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          PATVIRTINTA 

          Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“  

       direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.  

       įsakymu Nr. V--98 

 

ROKIŠKIO LOPŠELIO–DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

Tvarkos aprašo pakeitimas įsigalioja nuo 2018-09-01 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ (toliau - Lopšelis-darželis) vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lopšelio-darželio vaikų maitinimo 

organizavimo, valgiaraščių sudarymo, derinimo, pildymo  reikalavimus. 

2. Tvarkos aprašas taikomas organizuojant ir siekiant užtikrinti sveikatai palankias Lopšelio-

darželio vaikų maitinimo paslaugas. 

3. Šio Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas sveikai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti geriausią 

maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius, bei nustatyti 

maitinimo organizavimo dalyvių funkcijas.  

              4. 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 Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-769 ir 2015 

m. rugpjūčio 27 d. Nr. V- 998 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93 patvirtinta HN 

75:2016 (įsigalioja nuo 2016-05-01) ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos 2015 

m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-610 „Dėl vaikų ugdymo įstaigų ir vaikų socialinės globos įstaigų 

ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vadovaujamės 

Lietuvos sveikatos ministro įsakymu 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 

2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394. Ir įsakymo Nr. V-964 ,,Dėl maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos 

aprašo patvirtinimo „pakeitimo“ pakeitimo 2018 m. birželio 27 d. Nr. V-740 įsakymu. 

 Įstaigoje maitinimas organizuojamas vadovaujantis VŠĮ ,,Tikra mityba“ leidiniu 

,,Pavyzdinių ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų 15  dienų perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų 

receptūrų rinkiniu“ ir vadovaujamės Valstybinės Maisto ir Veterinarijos Tarnybos direktoriaus 2015 

m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-610 ,,Dėl vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir 

vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2018 m. 

birželio 29 d. Nr. B1-593 įsakymu. 

 

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai: 

5.1. pritaikytas maitinimas - toks maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo 

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

nulemtus vaiko individualius maistinių medžiagų ir energijos poreikius, parenkant toleruojamus 

maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo rėžimą, ir yra raštiškai 

rekomenduojamas gydytojo; 
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5.2. šiltas maistas - maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti 

laikomas ne žemesnėje kaip +68°C temperatūroje; 

5.3. valgiaraštis - patiekalų dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas. 

 

 

II. VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Maitinimas organizuojamas laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo 

reikalavimų, gaminamas atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius, amžiaus ypatumus, tinkamos 

mitybos principus ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie švaraus stalo.  

7. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 val. pagal valgiaraščius.  

8. Lopšelio-darželio informacinėje lentoje skelbiami einamosios savaitės valgiaraščiai, 

sveikos mitybos piramidė ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija, Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris. 

9. Sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens 

(rekomenduojama, kambario temperatūros). Vandeniui atsigerti  naudojami asmeninio naudojimo 

arba vienkartiniai puodukai, stiklinaitės ar buteliukai.“ 

10. Aprašas ir valgiaraščiai skelbiami Lopšelio-darželio interneto svetainėje.  

11. Už maitinimo organizavimą Lopšelyje-darželyje atsakingi: 

11.1. Direktorius:  

11.1.1. teikia informaciją Rokiškio rajono savivaldybės tarybai, atsakingiems darbuotojams 

apie lėšų poreikį maitinimo patalpoms (virtuvei, sandėliams) prižiūrėti, įrangai įsigyti, darbuotojų 

darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su 

vaikų maitinimu;  

11.1.2. nustato mokesčio už vaikų maitinimą lengvatų, numatytų Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, taikymo Lopšelyje-darželyje tvarką;  

11.1.3. pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatytų darbuotojų 

pareigybių normatyvą paskirsto darbuotojams vaikų maitinimo organizavimo ir priežiūros 

funkcijas, parengia pareigybių aprašymus;  

11.1.4. tvirtina maitinimo organizavimo tvarką ir valgiaraščius;  

11.1.5. skiria atsakingus asmenis už RVASVT sistemos  kontrolę.  

11.2. Dietistas:  

11.2.1. sudaro perspektyvinius valgiaraščius, suderina su Lopšelio-darželio direktoriumi ir 

Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba; 

11.2.2. sudaro valgiaraščius vaikams, kuriems reikalingas pritaikytas maitinimas;  

11.2.3. sudaro dienos valgiaraščius-reikalavimus;  

11.2.4. dalyvauja rengiant ir atnaujinant RVASVT sistemą, vykdo jos  kontrolę;  

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

Apie nustatytus trūkumus maitinimo organizavime informuoja Lopšelio-darželio direktorių. Atlieka 

pažeidimų šalinimo kontrolę;  

11.2.6. atlieka virtuvės patalpų valymo kontrolę;  

11.2.7. sudaro sąrašą, kuriems turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas pagal atskirą 

valgiaraštį, kuris sudaromas atsižvelgiant į pateiktas gydytojo rekomendacijas raštu (forma Nr. 027-

1/a);  

11.2.8. dalyvauja, kartu su kitais atsakingais darbuotojais, ir teikia informacija savo 

kompetencijos ribose, kontroliuojančioms institucijoms vykdant maitinimo organizavimo 

patikrinimus;  

11.2.9. konsultuoja maitinimo klausimais  darbuotojus, vaikų tėvus (globėjus, kitus teisėtus 

vaiko atstovus).  

11.2.10. kontroliuoja maisto produktų kokybę, jų laikymo sąlygas, realizacijos terminus, 

maisto gamybos procesą virtuvėje; 

11.2.11. kontroliuoja atsakingo asmens šiluminio apdorojimo temperatūros ir laiko 

registravimo bei maisto produktų ir žaliavų laikymo žurnalų pildymą. 
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12. Vaikų maitinimo procesą grupėje organizuoja ir už jį atsako grupės auklėtoja. 

 

III. VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI 

 

13. Valgiaraščiai sudaromi pagal 15 dienų perspektyvinį meniu, kurį įstaigos dietistas 

kiekvienais metais rugsėjo mėn. koreguoja ir suderina su VMVT  teisės aktų nustatyta tvarka. 

              14. vaikų maitinimo valgiaraščiai yra pakoreguoti vadovaujantis Maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 

d. įsakymu Nr. V-964 ,,Dėl globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 44.2 papunkčio 

nuostatomis (LR sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. rugpjūčio 1 d. raštas Nr. (11.9-193) 10-

6443) bei publikuoti UAB ,,VR Traiding“ išleistame ,,Pavyzdinių ikimokyklinio vaikų ugdymo 

įstaigų 20 dienų perspektyvinių valgiaraščių  ir patiekalų receptūrų rinkinyje“ ir Aldonos 

Bičiušienės leidinyje ,,Perspektyviniai valgiaraščiai. Technologinė kortelės“. Valgiaraščiai yra 

pakoreguoti pagal Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 ,,Dėl 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr.510  normų 

tvirtinimo pakeitimo“. 

              14.1 Kiti valgiaraščiai yra parengti pagal ,,Sveikatai palankus“ Ramintos Bogušienės 

technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkinį vaikų maitinimui nuo 1 iki18 metų. Valgiaraščiai ir 

technologinės kortelės suderintos su LR Sveikatos apsaugos ministerija. 

15. Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje. 

16. Programų „Pienas vaikams“ ir  ,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje“ 

maisto produktai į valgiaraščius neįtraukiami. 

17. Tėvai (kiti vaiko globėjai) pateikdami prašymą įstaigos direktoriui turi teisę pasirinkti 

maitinimų rūšis. Tėvai gali atsisakyti pusryčių arba vakarienės: 

17.1. apie planuojamus kito mėnesio maitinimų pakeitimus tėvai privalo informuoti iki 

einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos; 

17.2. jeigu vaikas nevalgo vakarienės, jį privalo pasiimti iki tol, kol grupės vaikai pradės 

vakarieniauti. 

18. Kiekvienais mokslo metais įstaigos dietistas, atsižvelgdamas į grupių dienos ritmą, 

parengia maisto atsiėmimo grafikus. Maitinimo grafikas sudaromas tokiame laiko intervale: 

18.1. pusryčiai – nuo 8.00 val. iki 8.45 val.; 

18.2. pietūs – nuo 11.30 val. iki 12.00 val.; 

18.3. vakarienė - nuo 15.30 val. iki 16.00 val.; 

18.4. papildoma vakarienė – 19.00 val. 

18.5. maisto atsiėmimo grafikas yra pakabinamas stende prie maisto atsiėmimo langelio. 

19. Atskirose valgiaraščio grafose sudaromi meniu lopšelio (vadovaujantis 1–3 m. vaikams 

rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis) ir darželio (vadovaujantis 4–7 m. 

vaikams rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis) grupėms. 

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

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

šokolado gaminiai; konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs 

gaminiai  (kuriuose druskos daugiau  kaip 1 g/100 g; sūryje ir mėsos  gaminiuose – daugiau kaip 1,7 

g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais gėrimai, kurių sudėtyje 

pridėtinio cukraus daugiau kaip 5 g/100 g; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; 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; rūkyta 

žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; 

žlėgtainiai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus 
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liežuvius ir kepenis); 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.  

21. Gaminant maistą  naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus (druskos ne daugiau kaip 

1 g/100 g, pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5 g/100 g). 

22. Kiekvieną dieną duodamos šviežios daržovės ir vaisiai. Vaisiai  tiekiami atskiro 

maitinimo metu. 

23. Karštas pietų patiekalas susideda iš daug baltymų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, 

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

patiekiamos daržovės arba jų salotos. 

24. Vaikų nuo 1 iki 7 metų amžiaus maitinimo valgiaraščiai sudaromi (pasirinktinai): 

24.1. pagal patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus interneto svetainėje (www.smlpc. 

lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/mityba); ir pagal sveikatai palankus Ramintos Bogušienės technologinių 

kortelių ir valgiaraščių rinkinį, 

24.2. savarankiškai maitinimo paslaugos teikėjo, vadovaujantis šio Aprašo reikalavimais;  

24.3. pagal gydytojo raštiškas rekomendacijas (pritaikyto maitinimo). 

25. Valgiaraščiai, parengti pagal šio Tvarkos aprašo 24.2. ir 24.3. punktus, turi atitikti 

šiame Tvarkos apraše išdėstytus valgiaraščių sudarymo reikalavimus ir turi būti derinami su 

VMVT.  

 

IV. VALGIARAŠČIŲ DERINIMAS 

 

26. Jei valgiaraštis sudarytas pagal gydytojo išduotus vaiko sveikatos pažymėjimus (Forma 

Nr. 027-1/a) (pritaikyto maitinimo), pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma vaikų 

amžiaus grupė ir maisto produktai, kurių vaikas (-ai) negali vartoti. 

27. VMVT teritorinis padalinys, įvertinęs įmonės arba įstaigos pateikto valgiaraščio atitiktį 

teisės aktų reikalavimams, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo visų tinkamai 

įformintų dokumentų gavimo dienos įmonės arba įstaigos prašyme nurodytu būdu išduoda įmonei 

arba įstaigai valgiaraščio vertinimo pažymą ir suderintą valgiaraštį. Suderinto valgiaraščio 

kiekvienas lapas turi būti pažymėtas VMVT teritorinio padalinio spaudu. 

28. Atlikus suderintų valgiaraščių keitimus, jie turi būti pakartotinai derinami su 

atitinkamu VMVT teritoriniu padaliniu. Atliekant suderinto valgiaraščio minimalius keitimus, pvz., 

pakeitus vieną tos pačios maisto produktų grupės maisto produktą ar patiekalą kitu maisto produktu 

ar patiekalu, kai maisto produkto ar patiekalo maistinė ir energinė vertė išlieka tokia pati, 

pakartotinai valgiaraščio derinti nereikia. 

29.Valgiaraščių tituliniame lape turi būti nurodytas vaikų ugdymo įstaigos, pavadinimas ir 

kiekvienas lapas turi būti patvirtintas maitinimo paslaugas tiekiančios  vaikų ugdymo  įstaigos 

vadovo ar jo įgalioto asmens parašais. 

 

V. VAIKŲ MAITINIMO SKAIČIAUS APSKAITA 

 

30. Vaikų lankomumo ir maitinimų skaičiaus apskaita vykdoma:  

30.1. Lopšelio-darželio dienyne, faktinį grupėje esančių vaikų skaičių auklėtojos kasdien 

užrašo iki 8.30 val., tai patvirtindamos savo parašu;  

30.2. vaikų lankomumas ir maitinimas žymimas grupės dienyne. 

30.3. vaikų lankomumo ir maitinimo apskaitos žiniaraštį tvirtina Lopšelio-darželio 

direktorius;  

30.4. direktoriaus patvirtinti vaikų lankomumo ir maitinimo apskaitos žiniaraščiai 

perduodami buhalteriui. 

31. Apie vaiko neatvykimą į Lopšelį-darželį tėvai praneša iki 8.30 val.  

32. Apie pasikeitusį vaikų skaičių kitos dienos pusryčiams (lyginant su esamos dienos 

vaikų skaičiumi valgančių pusryčius), auklėtojos iki 8.30 val. turi informuoti virtuvės darbuotojus. 
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VI. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJAMS 

 

33. Lopšelyje-darželyje darbuotojai gali užsisakyti ir valgyti tik pietus. Pietų porcija tokia 

pat kaip ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams.  

34. Norintys maitintis darbuotojai praneša dietistui.  

35. Už pietus darbuotojai moka Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nustatytą mokestį.  

36. Darbuotojai turi teisę pasirinkti maitinimosi skaičių per mėnesį.  

37. Valgančiųjų darbuotojų apskaitą atlieka dietistas darbuotojų maitinimosi apskaitos 

žiniaraštyje.  

38. Vadovaudamasis darbuotojų maitinimosi apyskaita, darbuotojas už maitinimą 

atsiskaito dietistui. 

 

VII. NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

39. Priešmokyklinės grupės vaikams, turintiems teisę į socialinę paramą, taikomas šis 

Aprašas ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Mokinių nemokamo maitinimo skyrimo  

ir teikimo rajono mokyklose tvarka.  

40. Apskaita vykdoma SPIS - socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje. 

 

VIII.  VALGIARAŠČIŲ  PILDYMO REIKALAVIMAI 

 

41. Valgiaraštyje įforminama maisto produktų  apskaita ir išdavimas iš sandėlio į virtuvę.  

42. Valgiaraštį kasdien pildo dietistas (ranka arba elektroniniu būdu). 

43. Titulinėje dalyje rašoma: įstaigos pavadinimas, produktų išdavimo data, maitinamų vaikų 

skaičius, besimaitinančio personalo skaičius, planinė piniginė vienos dienos maitinimo išlaidų norma 

(atskirai lopšelio, darželio,  nemokamo maitinimo, darbuotojų), ir planinė maitinimo išlaidų suma. Planinė 

maitinimo išlaidų suma nustatoma padauginus vaikų skaičių iš planinės piniginės vienos dienos maitinimo 

išlaidų normos. 

44. Dalykinėje dalyje įrašoma pusryčių, pietų, vakarienės, papildomos vakarienės skiltyse – 

patiekalų pavadinimas, išeiga,  porcijų skaičius. 

45. Maisto produktų eilutėse – įrašoma maisto produktų norma t.y. panaudotų maisto produktų 

kiekis pusryčiams, pietums, vakarienei, papildomai vakarienei.    

46. Galutinėje grafoje rašomas bendras  produktų kiekis, sunaudotas  patiekalams gaminti. 

47. Valgiaraštį  pasirašo dietistas, ūkvedys, išdavęs produktus ir produktus priėmusi virėja. 

48. Valgiaraštį  tvirtina direktorius.  

49. Valgiaraštis perduodamas į buhalteriją. 

50. Valgiaraštis pusryčiams sudaromas iš vakaro sekančiai dienai tam vaikų skaičiui, kuris buvo 

įstaigoje valgiaraščio sudarymo dieną, o pietūs ir vakarienė – pagal tą dieną esančių vaikų skaičių. 

51. Patiekalo pavadinimas ir receptūra į valgiaraštį rašoma vadovaujantis receptūros ir gamybos 

technologinėmis kortelėmis. 

 

IX.  MOKESTIS UŽ MAITINIMO PASLAUGAS 

 

 52. Išlaidos vaikų mitybai padengti yra apskaičiuojamos vadovaujantis Rokiškio  

rajono savivaldybės tarybos 2017-05-26 sprendimu Nr. TS-113 „ Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą 

Rokiškio rajono švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, nustatymo tvarkos aprašu“.  

 53. Užmokesčio dydis už vaiko maitinimą: 
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 53.1. lopšelio grupės vaiko pusryčiai- 0,46 euro 

 53.2. lopšelio grupės vaiko pietūs- 0,90 euro 

 53.3. lopšelio grupės vaiko vakarienė- 0,46 euro 

 53.4. darželio grupės vaiko pusryčiai- 0,52 euro 

 53.5. darželio grupės vaiko pietūs- 1,00 euro 

 53.6. darželio grupės vaiko vakarienė- 0,52euro 

                      53.7. papildoma vakarienė- 0,55 euro 

                      53.8. nemokamas maitinimas (pietūs- 1,08 euro, pusryčiai- 0,83 euro) 

                      53.9 personalo maitinimas- 1,30 euro. 

 54. Mokestis yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną. 

Mokėjimo dydis priklauso nuo tėvų pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus ir maitinimo rūšių.  

 

X. MAISTO PRODUKTŲ ĮSIGIJIMAS IR APSKAITA 

 

55. Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Rokiškio lopšelio-darželio 

,,Pumpurėlis“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir kitais nustatytais teisės aktais.  

56. Buhalterė vykdo galutinę atsargų apskaitą vadovaudamasi Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. AV-968 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų apskaitos vadovo 

patvirtinimo“. 

57. Ūkvedys: 

57.1. atlieka maisto produktų užsakymus. Maisto produktų užsakymai atliekami pagal 

valgiaraščius iš pasirinktų tiekėjų, priima tik kokybiškus, realizacijos laiką atitinkančius produktus ir juos 

sandėliuoja griežtai vykdydamas higienos normos reikalavimus; 

57.2 išduoda produktus iš sandėlio virėjoms tik pagal dienos valgiaraštį. Iš vakaro išduoda 

produktus ateinančios dienos pusryčiams, o likusius produktus patiekalams gaminti išduoda tik tada, kai 

dietistas pabaigia rašyti einamos dienos valgiaraštį; 

57.3. kasdien vykdo tikslią maisto produktų gavimo ir išlaidų registraciją knygoje ,,Maisto 

produktų registras“; 

57.4. pateikia sąskaitas-faktūras direktoriui suderinti; 

57.5. maisto likučius sekančio mėnesio 1 dieną derina su įstaigos buhalteriu; 

57.6. kiekvieną dieną matuoja šaldytuvų temperatūrinį rėžimą ir pildo maisto produktų ir 

žaliavų laikymo žurnalą.  

57.7. paskutinę mėnesio dieną pristato į buhalteriją pirkimų suvestinę, valgiaraščius. 

 

58. Virėjas: 

58.1. pagal iš vakaro sudarytą valgiaraštį analizuoja gaminio receptūras ir gamybos 

technologijas, susipažįsta su ateinančios dienos patiekalų ruošimo technologija; 

58.2.  ruošia pusryčius pagal vakarykštės dienos vaikų skaičių; 

58.3. priima maisto produktus iš ūkvedžio einamai dienai pagal iš vakaro sudarytą 

valgiaraštį. Priėmęs produktus ir  juos patikrinęs (pagal svorį) pasirašo valgiaraštyje nurodytoje 

vietoje; 

58.4. atlieka kontrolinius svėrimus; 
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58.5. atsako už tikslų maisto atidavimą pagal normą. Pasveria porciją vienam vaikui ir 

apskaičiavus išduoda į grupes atitinkamai pagal grupėse esančių vaikų skaičių; 

58.6. maistą į grupes atiduoda tik pagal nustatytą maisto atsiėmimo grafiką; 

58.7. matuoja ir fiksuoja patiekalų šiluminio apdorojimo temperatūrą. 

59. Lopšelio- darželio taryba turi teisę patikrinti virtuvę, maisto sandėlį ir patiekalų 

gamybos procesą. 

 

XI .RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖS IR SVARBIŲJŲ VALDYMO TAŠKŲ 

VYKDYMAS 

 

60. Lopšelyje-darželyje dirbama, vadovaujantis ,,Geros higienos praktikos taisyklės 

viešojo maitinimo įstaigoms“.  

61. Svarbieji valdymo taškai:  

61.1. Priėmimas: 

61.1.1. greitai gendančių maisto produktų priėmimo žurnalas. Jį pildo Lopšelio-darželio 

direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.  

61.2. Laikymas: 

61.2.1. maisto žaliavų ir produktų laikymo žurnalas. Jį pildo Lopšelio-darželio direktoriaus 

įsakymu paskirtas asmuo.  

61.3. Gamyba: 

61.3.1. šiluminio apdorojimo temperatūros ir laiko registravimo žurnalas. Jį pildo 

Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.  

62.Valymo darbų žurnalas. Jį pildo Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu paskirtas 

asmuo.  

63. Dietistas pagal savo kompetenciją prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas 

pagal šį Aprašą. Nustatęs trūkumus maitinimo organizavime, dietistas informuoja direktorių.  

64. Vidinis RVASVT sistemos auditas vykdomas vieną kartą per metus. Auditą atlieka 

Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.  

 

XII.  MAISTO BLOKO PATALPŲ IR ĮRANGOS PRIEŽIŪRA 

 

65. Maisto produktų tiekimas į įstaigas, jų laikymas, maisto gaminimas ir maisto tvarkymo 

įranga turi atitikti VMVT ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

66. Indai ir įrankiai plaunami naudojant tik indų plovimui skirtas priemones. 

67. Kenkėjų kontrolė ir naikinimas atliekami teisės aktų nustatyta tvarka. 

68. Naudojami valikliai, dezinfektantai, kiti biocidai leistini naudoti teisės aktų nustatyta 

tvarka Lietuvos Respublikoje. 

69. Kontrolės prietaisai ir įrengimai naudojami, prižiūrimi ir metrologiškai tikrinami 

vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. 

70. Maisto bloko patalpos atitinka higienos ir sanitarijos normų reikalavimus 

 

 

XIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

71. Direktorius supažindina darbuotojus ir vaikų  tėvus (globėjus, kitus teisėtus vaiko 

atstovus) su šiuo Aprašu.  

72. Aprašas keičiamas ar naikinamas direktoriaus įsakymu, pasikeitus vaikų maitinimą 

reglamentuojantiems dokumentams, arba siekiant jį papildyti, patobulinti.  
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PRITARTA                                                                                                                                                                     

Rokiškio  lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ 

tarybos posėdyje 2018 m. rugpjūčio m. 30 d.                                                                                                                                                                 

SUSIPAŽINAU: 

Ūkvedys                                                 ..................................                  Ingrida Pukėnienė 

Dietistė                                                  ..................................                  Sigita Kišūnienė 

Vyr. virėja                                                   ..................................              Zinaida Agejeva       

Virėja                                                    ..................................                    Danguolė Kiburienė 

Virėja                                                   -----------------------------               Irena Gavėnienė 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


