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Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta Lietuvos higienos

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

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-96, Kazlų

Rūdos savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. TS-147 (Kazlų Rūdos savivaldybės

tarybos 2021 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. TS-168 redakcija) patvirtintų Kazlų Rūdos Kazio

Griniaus gimnazijos nuostatų 28.12 punktu:

1. T v i r t i n u Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos maisto dalinimo tvarkos aprašą

(pridedama).

2. P a v e d u Solvitai Vasiliauskienei, raštinės vedėjai, paskelbti šį įsakymą Kazlų Rūdos

Kazio Griniaus gimnazijos tinklapyje ir supažindinti su juo visus maisto dalinimo procese

dalyvaujančius asmenis:

Viliją Balevičienę – virtuvės darbuotoją;

Vaidą Bosienę – maisto dalintoją, valytoją;

Sigitą Bizienę – vyriausiąją virėją;

Giną Buragienę – maisto dalintoją, valytoją;

Dianą Kaluškevičienę – socialinę pedagogę;

Renatą Keturakienę – vyriausiąją virėją;

Ernestą Rimšienę – maisto dalintoją, valytoją;

Laimą Tūskienę – valytoją;

Reginą Venskūnienę – valytoją.

Direktorė                                                                                                                          Asta Daugirdė
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KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS

MAISTO DALINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Aprašas reglamentuoja maisto dalinimą vaikams, kurie mokosi (yra ugdomi)

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje (toliau – Gimnazija), įskaitant pačią Gimnaziją ir jos

skyrius: Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrių Prano Dovydaičio progimnaziją, Kazlų

Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrių lopšelį-darželį „Pušelė“, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus

gimnazijos skyrių Kazlų Rūdos pradinę mokyklą, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrių

Antanavo mokyklą, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrių Bagotosios mokyklą, Kazlų

Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyrių Jankų mokyklą, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos

skyrių Ąžuolų Būdos darželį.

2. Šio Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas vaikų palankiai ir saugiai mitybai bei nustatyti

maitinimo organizavimo dalyvių funkcijas.

3. Maitinimas organizuojamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais,

reglamentuojančiais maitinimo organizavimą, maisto produktų tiekimą, maisto tvarkymą, patalpų ir

įrangos priežiūrą, sveikatos bei saugos reikalavimus,  šiuo Aprašu.

II. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

4. Maistas gaminamas Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje Prano

Dovydaičio progimnazijoje, tam skirtose patalpose, adresu M. Valančiaus g. 3, Kazlų Rūda, taip pat

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje lopšelyje-darželyje „Pušelė“, tam skirtose

patalpose, adresu Vytauto g. 56, Kazlų Rūda.

5. Maistas gaminamas, atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius, amžiaus ypatumus,

tinkamos mitybos principus.

6. Maisto produktų tiekimas ir dalinimas, 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 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.

7. Į Gimnazijos skyrius – Gimnaziją, adresu Atgimimo g. 1, Kazlų Rūdos pradinę

mokyklą, adresu Maironio g. 28A, Kazlų Rūda, Antanavo mokyklą, adresu Mokyklos g. 14,

Antanavas, Bagotosios mokyklą, adresas Šilo g. 10, Bagotoji, Jankų mokyklą, adresu Mokyklos g. 3,

Jankai, Ąžuolų Būdos darželį, adresu Marijampolės g. 22, Ąžuolų Būda – maistas ugdytiniams yra



transportuojamas iš Prano Dovydaičio progimnazijos higienos reikalavimus atitinkančiuose

termosuose bei induose, užtikrinant maisto kokybę. 

8. Atvežtą maistą skyriuose priima už maisto dalinimą direktoriaus įsakymu paskirtas

atsakingas asmuo, kuris pasveria ir patikrina maisto kiekį, temperatūrą. Po patikros maistas dalinamas

vaikams.

9. Gimnazijos ugdytiniai maitinami valgymui pritaikytose patalpose 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), sudarant sąlygas

kiekvienam vaikui pavalgyti prie švaraus stalo.

10. Gimnazijos vadovas organizuoja vaikų maitinimą taip, kad visiems ugdytiniams būtų

sudarytos sąlygos pavalgyti šilto maisto.

III. MAISTO DALINIMO TECHNOLOGIJOS

11. Maisto dalinimui naudojami įrenginiai ir įrankiai turi būti švarūs, sukonstruoti ir

pagaminti laikantis technologijos reikalavimų, lengvai valomi ir prižiūrimi bei saugūs eksploatuoti. 

12. Maisto dalinimo aplinka turi būti apsaugota nuo bet kokio užteršimo.

13. Paviršiai, kurie tiesiogiai liečiasi su neįpakuotu maistu, turi būti lengvai ir reguliariai

valomi bei dezinfekuojami darbo metu ir baigus darbą. 

14. Termometrai turi būti švarūs, veikiantys, tinkamai prižiūrimi ir paruošti darbui. Jei to

reikalauja teisės aktai, Gimnazija naudoja metrologiškai patikrintus termometrus.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos Prano Dovydaičio progimnazijos skyriuje,

maisto dalinimo kokybę užtikrina ir prižiūri Gimnazijos Maitinimo tarnybos vedėjas, vyr. virėjas,

dietistas, taip pat socialiniai pedagogai, atsakingi už vaikų nemokamo maitinimo organizavimą.

16. Už tinkamą šio Aprašo įgyvendinimą Gimnazijoje yra atsakingas Gimnazijos vadovas.
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