
 
 

MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIS „GILIUKAS“ 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIO VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠO TVIERTINIMO 

 

2015 m. gruodžio 30 d.  Nr.V1-62 

Tirkšliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 

27 d. įsakymu Nr. V-998 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 

11 d. įsakymo Nr. V- 964 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo; 

1. T v i rt i n u Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“  vaikų maitinimo organizavi-

mo tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Į s a k a u Laimai Zubavičienei, darželio vyr. slaugytojai, sudarant kasdienius val-

giaraščius vadovautis šiuo Tvarkos aprašu. 

3. P a v e d u Lilijai Valiukonienei, sekretorei archyvarei, vaikų maitinimo organiza-

vimo tvarkos aprašą paskelbti įstaigos internetinėje svetainėje, ne vėliau kaip per l5 darbo dienų nuo 

Šio Tvarkos aprašo patvirkinimo. 

4. Į s a k y m o vykdymo kontrolę pasilieku sau. 

5. N u s  ta t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 4 dienos. 

6. L a i k y t i negaliojančiu Mažeikių r. Tirkšlių darželio direktoriaus 2012 m. sausio 

3 d. įsakymu Nr. V1-22  patvirtintos „Mažeikių r. Tirkšlių darželio maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo“ III skyrių.  

 

Direktorė       Laima Norvaišienė 
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 PATVIRTINTA  

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ 

2015 m. gruodžio 30 d.  

Įsakymu Nr. V1-62 

                                                                                                                                                 

  

  MAŽEIKIŲ RAJONO TIRKŠLIŲ DARŽELIO „GILIUKAS“ 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ĮSTAIGOJE  TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ (toliau-darželis) vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų maitinimo reikalavimus darželyje. 

2. Aprašas  parengtas vadovaujantis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 

m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos higienos 

norma HN 75:2010  „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

3. Šio aprašo tikslas  - sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti geriausią 

maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti sveikos 

mitybos poreikius. 

 

II. VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO NUOSTATOS 

 

4. Maistas vaikams  gaminamas virtuvėje, o vaikai maitinami grupių patalpose,  laikantis nu-

statytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti 

prie stalo. Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas atitinka vaikų amžių ir sveikos mitybos rekomen-

dacijas.  

5. Pusryčiams vaikas gauna 20–25%., pietums - 30–40%., priešpiečiams – 10–15%., vakarie-

nei– 20–25%  rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo. 

6. Vaikų maitinimui netiekiamos ir neįtraukiamos į jų maitinimo valgiaraščius draudžiamų 

maisto produktų grupės {17 punktas ministro tvarkos aprašo}. 

7. Vaikams maitinti naudojami šie maisto produktai: daržovės, bulvės, vaisiai, uogos ir jų pa-

tiekalai, grūdiniai (duonos gaminiai, kruopų produktai) ir ankštiniai produktai; pienas ir pieno produk-

tai; liesa mėsa ir jos produktai; žuvis ir jos produktai; aliejus (mažiau vartoti gyvūninės kilmės riebalų: 

riebi mėsa ir mėsos produktai keičiami liesa mėsa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis);   

kiaušiniai; geriamasis vanduo.  

8. Lopšelio, darželio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai maitinami  4 kartus per dieną. Tarp 

pusryčių  ir pietų ( 10,30 val.) vaikams dalinami vaisiai arba pieno produktai. 

9. Duodant vienetinius maisto produktus, su trumpu galiojimo laiku, arba, kurių pakuotę ati-

darius nebegalima ilgiau laikyti, atiduodame šį produktą visą kiek yra gauta, todėl gali didėti ar mažėti 

patiekalo numatyta išeiga pvz: dešra, pieno produktai (varškė, jogurtas, kefyras, sūreliai, varškės sūris) 

atidarius uogienės, majonezo, pomidorų padažo, ž.žirnelių, mar. agurkų, rūgštynių pakuotes ir kt. 

10. Patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai: 
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10.1. patiekiamas maistas  gaminamas ir patiekiamas tą pačią dieną; 

patiekiamas maistas yra kokybiškas, įvairus ir atitinka saugos reikalavimus; 

10.2. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams: viri-

mui vandenyje ar garuose, troškinimui; 

10.3.  gaminant maistą naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje nėra maisto priedų; 

10.4. gaminant maistą naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus: 

10.5. jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa, ji malama virtuvėje patiekalo gaminimo 

dieną; 

10.6. kiekvieną dieną  patiekiama daržovių ar vaisių; 

10.7.  tas pats patiekalas tiekiamas ne dažniau nei kartą per savaitę; 

10.8. karštas pietų patiekalas yra iš baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiau-

šiniai, ankštiniai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su karštu patiekalu  

patiekiamos daržovės, vaisiai arba jų salotos; 

10.9.valgymo metu ant stalų nėra padėta druskos, pipirų, garstyčių; 

10.10. sudaryta galimybė gerti nesaldintą arbatą. 

11. Sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti kambario temperatūros geriamojo 

vandens ( iš geriamajam vandeniui skirtų indų), net jei vaikai nemaitinami. 

12. Nenaudojami susidėvėję, įskilę, apdaužytais kraštais indai bei aliuminiai indai. 

13.  Einamosios dienos valgiaraščiai, maisto pasirinkimo plakatas ir kita sveiką mitybą skati-

nanti informacija, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris 

(skambinti maisto saugos ir sudėties klausimais), bei teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigos telefono numeris (skambinti maitinimo organizavimo ir valgiaraščių klausimais), skelbiami 

prie virtuvės ir kitose informacinėse lentose. 

14. Darželis dalyvauja ES finansuojamose programose: „Pienas vaikams“ ir ‚Vaisių vartoji-

mo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“.  

 

III. VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALALVIMAI 

 

15. Vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 val. pagal valgiaraščius. 

16. 1-7 metų vaikų valgiaraščiuose nurodomos patiekalo išeigos lopšelio ir darželio vaikams. 

17. Esant poreikiui, pagal gydytojo raštiškus nurodymus (forma Nr.027-1), organizuojamas 

pritaikytas maitinimas.  

18. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energi-  

jos ir maistinių medžiagų normas vaikams, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 

25 d. įsakymu Nr. 510, bei pusryčių, pietų ir vakarienės patiekalų gamybai reikalingų produktų rinki-

nių sąrašus pagal vaikų amžiaus grupes. 

19. Valgiaraščiai sudaromi 15 dienų laikotarpiui. 

20. Valgiaraščiuose nurodomi pusryčiams, pietums, pavakariams, vakarienei patiekiami pa-

tiekalai, patiekalų kiekiai (g), maistinė (baltymai, riebalai, angliavandeniai (g)) ir energinė vertė (kcal), 

taip pat kiekvienos dienos vidutinė maistinė (baltymai, riebalai, angliavandeniai (g) ir energinė vertė 

(kcal). Valgiaraščiuose nurodytos patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose 

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

vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.). 

21. Valgiaraščiai rengiami: 
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19.1. pagal juridinių asmenų parengtus ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintus patie-

kalų receptūrų rinkinius ir jų receptūrų rinkinių pateiktų internetinėje svetainėje 

(www.smlpc.lt/mityba/ir fizinis aktyvumas/mityba) rekomendacijas; 

19.2. savarankiškai, už maitinimo organizavimą atsakingo asmens, vadovaujantis šio aprašo 

reikalavimais; 

19.3. pagal gydytojo raštiškas rekomendacijas (pritaikyto maitinimo). 

20. Teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba  atlieka valgiaraščių, įvertinimą per 

dvidešimt darbo dienų nuo jų gavimo. Esant poreikiui teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnyba  gali paprašyti detalesnės informacijos, reikalingos valgiaraščiams įvertinti. Vertinimo rezulta-

tai surašomi „Valgiaraščių vertinimo pažymoje“. Kiekvienas suderintų valgiaraščių lapas yra pažymė-

tas teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  žyma. 

21. Pasikeitus valgiaraščiams, jie turi būti pakartotinai derinami su Valstybinės maisto ir ve-

terinarijos tarnyba. Atliekant nereikšmingus keitimus, t. y. pakeitus vieną maisto produktą tos pačios 

maisto produktų grupės kitu maisto produktu, kai mitybinė vertė nepablogėja, o energinė vertė pasi-

keičia ne daugiau kaip dešimt procentų, valgiaraščių pakartotinai derinti su teritorine Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnyba    nereikia. 

22. Valgiaraščiai skelbiami: 

22.1. administraciniame koridoriuje; 

22.2. grupių rūbinėse; 

22.3. įstaigos internetinėje sistemoje „Mūsų darželis“; 

22.4. darželio internetinėje svetainėje www.tirksliudarzelis.lt meniu skiltyje „Maitinimas“. 

 

IV. MAISTO BLOKO PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA 

 

23. Maisto produktų tiekimas į įstaigą, produktų ir žaliavos laikymas, maisto gaminimas ir 

maisto tvarkymo įranga turi atitikti Valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos ir kt. teisės aktų 

reikalavimus. 

24. Maisto bloko patalpų valymas atliekamas teises aktų nustatyta tvarka. 

25. Įrenginiams, patalpoms valyti, indams ir įrankiams plauti bei asmens higienos priežiūrai 

gali būti naudojami tik autorizacijos ir registracijos pažymėjimą turintys biocidai, kurie yra įrašyti į 

VMVT autorizuotą veterinarines paskirties biocidų sąrašą. 

26. Draudžiama naudoti susidėvėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais indus bei aliumini-

nius įrankius ir indus. 

27.  Maisto bloko darbuotojams turi būti įrengta atskira rūbinė, kurioje turi būti atskirti darbo 

ir asmeniniai rūbai. 

28. Kenkėjų kontrole ir naikinimas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

29. Kontroles, matavimo prietaisai ir įrenginiai naudojami, prižiūrimi ir periodiškai metrolo-

giškai tikrinami vadovaujantis teises aktų nustatytais reikalavimais. 

30.  Maisto bloko patalpos turi atitikti higienos normų reikalavimus, turėti atskirą įėjimą. 

31. Geriamojo vandens, maisto patiekalų mėginių ir nuoplovų laboratoriniai tyrimai atlieka-

mi teises aktų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

http://www.smlpc.lt/mityba/ir
http://www.tirksliudarzelis.lt/
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V. ATSAKOMYBE IR KONTROLES ORGANIZAYIMAS 

 

32. Darželyje maitinimas organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintą ,,Geros higienos praktikos 

taisykles viešojo maitinimo įmonėms“ (aktuali redakcija). 

33. Jeigu darželio direktorius savo įsakymu nepaskiria kitaip, už šią  savikontrolės sistemą at-

sakingas darželio  vyr. slaugytojas (dietistas, bendrosios praktikos slaugytojas). 

34. Darželio maitinimo paslaugų ir organizavimo kontrolę pagal veiklos planą arba esant bū-

tinumui vykdo Mažeikių rajono savivaldybes administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius, 

Savivaldybes kontrolieriaus tarnyba, Telšių valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. 

35.  Darželio direktorius prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas pagal šį Tvar-

kos aprašą. 

36. Už, vaikų maitinimo organizavimą, nemokamo maitinimo duomenų vedimą ir perdavimą 

buhalterijai atsako vyr.slaugytojas (dietistas, bendrosios praktikos slaugytojas) arba kitas darželio 

direktoriaus  įsakymu paskirtas asmuo. 

37. Sandėlininkas atsakingas už produktų priėmimą, išdavimą, realizacijos terminus ir maisto 

sandėlio apskaitos dokumentų vedimą. 

38. Maisto produktų inventorizacija įstaigoje turi būti atliekama pagal inventorizacijos tai-

sykles (nerečiau kaip kartą per ketvirti), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu. 

39. Darželio direktorius ar įgalioti asmenys kontroliuoja, ar sutartyse numatytos maisto pro-

duktų kainos atitinka kaina, nurodytas mokėjimo dokumentuose. 

40. Darželio sveikatos priežiūros specialistas pagal kompetenciją prižiūri, kad vaikų maitini-

mas būtų organizuojamas pagal šį Tvarkos aprašą, produktų asortimento sąrašus ir kitus šio Tvarkos 

aprašo reikalavimus, vertina patiekalų  savybes( spalvą, skonį, kvapą ). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

41. Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje  ir atskirų maitinimų įkainiai nurodyti mokesčio už 

vaikų išlaikymą ugdymo įstaigos tvarkoje. 

42. Darbuotojai darželyje gali būti maitinami pagal darželio direktoriaus įsakymu patvirtiną 

tvarkos aprašą, reglamentuojantį darbuotojų maitinimąsi darželyje. 

43. Už  vaikų maitinimo organizavimo Mažeikių r. Tirkšlių darželyje „Giliukas“ tvarkos ap-

rašo gyvendinimą ir kontrolę atsakingas darželio direktorius. 

44. Šis tvarkos aprašas, suderinus su darbuotojų atstovu, tvirtina darželio direktorius įsakymu 

ir skelbiamas darželio internetinėje svetainėje www.tiksliudarzelis.lt bei  darželio internetinėje siste-

moje „Mūsų darželis“.  

___________________________ 

Apraše yra 4 (keturi) sunumeruoti lapai 

 

SUDERINTA 

Darbuotojų atstovė 

 

 

Janina Volskienė 

2015- ___ - ____ 

http://www.tiksliudarzelis.lt/

