įstaigoje tvarkomos vadovaujantis Šalutinių gyvūninių produktų 

atliekų tvarkymo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus įsakymu. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

46. Maitinimo paslaugos finansavimas, atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos, 

atlyginimo už maitinimo paslaugą apskaičiavimas vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka. 

47. Ekstremaliosios situacijos metu vaikų maitinimas organizuojamas, vadovaujantis 

Valstybės operacijų vadovo nurodymais. 

48. Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo priedai:  

https://e-seimas.lrslt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986. 

49. Aprašas viešinamas Įstaigos internetinėje svetainėje www.ldzuvedra.lt.  

 

________________________ 

 

https://e-seimas.lrslt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986
http://www.ldzuvedra.lt/

