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IGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL IGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2022 m. vasario d. Nr. VIgnalina
Vadovaudamasi Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 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 Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m.
balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija), Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos nuostatų, patvirtintų
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-66 „Dėl Ignalinos
„Šaltinėlio“ mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos nuostatų
patvirtinimo“, 33.14 papunkčiu:
1. T v i r t i n u Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos vaikų maitinimo organizavimo tvarkos
aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Ignalinos ‚Šaltinėlio“ mokyklos direktoriaus 2022
m. vasario 22 d. įsakymą Nr. V-17 „Dėl Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos vaikų maitinimo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais.

Direktorė

Alytė Zakarauskienė

PATVIRTINTA
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos
direktoriaus 2022 m. vasario d.
įsakymu Nr. VIGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šio tvarkos aprašo tikslas - sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti
maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto fiziologinius poreikius ir ugdyti sveikos mitybos
įgūdžius.
2. Maitinimas mokykloje organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais
ugdytinių maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas,
sveikatos bei saugos reikalavimus.
3. Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka.
4. Šio aprašo reikalavimai privalomi visiems mokykloje dirbantiems ir maitinimo procese
dalyvaujantiems asmenims.
II SKYRIUS
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI
5. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto produktų tvarkymu, išdavimu ir
sandėliavimu, maisto gaminimu, prieš pradėdamas dirbti ir vėliau, kiekvienais metais, turi pasitikrinti
sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
6. Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto produktų tvarkymu, išdavimu ir sandėliavimu,
maisto gaminimu, prieš pradėdami dirbti ir vėliau, kas dveji metai, išklauso higienos įgūdžių
mokymus ir turi turėti teisės aktų nustatyta tvarka, galiojantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.
7. Periodiškai (mažiausiai vieną kartą per metus), savikontrolės sistemos vykdymo
užtikrinimui, turi būti atliekamas vidinis maisto tvarkymo auditas.
III SKYRIUS
VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
8. Mokykloje maitinimas organizuojamas visiems ugdytiniams.
9. Ugdytiniai maitinami šiltu maistu, sudarant sąlygas kiekvienam pavalgyti prie stalo.
10. Ugdytiniams maitinimas organizuojamas ne rečiau kaip kas 3,5-4 valandas. Vaikai valgo
pusryčius, pietus ir pavakarius. O mokiniai valgo ir vakarienę.
11. Mokykloje maitinimas organizuojamas pagal penkiolikos dienų valgiaraštį, kurį
parengia dietistas, vadovaudamasis patvirtintais norminiais dokumentais, teisės aktų nustatyta tvarka.
Penkiolikos dienų valgiaraščiai patvirtinami mokyklos direktoriaus.
12. Sudarant valgiaraščius atsižvelgiama į tai, kad pusryčiams ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikai turi gauti 20-25 proc., pietums – 30-35 proc., vakarienei – 20-25
proc. rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo.
13. Patiekiamas maistas yra gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną:
13.1. patiekiamas maistas turi būti kokybiškas, įvairus ir atitikti saugos reikalavimus;
13.2. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams:
virimui vandenyje ar garuose, troškinimui;

13.3. vaikų maitinimui neturi būti vartojami: subproduktai, grybai, gazuoti gėrimai, bulvių
traškučiai, rūkyti mėsos gaminiai ir kiti riebaluose virti gaminiai;
13.4. gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto
priedų;
13.5. gaminant maistą naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus;
13.6. patiekalui gaminti naudojama malta mėsa, ji malama patiekalo gaminimo dieną.
14. Kiekvienais mokslo metais mokyklos dietistas, atsižvelgdamas į grupių ir klasių dienos
ritmą, parengia maisto atsiėmimo grafikus.
15. Maisto atsiėmimo grafikai patalpinti stende prie maisto atsiėmimo langelio.
16. Virtuvėje maistas gaminamas atsižvelgiant į fiziologinius ugdytinių poreikius, amžiaus
ypatumus, sveikos mitybos principus ir rekomendacijas.
17. Kiekvienoje grupėje yra galimybė atsigerti geriamo vandens atitinkančio higienos
reikalavimus.
18. Mokykla dalyvauja programoje „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas
mokyklose“. Šių programų maisto produktai į valgiaraščius neįtraukiami. Vaisiai ir pienas tiekiami
atskiro maitinimo metu.
19. Kiekvienoje grupėje informaciniame stende patalpinama tos savaitės valgiaraštis.
20. Tėvai (globėjai):
20.1. turi teisę atsisakyti vieno iš maitinimų (pusryčių arba pavakarių) pageidaujamam
laikotarpiui (ne trumpiau kaip savaitei);
20.2. pateikia direktoriui prašymą dėl planuojamo kito mėnesio maitinimo pakeitimo iki
einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos;
20.3. vaikams, nevalgantiems pusryčių arba pavakarių, neleidžiama atsinešti iš namų
užkandžių ir gėrimų, atskirais atvejais, jei sudaroma sutartis su vaiko atstovais pagal įstatymą, dėl
vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu, už maisto saugą ir kokybę atsako vaiko atstovai pagal
įstatymą. Sutartyje dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu, yra nuostata apie draudžiamus
atsinešti maisto produktus, numatytus Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
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 Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija), 19 punkte.
21. Dietistas:
21.1. rašo kasdieninius valgiaraščius, kuriuose nurodo gaminamų patiekalų pavadinimus ir
produktų kiekius;
21.2. konkrečios dienos valgiaraštį skaičiuoja kiekvieną rytą, surinkus informaciją apie
esančius ugdytinius, jų pasirenkamų maitinimų skaičių. (grupių auklėtojai į musudarzelis.com įrašo
atvykusių vaikų skaičių);
21.3. apskaičiuoja kiek ugdytinių valgys ir pateikia duomenis virėjui;
21.4. surinkęs duomenis apie ugdytinius, baigia rašyti valgiaraštį, kurį pateikia direktoriui
pasirašyti ir tuomet atiduoda vyr. virėjui (skyriuose – virėjui) dėl produktų einamosios dienos
patiekalų gaminimo, atidavimo ir apskaitos;
21.5. užsako maisto produktus iš tiekėjų pagal valgiaraštį;
21.6. kontroliuoja maisto produktų kokybę, jų laikymo sąlygas, realizacijos terminus, maisto
gamybos procesą virtuvėje, pagamintų patiekalų šiluminio apdorojimo temperatūrą;
21.7. vykdo maisto paėmimo ir maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą. Stebi ir
analizuoja maitinimo procesą grupėje, stalų serviravimą, patiekalų pateikimą ugdytiniams, maisto
dalinimą pagal normas;
21.8. tikrina tiekėjų teikiamus ir realizacijos terminus atitinkančius produktus.
22. Vyr. virėjas:
22.1. priima iš tiekėjų tik kokybiškus, realizacijos laiką atitinkančius produktus ir juos
sandėliuoja griežtai vykdydamas higienos normų reikalavimus vaikų maitinimui;
22.2. išduoda produktus virėjui pagal dienos valgiaraštį;

22.3. kasdien vykdo tikslią maisto produktų pajamų ir išlaidų registraciją;
22.4. kiekvieną dieną seka šaldymo įrenginių temperatūrą, atvežtų šaldytų produktų
temperatūrą, pildo žurnalus;
24.5. kontroliuoja maisto produktų kiekių ir kainų atitiktis su planuojamų maisto produktų
pirkimais. Baigiantis produktų, numatytų sutartyse kiekiams, laiku informuoja dietistą apie jų
pakeitimą kitais produktais ir/ar numatomus papildomus pirkimus.
25. Vyr. buhalteris užpajamuoja maisto produktus ir vykdo jų apskaitą. Mėnesio paskutinę
darbo dieną suderina maisto produktų likučius su vyr. virėju (skyriuose – su dietistais).
26. Virėjas:
26.1. pasiima maisto produktus einamai dienai pagal sudarytą valgiaraštį, analizuoja
gaminio receptūros ir gamybos technologijos aprašymo korteles ir susipažįsta su rytdienos patiekalų
ruošimo technologija;
26.2. pasveria porcijas vienam vaikui ir išduoda į grupes atitinkamai pagal grupėse esančių
vaikų skaičių;
26.3. pusryčius ruošia pagal vakarykštės dienos vaikų skaičių;
26.4. matuoja ir fiksuoja patiekalų šiluminio apdorojimo temperatūrą žurnale, atlieka
kontrolinius svėrimus;
26.5. atsako už tikslų maisto atidavimą pagal normą;
26.6. maistą į grupes atiduoda tik pagal nustatytą maisto atsiėmimo grafiką.
27. Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas neša maistą iš virtuvės į grupes.
28. Auklėtojas, padedamas lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjo, išdalina maistą vaikams.
Esant būtinumui, auklėtojas ir auklėtojo padėjėjas padeda vaikui pavalgyti.
29. Lopšelio-darželio auklėtojo padėjėjas po vaikų maitinimo sutvarko patalpas, suplauna
indus, išneša maisto atliekas iš grupės.
IV SKYRIUS
ATLYGINIMAS UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO,
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ
30. Atlyginimą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą sumoka tėvai (kiti teisėti globėjai) kaip nustatyta Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Ignalinos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos
apraše, patvirtintame Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T217 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Ignalinos
rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
31. Už patiekalų gamybą mokestis neimamas. Fiksuota dienos maitinimo norma (šios
normos dydis lygus sunaudotų maisto produktų kainai) nustatoma kartą metuose iki 2022 m. kovo 1
d., vėlesniais metais iki tų metų vasario 1 d., yra lygi einamųjų metų sausio mėnesio penkiolikos dienų
valgiaraštyje kiekvienos dienos fiksuotų maisto produktų kainų vidurkiui. Fiksuotas dienos
maitinimo normos dydis derinamas su mokyklos taryba, tvirtinamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
V SKYRIUS
MAISTO BLOKO PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA
32. Maisto produktų tiekimas į mokyklą, jų laikymas, maisto gaminimas ir maisto tvarkymo
įranga atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir kitų institucijų bei teisės aktų
reikalavimus.
33. Indai ir įrankiai yra plaunami naudojant tik indų plovimui skirtas priemones.
34. Draudžiama naudoti susidėvėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais indus ir aliumininius
įrankius.
34. Maisto atliekos surenkamos į specialiai tam skirtą ir paženklintą talpyklą. Atliekos
kaupiamos, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimu. Pagal sutartį

teikti užsakovui III kategorijos šalutininius gyvūninius produktus (išskyrus kaulus) (ŠGP) ir
biologiškai skaidžias atliekas perdirbimui.
35. Kenkėjų kontrolė ir naikinimas atliekami teisės aktų nustatyta tvarka.
36. Valikliai, dezinfekantai, kiti biocidai naudojami teisės aktų nustatyta tvarka, leistini
naudoti Lietuvos Respublikoje.
37. Kontrolės prietaisai ir įrengimai naudojami, prižiūrimi ir metrologiškai tikrinami
vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais.
38. Virtuvės patalpose yra atskiri traukos kanalai.
39. Maisto bloko patalpos atitinka higienos ir sanitarijos normų reikalavimus, turi atskirą
įėjimą.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
40. Už maitinimo organizavimą atsako mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
41. Aprašas skelbiamas Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos internetinėje svetainėje.
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