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Svedasai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - Valstybes lygio

ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. geguZes 1l d. sprendimu Nr. V-l116

,,Del ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo organizavimo btitinq s4lygrl", Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. geguZes 11 d. ra5tu Nr. SR-2206, Lietuvos

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes

operacijq vadovo 2020 m. geguZes 13 d. sprendimu Nr. V-1143 ,,Del Lietuvos Respublikos

Sveikatos apsaugos ministro - Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq

vadovo 2020 m. geguZes 1l d. sprendimu Nr. V-1116 ,,Del ikimokyklinio ir prie5mokyklinio

ugdymo organizavimo butinq s4lygr+" pakeitimo, Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5u,

patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20lI m.lapkridio 1 1 d. lsakymu Nr.

Y-964 ,,Del vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (Lietuvos respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandZio 10 d. isakymo nr.394 redakcija):

1' L e i d Z i u nuo2020 m. geguZes 18 d. atnaujintiugdymo irvaikqprieZiiirosprocesq

Anyk5diq r. Svedasq Juozo Tumo-VaiZganto gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriuje.

2. Tvirtinu Anyk5diqr. SvedasqJuozo Tumo-VaiZganto gimnazijos ikimokyklinio

ugdymo skyriaus ugdymo ir vaikq prieZilros proceso darbo organizavimo ir infekcijos plitimo

prevencijos reikalavimq karantino metu, atnaujinus ugdymo proces4, tvarkos apraS4 furidedama).

3. Nurodau prie5mokyklini ugdym4 Anyk5diq r. Svedasq Juozo Tumo-VaiZganto

gimnazijoje iki mokslo metq pabaigos - 2020 m. geguZes 29 d. imtinai, organizuoti nuotoliniu

bfidu.

Direktore Kiristina DilienO
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PATVIRTINTA
AnykSdiq r. Svedasq Juozo Tumo-
Y aiZganto gimnazijos direktoriau s 2020
m. geguZes 15 d. isakymu Nr. V-98

ANYKSdTV R. SVEDASU Juozo ruMo-vArZcANTo GTMNAZTJOS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS UGDYMO IR VAIKU PRIEZIUROS

PROCESO DARBO ORGANIZAVIMO IR INFEKCIJOS PLITIMO PREVENCIJOS
REIKALAVIMV KARANTINO METU, ATNAUJINUS UGDYMO PROCESA, TVARKOS

APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. AnykSdiq r. Svedasq Juozo Tumo-VaiZganto gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus
ugdymo ir vaikq prieZitiros proceso darbo organizavimo ir infekcijos plitimo prevencijos
reikalavimq karantino metu, atnaujinus ugdymo proces4, tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) yra
parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - Valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. geguZes 11 d. sprendimu Nr. V-l116
,,Del ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo organizavimo butinq s4lygtl", Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. geguZes 11 d. ra5tu Nr. SR-2206, Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro - Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes
operacijq vadovo 2020 m. geguZes 13 d. sprendimu Nr. V-1143 ,,Del Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro - Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq
vadovo 2020 m" geguZes 11 d. sprendimu Nr. V-1116,,DeI ikimokyklinio ir priesmokyklinio
ugdymo organizavimo b[tinq s4lygq" pakeitimo, Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5u,
patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkridio 11 d. isakymuNr.
Y-964 ,,Del vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (Lietuvos respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandZio 10 d. isakymo w. 394 redakcija) ir yra skirtas
apibrdlti s4lygas, kuriq parvaloma laikytis atnaujinus vaikq ugdymo ir prieZiuros proces4 karantino
metu.

2. Apra5e i5destytos s4lygos yra taikomos AnykSdiq r. Svedasq Juozo Tumo-VaiZganto
gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriuje kol Lietuvos Respublikoje bus at5auktas karantinas ir /
ar bus atnaujintas iprastas ugdymo procesas, ar bus gauti kiti Lietuvos Respublikos Vyriausybes,
Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
ministerij os nurodymai del Ikimokyklinio ugdymo organizavimo.

II SKYRIUS
REKOMENDUOJAMA VAIKO (-O TEVAMS (GLOBEJAMS) UGDYTI VAIKA CUS)

NAMUOSE

3. Kai vaikas (-ai) serga letinemis ligomis, nurodytomis Sunkiq letiniq ligq, del kuriq
ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui i5duodamas nedarbingumo
paZymejimas, sqra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
kovo 23 d. isakymu Nr. V-483 ,,Del Sunkiq letiniq ligq, del kuriq ekstremaliosios situacijos ar
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karantino laikotarpiu asmeniui iSduodamas nedarbingumo paZymejimas, sqraSo

patvirtinimo"(toliau-{sakymas Nr. V-483);
4.Kai vaikas (-ai) gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupems (vyresnio nei 60

m. amiiaus asmenimis ir (arba) sergandiais letinemis ligomis, nurodytomis fsakyme Nr. V-483:
Zmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (ei liga diagnozuota ar buvo pa[mejimas ir
jei po taikyto gydymo pabaigos nepraejo 2 metai); cukrinis diabetas; Sirdies ir kraujagysliq ligos su
letiniu Sirdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; letines kvepavimo organl+ ligos su kvepavimo
nepakankamumu; letines inkstq ligos su inkstq nepakankamumu; bukle po autologines kaulq diulpq
ir organq transplantacijos; ligos, kurios Siuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar
radioterapija ir ligos, po kuriq gydymo Siais metodais pabaigos nepraejo 2 metu;ligos, kurios Siuo

metu gydomos imunosupresija atitinkandia metilprednizolono l0 mglkg per dienq ir ligos, nuo
kuriq gydymo Siuo bldu pabaigos nepraejo 6 menesiai; igimtas imunodeficitas; kitos sunkios
letines ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

III SKYRIUS
BENDRI REIKALAVIMAI TEVELIAMS, KETINANTIEMS ATVESTI VAIKA ruS) I

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIU

5. Vaikas(-ai) i Anyk5diq r. Svedasq Juozo Tumo-VaiZganto gimnazijos Ikimokyklinio
ugdymo skyriq atvedami / pasiimami tik per nurodytus iejimus. Palankiomis oro s4lygomis vaikai
sutinkami / iSlydimi lauke.

6. Vaiko(-q) atvedimo / pasiOmimo instrukcija:
o vaikas(-ai) atvedami prie Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pagrindinio iejimo;
o r;rte, prie Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pagrindinio iejimo durq, pasitinka vaikus priimti

paskirtas darbuotojas, jis palydi vaik4 i grupg, paima i5 tevq vaikui maitinti atne5t4 maist4;
o vakare, prie5 ateinant pasiimti vaiko, tevai (globejai, r[pintojai) ra5o SMS grupes

mokyoj ai, kelint4 v alandq ateina pasiimti vaiko ;

o sutartQ valand4 vaikas paruo5iamas eiti i namus, palydimas iki Ikimokyklinio ugdymo
skyriaus pagrindinio iejimo ir perduodamas laukiantiems tevams (globejams, rBpintojams).

7. Draudiliamas tEvams (glob6jas, rtipintojas) vaik5iioti po darZelio patalpas. Asmenys,
atlydintys vaikus, privalo deveti nosi ir burn4 dengiandias priemones (veido kaukes, respiratorius ar
kitas priemones), laikyis asmens higienos Gankq higiena, kosejimo, diaudejimo etiketo ir kt.).

8. Esant reikalui skambinti grupes mokytojai telefonu.
9. Tevai (globejai, r[pintojai) yra visi5kai atsakingi uZ vaiko sveikat4 (vaikas i dafieli

atvedamas visi5kai sveikas).

10. KiekvienErytqpriimant vaikus i istaig4 bus pamatuota vaikams temperatfira ir vertinama
bendra sveikatos bftle (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas),

11. Vaikai, kuriems pasireik5 kar5diavimas (37,3 oC ir daugiau), kurie tures flmiq virsutiniq
kvepavimo takq infekcijq poZymi\ (pvz., sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas) ar kitq poZymiq,
nurodl'tq Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
programq vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandZio 22 d. isakymu Nr. V-313 ,,Del Lietuvos higienos
normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdymo programq vykdymo bendrieji
sveikatos saugos reikalavimaio' pafrirtinimo", 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus
priimami.
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12. Vaikq temperattra fiksuojama temperattiros fiksavimo matavimo Zurnaluose grupeje.

13. Vaikui sunegalavus istaigoje, nedelsiant bus informuoti jo tevai (globejai, rBpintojai). Jei

vaikui pasirei5ke uZkrediamqjq ligq po?ymiu, jis izoliuojamas, kol jo tevai (globejai, rfipintojai)
atvyks. Vaikq, kuriems pasirei5kia kar5diavimas (37,3 C ir daugiau), tevams (globejams,

rtpintojams) rekomenduota konsultuotis Kar5t4ja koronaviruso linija telefonu 1808 arba susisiekti

su vaiko Seimos gydytoju del konsultacijos nuotoliniu biidu. Jeigu istaigoje gauta informacija i5

vaiko tevq (globejq, r[pintojq) apie vaikui nustat5rt4 COVID-l9 1ig4 (koronoviruso infekcij4), apie

tai istaiga turi informuoti Nacionalini visuomends sveikatos centr4 prie Sveikatos apsaugos

ministerijos (toliau - NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant s4lyti turejusius asmenis ir
jiems taikant 14 dienq izoliacijq.

14. Vaikq maitinimas organizuojamas vadovaujantis Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos

apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkridio 11 d.

isakymu Nr. V-964 ,,Del vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apraSo patvirtinimo" (Lietuvos

respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandZio 10 d. isakymo nr. 394 redakcija) 10

punktu:

14.1. sudaroma sutartis su vaiko atstovais pagal istatym4 del vaiko maitinimo i5 namq

atsinestu maistu'(Sutarties forma - 1 priedas);

14.2. nZ maisto saugQ ir kokybg atsako vaiko atstovai pagal istatym4;
14.3. draudZiamq atsine5ti maisto produktq s4ra5as iSvardytas 2priede;
14.4. maitinimasis i5 namq atsine5tu maistu bus vykdomas iki atskiro gimnazijos direktoriaus

nurodymo.

15. Nuo 2020 m. geguZes 18 d. mokamas tik ugdymo mokesti. UZ vaikus ugdomus nuotoliniu
bldu, mokamas tik ugdymo mokestis.

16. DraudZiama vaikams atsinelti iaislus ar kitas priemones i5 namq.

IV SKYRIUS
BENDRI REIKALAVIMAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUI, ATNAUJININUS

UGDYMO PROCESA KARANTINO LAIKOTARPIU

17. Ugdymo paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupiq izoliacijos principo:

17.l.kai Ikimokyklini ugdymo skyriq lankandiq vaikq skaidius yra didesnis ne 20 vaikq,
vaikai, lanko nuolatos tq pa(;iq gupg, grupes veikla vy'kdoma taip, kad bttq i5vengta skirtingas

grupes lankandiq vaikq kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;

17.2. skirtingq grupiq vaikai jungiami tik tuo atvejq, jei per abi grupes yra iki 10 vaikq, kitais
atvejais vaikai ugdomi tik savo grupese;

17.3. ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir mokytojq padejejai tqpa(:iq dienq dirba tik vienoje
grupeje;

17.4. st vaikais kontakto negali tureti darbuotojai, i kuriq pareigas neieina tiesioginis darbas

su vaikais (pvz. elektrikas, santechnikas ir pan.);

17.5. vaikai maitinami grupes patalpose.

17.6. pagal galimybes ugdymo proceso didZioji laiko dalis organizuojama lauke istaigos
teritorijoje i5laikant fiziniatstum4. Lauko Zaidimq erdves paskirstomos atskiroms grupems.

18. Svietimo pagalbos specialistai dirba su vaikais nuotoliniu btrdu.

19. Prie iejimo ilkimokyklinio ugdymo patalpas pateikiama informacija:
19.1. kad asmenys, atlydintys vaikus, privalo deveti nosi ir burn4 dengiandias priemones

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
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19.2. apieasmens higienos laikymosi bfltinybg Gankq higien4, kosejimo, diaudejimo etiket4 ir
kt.);

20. Salia iejimo i Ikimokyklinio ugdymo patalpas yra sudarytos galimybes rankq dezinfekcijai
(gerai matomoje bet vaikams nepasiekiamoje vietoje);

21. Darbuotojai, vykdantys vaikq priemim4 ! istaig4 devi nosi ir burn4 dengiandias apsaugos

priemones.

22, Uiltil<rinama, kad ugdymo paslaugq teikimo vietoje dirba tik darbuotojai, neturintys [miq
vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq ir kitq uZkrediamqjq ligq pozymiq (pvz., karldiavimas, sloga,

kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.). Darbuotojq sveikata yra nuolat stebima:

23.1. informuoti darbuotojus, kad turint flmiq vir5utiniq kvepavimo takq infekcijq ir kitq
uZkrediamqjq ligq poZymiq (pvz., kar5diavimas, sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.), i
darb4 nevykfq;

23.2. matuoti darbuotojq klno temperatfirq tik atvykus i darb4. Darbuotojus, kuriems

pasirei5kia kar5diavimas (37,3" C ir daugiau), nedelsiant nu5alinti nuo darbo;

23.3. darbuotojus, kuriems pasirei5kia [miq vir5utiniq kvepavimo takq ligq ir kit+
uZkrediamqjq ligq po?ymiai (puz., kar5diavimas, sloga, kosulys, pasunkejgs kvepavimas ir pan.),

nedelsiant nu5alinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuotis Kar5t4ja koronaviruso linija tel.

1808 arba susisiekti su savo Seimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu bfrdu;

23.4. jeigo administracija i5 paties darbuotojo gautq informacij4 apie jam nustatyt4 COVID-
19 lig4 (koronoviruso infekcij4), apie tai informuoti Nacionalini visuomenOs sveikatos centr4 prie

Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant s4lyti
turejusius asmenis ir jiems taikant 14 dienq izoliacij4;

23.5. draudLiama dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliactla, izoliacijos laikotarpiu,
i 5 skyrus darbuotoj us, dirbandius nuoto liniu b[du;

23.6. uiril<rinama, kad ugdymo paslaugq teikimo vietoje tiesiogiai su vaikais nedirbtq
darbuotojai, priklausantys rizikos grupei (nurodytai Sio Apra5o 4 punkte).

24. Uzlikrinama, kad ugdymo paslaugq teikimo vietoje bfltq sudarytos tinkamos s4lygos

darbuotojq ir vaikq rankq higienai (praustuvese tiekiamas Siltas ir Saltas vanduo, prie praustuviq

patiekiama skysto muilo).
25" Uiltil<rinama, kad kriaukles ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikq

grupds, bUtq dezinfekuojami kiekvien4 kart4 jais pasinaudojus vienam vaikui.
26. Ultifuinama, kad ugdymo paslaugq teikimo patalpos btitq i5vedinamos prie5 atvykstant

vaikams ir ne rediau kaip 2 kartus per dien4, o aplinkos valymas ugdymo paslaugq teikimo vietoje
biitq atliekama atsilvelgiant i Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas

rekomendacijas patalpq valymui COVID-l9 pandemijos metu
(https;//sam.lrv.ltluploads/sam/documents/files/REKoMPNDAClJOS%20dezinfekcijai%20202003

27o/o20(.1\.pdfi.



Anyk5diq r. Svedasq Juozo Tumo-
VaiZganto gimnazijos Ikimokyklinio
ugdymo skyriaus ugdymo ir vaikq
prieZitiros proceso darbo organizavimo ir
infekcijos plitimo prevencijos

reikalavimq karantino metu, atnauj inus

ugdymo proces4, tvarkos apraSo

1 priedas

ANyKserU R. SYEDASU JUOZO TUMO-VATZGANTO GTMNAZTJOS

IKIMOI(YKLINIO UGDYMO SKYRIAUS
vArKU MArrrNrMO rs NAMU ATSTNESTU Wra.rSrU

SUTARTIS

20 m. d. Nr.

Anyk5diq r. Svedasq Juozo Tumo- YaiZgarfio gimnazija,juridinio asmens kodas 190048540,
esanti adresu J. Tumo-Vaiiganto g. 103, Svedasai LT-29351Anyk5dir+ r., atstovaujama gimnazijos
direktores Kristinos Dilienes, veikiandios pagal gimnazijos nuostatus, patvirtintus Anyk5diq rajono
savivaldybes tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-T5-96 ,,Del Anyk5diq r. Svedasq Juozo
Tumo-VaiZganto gimnazijos nuostatq patvirtinimo" (toliau - Ugdymo paslaugos teikejas), viena
5alis,

ir tevas / globejas / rUpintojas (reikaling4 zodi pabraukti) (toliau - Klientas)

(tevo / globejo / riipintojo vardas, pavarde)

(adresas ir telefonas, el pa5tas )

atstovaujantis

(vaiko vardas, pavarde)

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1. Ugdymo paslaugos teikejas veikl4 vykdydamas karantino, ekstremaliq situacijq,
ekstremaliq ivykiq, ivykiq metu isipareigoja Kliento s[nui / dukrai / globotiniam(ei) sudaryti
s4lygas maitinti vaik4 i5 namq atsineStu maistu.

II SKYRIUS
SUTARTIES SALIU ISIPAREIGOJIMAI

2. Ugdymo paslaugos teikejas isipareigoja:
2.1. priimti tevq (globejq, r[pintojq) atneSt4 maist4 vaiko maitinimui;
2.2. saugoti maist4 pagal maisto saugojimo reikalavimus;
2.3. patiekti tevq (globejq, rUpintojq) atne5t4 maistq vaikui, pagal numatyt4 maitinimo reZimq;
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2.4 . v aikt4 maitinim4 organizuoti grupes patalpo se ;

2.5. po vaikq valgymo sale bus i5vedinama ir i5valoma;
2.6. nustadius, kad vaikui maitinti i5 namq atne5tame maiste yra maisto produktq i5

draudZiamq atne5ti produktq s4raSo, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojai, tokio maisto
vaikui nepatiekia ir telefonu apie tai informuoja vaiko atstovus pagal istatym4.

3. Klientas isipareigoja:
3.1. kiekvien4 dien4, atvedant vaik4 i ikimokyklinio ugdymo skyriq, atne5i jam maisto dienos

davini;
3.2. prisiima visi5k4 atsakomybg uZ atne5to maisto saugq ir kokybg;
3.3. uZtikrinti, kad atnesamo maisto sudetyje nera produktq i5 draudZiamq atne5ti maisto

produktq s4raSo (2 Apra5o priedas -DraudZiamq atneSti produktq s4ra5as).

III SKYRIUS
SUTARTIES ISIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

4. Sutartis lsigalioja nuo jos pasira5ymo dienos ir galioja iki Lietuvos Respublikoje bus
at5auktas karantinas ir I ar bus atnaujintas iprastas ugdymo procesas, ar bus gauti kiti Lietuvos
Respublikos Vyriausybes, Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodymai del Ikimokyklinio ugdymo organizavimo, ar
gimnazijos direktoriaus nurodymu.

5. Sutartis laikoma nutraukta abiems Salims susitarus (iSbraukus vaik4 iS lankandiq
Ikimokyklinio ugdymo skyriq vaikq s4raSo) arba grubiai paZeidus Sutarties s4lygas.

IV SKYRIUS
GINdU SPRENDIMAS

6. Gindytini maitinimo organizavimo i5 namq atsine5tu maistu ar sutarties paZeidimo
klausimai sprendZiami Anyk5diq r. Svedasq Juozo Tumo-VaiZganto gimnazijos direktoriaus ir
vaiko atstovo pagal istatym4 dialogu arba Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Sutartis sudaryta lietuviq kalba, dviem, vienod4 juriding gali4 turindiais, egzemplioriais
(po vien4 kiekvienai Saliai).

VI SKYRIUS
SUTARTIES SALIU PARASAI

Ugdymo paslaugos teikejas:
Direktore IG・istina Dilicne

(para5as)

Klientas:
Vieno i5 tevq (globejq, rUpintojq)

(paraBas) (vardas, pavarde)



Anyk5diq r. Svedasq Juozo Tumo-
Y aiZganto gimnazij os Ikimokyklinio
ugdymo skyriaus ugdymo ir vaikq
prieZiuros proceso darbo organizavimo ir
infekcijos plitimo prevencijos

reikalavimq karantino metu, atnaujinus
ugdymo proces4, tvarkos apra5o

2 priedas

Vaikq maitinimui mokyklose draudZiamos Sios maisto produktq grupes: bulviq, kukurfrzq

ar kitokie tra5kudiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; Sokoladas ir
Sokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir konditerdos gaminiai su glajumi, glaistu,

Sokoladu ar kremu; kramtomoji guma; gazuoti gerimai; energiniai gerimai; nealkoholinis alus,

sidras ir vynas; gerimai ir maisto produktai, pagaminti i5 (arba kuriq sudetyje yra) kavam edZio

pupeliq kavos ar jq ekstrakto; cikorijos, giliq ar gr[dq gerimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultiniq,

padaLr4 koncentratai; padaZai su spirgudiais; Saltai, karstai, maiai rukyti mdsos gaminiai ir mesos

gaminiai, kuriq gamyboje buvo naudojamos rflkymo kvapiosios medZiagos fiie leidZiami bendrojo

ugdymo istaigose organizuojamq vasaros stovyklq metu ar sudarant maisto paketus i namus);

r[kyta Zuvis; konservuoti mesos ir Zuvies gaminiai (ie leidZiami bendrojo ugdymo istaigose
organizuojamq vasaros stovyklq metu ar sudarant maisto paketus i namus); strimele, pagauta

Baltijos j[roje; nepramonines gamybos konservuoti gaminiai; mechaniskai atskirta mdsa, Zuvis ir
maisto produktai, i kuriq sudeti ieina mechani5kai atskirta mdsa ar Zuvis; subproduktai ir jq
gaminiai (iSskyrus lieZuvius ir kepenis); dZiiiveseliuose volioti ar dZiuveseliais pabarstyti kepti

mdsos, pauk5tienos ir Zuvies gaminiai; maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iS geneti5kai

modifikuotq organizmq (toliau - GMO), arba maisto produktai, i kuriq sudeti ieina GMO; maisto

produktai, i kuriq sudeti ieina i5 dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai ir patiekalai,

neatitinkantys Tvarkos apra5o 3-5 prieduose nustatytq reikalavimq.

Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos
apra5o

3 priedas

MAISTO PRIEDU, KURIU NETURI BUTI VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE
MATSTO PRODUKTUOSE, SARASAS

DRAUDZIAMv ATSINESTI MAISTO PRODUKTv SARASAS

tartrazinas;
chinolino geltonasis;

1.Dattikliai:

1.1.E102
1.2. E104



1.3。  E l10
1.4. E120
1.5, E122
1.6。 E123
1.7.E124
1.8。  E127
1.9。  E129
1.10.E131
1.11.E132
1.12.E133
1.13.E142
1.14.E151
1.15。 E155
1.16.E180

4。 1. E620
4.2. E621
4.3. E622
4,4. E623
4.5.E624
4.6.E625
4.7。  E626
4.8。  E627
4.9。 E628
4.10.E629
4.11.E630
4.12.E631

3.Saldildiai:

3.1. E950
3.2. E951
3.3.E952
3.4.E954
3.5。 E955
3.6.E957
3。7.E959
3.8. E960
3.9.E961
3.10.E962
3.11.E969
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saulelydZio geltonasis FCF, apelsinq geltonasis S;

ko5enilis, karmino r[g5tis, karminas;
azorubinas, karmosinas ;

amarantas;
ponso 4R, ko5enilis raudonasis A;
eritrozinas;
alura raudonasis AC;
patentuotas melynasis V;
indigotinas, indigokarminas;
briliantinis melynasis FCF;
Zaliasis S;

briliantinis juodasis BN;
rudasis HT;
litolrubinas BK.

2. Konservantai ir antioksidantai:

2.1.8200 sorbo rflgitis;
2.2.E202 kalio sorbatas;
2.3.8203 kalcio sorbatas;
2.4.8 210 benzenkarboksir[g5tis;
2.5.E211 natrio benzoatas;
2.6.8212 kalio benzoatas;
2.7.8213 kalcio benzoatas;
2.8.E220-228 sieros dioksidas ir sulfitai.

acesulfamas K;
aspartamas;
ciklamatai;
sacharinai;
sukraloze;
taumatinas;
neohesperidinas DC;
steviolio glikozidai;
neotamas;
aspartamo -acesulfamo druska;
advantamas.

glutamo rflg5tis;
mononatrio glutamatas;
monokalio glutamatas;
kalcio glutamatas;
monoamonio glutamatas;
magnio glutamatas;
guanilo r[g5tis;
dinatrio guanilatas;
dikalio guanilatas;
kalcio guanilatas;
inozino riig5tis;
dinatrio inozinatas;

4. Aromato ir skonio stiprikliai:



4.13.E632
4,14.E633
4.15.E634
4.16.E635
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dikalio inozinatas;
kalcio inozinatas;
kalcio5'-ribonukleotidai ;

dinatrio5'-ribonukleotidai.

Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos
apraSo
4 priedas

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMV MAISTO PRODUKTU KOKYBES
REIKALAVIMAI

.x.-.1. SvieZi vaisiai ir darZoves turi atitikti tiekiamq rinkai SvieZiq vaisiq ir darZoviq prekybos
standartus, nustatytus 2011 m. birZelio 7 d. Komisijos igyvendinimo reglamente (ES) Nr.
54312011, kuriuo nustatomos iSsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 123412007 taikymo vaisiq bei
darZoviq ir perdirbtq vaisiq bei darZoviq sektoriuose taisykles (OL 2011 L 157, p. 1).

2. Bulves turi atitikti maistiniq bulviq I ar II klases kokybes reikalavimus, nustatytus
Maistiniq bulviq kokybes reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Zemes ukio ministro
2002 m. geguZes 23 d. isakymu Nr. 193 ,,Ddl Maistiniq bulviq kokybes reikalavimq patvirtinimo".

3. Mesos gaminiai turi atitikti Mesos gaminiq techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Zemes frkio ministro 2015 m. vasario 9 d. isakymu Nr. 3D-78 ,,Del Mesos gaminiq
techninio reglamento patvirtinimo ir Zemes frkio ministro 2003 m. gruodZio 29 d. isakymo
Nr. 3D-560 pripaZinimo netekusiu galios'., nustatytus auk5diausios r0Sies mdsos gaminiq kokybes
reikalavimus.

4. Alpuogiq aliejus turi atitikti 2012 m. sausio 13 d. Komisijos igyvendinimo reglamente
(ES) Nr. 2912012 del prekybos alyruogiq aliejumi standartq (OL 2012 L t2, p.14) nustatytus
standartus.

5. Zuvininkystes produktai turi atitikti sveikumo standartus, iSdestytus 20A4 m. balandhio 29
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 85312004, nustatandiame konkredius
gyvfinines kilmes maisto produktq higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas,
3 skyrius, 45 tomas, p. l4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais2012 m. sausio 11 d. Komisijos
reglamentu (ES) Nr. 1612012 (OL 2012L 8,p.29).

6. Rauginti pieno gaminiai turi atitikti Raugintq pieno gaminiq kokybes reikalavimus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro 2005 m. liepos 8 d. isakymu Nr. 3D-335
,,Del Raugintq pieno gaminiq kokybes reikalavimq patvirtinimo bei kai kuriq Zemes [kio ministro
isakymq pripaZinimo netekusiais galios".

7. Var5ke ir varSkes gaminiai turi atitikti Var5kes ir var5kes gaminiq kokybes reikalavimus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos Zemes iikio ministro 2002 m. gruodZio 11 d. isakymu Nr. 488
,,Del VarSkes ir var5kes gaminiq kokybes reikalavimq patvirtinimo".

8. Slriai turi atitikti Siiriq kokybes reikalavimq apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Zemes [kio ministro 2008 m. birZelio 13 d. isakymu Nr. 3D-335 ,,Del S[riq kokybes reikalavimq
apra5o patvirtinimo ir kai kuriq Zemes flkio ministro isakymq, susijusiq su privalomaisiais kokybes
reikalavimais, pakeitimo'., nustatytus reikalavimus.

9. Lydyti sflriai turi atitikti lydyq slriq kokybes reikalavimus, i5destytus Lydytq siiriq
techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Zemes [kio ministro 1999 m. geguZes
20 d. isakymu Nr. 210 ,,Del privalomqiq kokybes reikalavimq patvirtinimo".

10. Duonos ir pyrago kepiniai turi atitikti Duonos ir pyrago kepiniq apibiidinimo, gamybos ir
prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Zemes ukio
ministro 2014 m. spalio 28 d. isakymu Nr. 3D-794 ,,Del Duonos ir pyrago kepiniq apib[dinimo,
gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltines konditerijos gaminiq apibudinimo,
gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimooo, nustat5rtus reikalavimus.



7L

11. Miltines konditerijos garniniai turi atitikti Miltines konditerijos gaminiq apibfidinimo,
gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos Zemes

fikio ministro 2014 m. spalio 28 d. lsakymu Nr. 3D-794 ,,Del Duonos ir pyrago kepiniq
apib0dinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltines konditerijos gaminiq
apibudinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo'., nustatytus
reikalavimus.

12. Miltai ir kruopos turi atitikti kokybes reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos
Zemes [kio ministro 2001 m. kovo 8 d. isakymu Nr. 52 ,,Del Privalomqjr+ griidq, miltq ir kruopq
kokybes reikalavimq".

Papildyta punktu:
Nr. V-|430. 2019-12-l 1, paskelbta TAR 2019-12-12, i. k. 2019-20056

Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos
apraSo

5 priedas

LE,IDZIAMAS CUKRU, DRUSKOS IR PRIVALOMAS SKAIDULINIU MEDZIAGU
KIEKIS VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE1 IR

PATIEKALUOSE

Ｅｉ‐

Ｍ

Maisto produktai ar patiekalai

Cukrtl kickis

(g)nC
didesnls

nei/100g

(ml)

Druskos
kiekis (g) ne

didesnis
nei/100 g

(ml)

Skaiduliniq
medZiagq (g) ne

maZesnis
nei/l00 g

1 Mesos ir Zuvies (iSskyrus silkg)
patiekalai ir gaminiai

3 1,7

つ

一 Silkё 5 2,5

つ
Ｄ Pieno eaminiai
3.1 Josurtai. var5kes saminiai 10Z 1

3.1.1 Jogurtai ir var3kes gaminiai su vaisiais
ar uogomis

10 igj■

O pridetinill

C山
つ
４

つ
Ｄ Sirlal 1,7

3.3. Kiti pieno gaminiai, i5skyrus desertus 5 1

4. Grldiniu augalu produktai
4.1 Rugine duona (ne maZiau kaip 30 proc.

sausos produkto mases sudaro rueiai)
5 1,2 6

4.2. Kita duona ir duonos gaminiai 5 1 5

4.3. Smulkieji pyrago gaminiai ir miltines
konditeriios saminiai

16 1

4.4. Pusrydiu dribsniai ir iavainiai 16 1 6

5. Trinti, dZiovinti vaisiai ar uogos ar jq
saminiai

0 (pridetiniq
cukru)

6. Maitinimo paslaugos teikejo pagaminti
patiekalai, i5skyrus desertus

5 (pridetiniq
cukru)

1

7. Desertai 16 1

8. Gerti skirti produktai, i5skyrus
nurodytus 3.1 ir 3.3 papunkdiuose

8.1 Sultys (vaisiu ir (ar) darZoviu) 0
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8.2. Kiti gerimai (suldiq gerimai, nektarai,
eaivieii gerimai ir pan.)

5 0

8.3 Maitinimo paslaugos teikejo pagaminti
serimai

5

9. Kiti maisto produktai, nenurodyti 1-8
ounktuose. i5skyrus vaisius

5 I

I Maisto produktams, atitinkantiems maisto produktq Zenklinimo simboliu ,,Rakto skylute"
kriterijus, Sio priedo reikalavimai netaikomi.
2 ZOS-aOZO mokslo metais 9 g/100g (ml); 2020-2021mokslo metais 8 g/100g (ml);2Q21-2022
mokslo metais 7 gll00g (ml); 2022-2023 mokslo metais 6 gll00g (ml); 2023-2024 ir velesniais
mokslo metais 5 g/100 g (m1).

Priedo pakeitimai:
Nr. V-1 430. 2019-1 2-1 l, paskelbta TAR 20l 9-1 2-1 2, i. k. 201 9-20056

, Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos
apra5o

6 priedas

MAISTO PRODUKTU IR PATIEKALU VAIKAMS MAITINTI PATIEKIMAS

Maisto produktq grupes Maisto produktq patiekimas I

1. DarZoves 1. 1. Pirmenybe teikiama SvieZioms, sezonindms darZovems.
1.2. Tiekiamos kuo ivairesnes darZoves.
1.3. SvieZiq darZoviq salotos tiekiamos su aliejaus ar nesaldinto jogurto
padaht.
1.4. Termi5kai apdorotos darZoves (SvieZios arba Saldytos) tiekiamos
kaip gamyras, sriuba, apkepas ir t. t.).
1.5. Per dien4 vien4 darZoviq porcij4 galima pakeisti 100-200 ml
darZoviq suldiq.
1.6. Vaikams patiekiamos taip, kad galetq sukramtyti.

2. Vaisiai, uogos 2.1. Pirmenybe teikiama SvieZiems, sezoniniams vaisiams ir uogoms.
2.2. Per savaitg vien4 vaisiq porcij4 galima pakeisti 100-200 ml vaisiq
suldiq.
2.3.Yaikarrts patiekiami taip, kad galetq sukramtyti.
2.4. Ikimokyklinio amZiaus vaikams vaisiai ar uogos netiekiami su
kauliukais, kuriuos vaikai galetu nuryti.

3.Bulves 3.1. Jei bulviq patiekalai tiekiami su padaZais, jie turi bflti neriebesni nei
30 proc.

4. Gr0diniai produktai 4.1. Pirmenybe teikiama viso grfldo arba iS dalies viso griido
produktams.
4.2. Tiekiamos kuo ivairesnes kruopos ar kruopq dribsniai (aviZr4,
grikiq, rylitl, kvietines, mieZines, perlines, kukur-uzq, sory ir kt.).
4.3. Pirmenybe teikiama ruginei duonai (ne maZiau kaip 30 proc. sausos
produkto mases sudaro rugiai).
4.4. Apkepq, blynq, bandeliq te5lai auk5diausios ruSies miltus
rekomenduojama mai5yti su viso griido miltais, selenomis.
4.5. Makaronai: pirmenybe teikiama pasamintiems i5 kietuiu kviediu
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miltu arba viso srhdo miltu.
5. Mesa ir mdsos
gaminiai

5.1. Pirmenybe teikiama SvieZiai, atvesintai mesai: pauk5tienai,
triu5ienai, ver5ienai, jautienai, kiaulienai, avienai.
5.2. Tiekiama liesa mdsa.

5.3. Pauk5tiena patiekalq gamybai naudojama be odos.
5.4. Saltai, kar5tai, malai rUkyti mdsos gaminiai ir mesos gaminiai,
kuriq gamyboje buvo naudojamos r[kymo kvapiosios medZiagos,
tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metq amZiaus vaikams.
5.5. Mesa patiekiama taip, kad saletu sukramtyti.

6. Zuvrs 6.1. Pakaitomis tiekiama riebi ir liesa jiirine arba gelo vandens Zuvis.
6.2. Jeiyrarrzrka. kad Zuvyie liks smulkiu a5aku. ii patiekiamamalta

7.Kiauslnlal 7.1. Kiau5iniai patiekiami virti arba patiekaluose.

8. Pienas ir pieno
produktai

8.1. Ikimokyklinio amZiaus vaikams rekomenduojama (ei gydytojas
nerekomendavo kitaip) patiekti ne maZiau kaip 200 ml pasterizuoto
pieno arba atitinkam4 pagal kalcio kieki pieno produktq kiekiper dien4.
8.2. Vartoti tiekiamas ne didesnio nei2,5 proc. riebumo pasterizuotas
pienas.
8.3. Rauginti pieno produktai tiekiami po rauginimo termiSkai
neapdoroti.
8.4. Var5ke tiekiama SvieZia arba patiekaluose.

9.Ankも tinial ir

ankgtinё s dar老 oves

9.1. Ikimokyklinio amZiaus vaikams pirmenybe teikiama tiekiant trintus
ank5tinius ar ank5tines darZoves.

10" Aliejus ir riebalai 10.1. Saltqjq patiekalq gaminimui naudojamas 5a1to spaudimo
nerafinuotas aliejus (rapsq, alyvuogiq, linq semenq ir kt.).
10.2. Kepimui naudojamas kepti tinkantis aliejus.
1 0.3.Gyvtniniai riebalai, kur imanoma, keidiami aliej ais.

1 1. Rie5utai, sdklos,
dZiovinti vaisiai ir
dZiovintos uogos

11.1.Tiekiami pagardillti patiekalus.

H.2.Ikimokyklinio amЙiaus vaikalns tickialni smulkinti。

11.3.DЙ iovinti vaisial tickialni plauti karStu vandeniu.

12.Prieskoniai I 2. I . Pirmenybe teikiama Zaliems lapiniams prieskoniams (petraZoles,
krapai, raudonelis, bazilikas ir kt.).
l2.2.Dliovintos Zoleles tiekiamos be pridetines valgomosios druskos ir
maisto priedu.

13.GOrimai 1 3. 1. Pirmenybe teikiama geriamajam vandeniui.
13.2. Su patiekalais gerimai. kuriuose vra pridetiniu cukru. netiekiami.

14. Desertai 14.1. Viso gr[do ar i5 dalies viso grtido pyragu, bandeles.
l4.2.Dar1oviq, vaisiq, pieno produktq pagrindu pagaminti pudingai,
kokteiliai, pyragai ir pan.

15。 Sriubos 15,1.Jei tiekialnos su kitais patiekalais,patiekialnos nedideliais kickiais

(100-150 ml).

16.Arbata 16.1. ArbatZoliq ir (ar) Zoleliq arbataruo5iama 1gl1I koncentracijos.

17.Kiti 17.1. Medus, grybai tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metq amZiaus
vaikams.

Maisto produktai ir patiekalai turi atitikti Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o 3-5
prieduose nustatltus kokybes reikalavimus.
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Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos
apra5o
7 priedas

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMU MAISTO PRODUKTV IR PATIEKALV
n^q.ZNuvrasl

MI糧
翻1'激

Visos paros maitinimas Trys maitinimai per dien4
Vienas arba du

maitinimai per dien4
1.Patiekalai iζ

raudonos lnesos

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

2.Patiekalai iS

baltos rnesOs

Nc daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip

2 kartus/sav.

3. Termi5kai
apdoroti mesos
eaminiai

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip
I kartas/sav"

4. Termi5kai
neapdoroti mesos
gaminiai

Ne daugiau kaip
I kartasl2 sav.

Ne daugiau kaip
I kartasl2 sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.

5,Zuvis ir ttuviё s

patiekalal

Ne maZiau kaip
I kartas/sav.

Ne maZiau kaip
1 karlas/sav.

Ne maZiau kaip
I kartas/sav.

6. Subproduktai
ir jq patiekalai
(kepenys,
lieZuvis)

Ne daugiau kaip
7 kartasl2 sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip

l kartas/2 sav。

7. Pieno
produktai arjq
patiekalai

Ne maZiau kaip
1 kartas/d.

Ne nl〔戒
`iau kaipl kartas/d.

Ne maZiau kaip
2 kartus/sav.

8. Ank5tiniai,
ankStines
darZoves irjq
patiekalai

Ne rnaZiau kaip

2 kartus/sav.

Ne maZiau kaip
2 kartus/sav.

Ne maZiau kaip
1 kartas/sav.

9. Kruopos, javt+

dribsniai
(i5skyrus

Slifuotus ryZius)
ir iu patiekalai

Ne maZiau kaip
7 kartus/sav.

Ne nl〔戒

`iau kaip5 kartus/sav.

Ne maZiau kaip
3 kartus/sav.

10,Slittoti rゾ id
ir iu patiekalai

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

11.Pusryこ iЧ

drlbsnlal

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

12.NIlakaronai ir

jЧ patiekalai
patiekalai

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

13. Virtos ar
keptos bulves (su
daug baltymq
turindiais
produktais)

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

14.Virtu bulvill

patickalai

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip
I kartas/sav.

Ne daugiau kaip
I kartasl2 sav.

15.Tarkuotll Ne daugiau kaip Ne daueiau kaip Nc daugiau kaip
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bulviu oatiekalai I kartasl2 sav. I kartasl2 sav. 1 kartas/2 sav.

16.D鉗2ovOs
Ne rnaZiau kaip

31■もys/d.
Ne maZiau kaip
3 r[Sys/d.

Ne nl〔戒

`iau kaip2 riSvs/d.

17.Vaisiai
Ne rnazlau kaip

l riSis/d.

Ne mttiau kaip

l riSis/d.

Ne nl〔戒
`iau kaipl riSis/d.

18. Vaisiq sultys
arba darZovit4-
vaisiu sultys

Ne daugiau kaip
2 kartusisav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

19.Darを o宙Ч
sult17s

Ne daugiau kaip

3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

20. Gerimai su
pridetiniu
cukrumi

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

21. Desertai (ne
maLiaukaip 50
proc. vaisiq )

Ne daugiau kaip
4 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

22.Desertai viso
grldo ar (ir)
pieno produktq
oasrindu)

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Sudarant specializuoto sporto ugdymo mokyklq ir vaikq iki 1 metq amZiaus valgiara5dius maisto
produktq ir patiekalq patiekimo daZnumo reikalavimai netaikomi. Sudarant pritaikyto maitinimo
valgiara5dius maisto produktq ir patiekalq patiekimo daZnumo reikalavimai taikomi, jei
neprieStarauja gydytojo ra5ti5kiems nurodymams, pateiktiems Formoje Nr. 8027-1. Gyvlniniq
maisto produktq ir patiekalq patiekimo daZnumo reikalavimai netaikomi sudarant vegetarinio
maitinimo valgiara5dius.
2 Patiekalai, kuriq sudetyje yra keliq grupiq maisto produktq, priklauso tai grupei, kurios maisto
produktq dalis pagamintame patiekale yra didZia:usia (pvz.: plovas su vi5tiena (ryliai 100 g, viStiena
70 g, morkos 20 g ir kiti maisto produktai, kuriq kiekis maZesnis nei 20 g) priklauso ,,Stfuotq
ryZiq ir jq patiekalq" grupei.

P″ノιαθ′αλe,tittαノf
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2θ′∂―′θ73′

ⅣZ降′イ3θ,2θ′9イ 2‐ f′,P″λβル′α ν R2θ′%′ 2-′2,1た 2θ′9-2θθ56


