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2017 metais vyko du Klaipėdos l.-d. ,,Želmenėlis“ maitinimo organizavimo kokybės 

tikrinimo darbo grupės posėdžiai. 2017 m. buvo suplanuota 10 patikrinimų įvairiais maitinimo 

organizavimo kokybės įstaigoje klausimais. Maitinimo organizavimo kokybės tikrinimo darbo 

grupė atliko 6 patikrinimus ir parengė pažymas šiais klausimais:  

1. Virtuvės ir valgyklos maitinimui skirtų indų ir inventoriaus atlikimas higienos 

reikalavimams.  

2. Maisto produktų sandėliavimas.  

3. Technologinių kortelių atitikimas valgiaraščiui.  

4. Vaikų maitinimo valgykloje organizavimas (vaikų kultūriniai – higieniniai įgūdžiai, stalų 

serviravimas, maisto porcijų atitikimas svoriui, maitinimo palaipsniškumas).  

5. Pieno ir vaisių  programos produktų atitikimas dokumentacijai, išdavimas į grupes.  

6. Maisto gaminimas (maisto produktai gauti iš sandėlio jų atitikimas svoriui, valgiaraščiai, jų 

atitikimas reikalavimams, maisto skonis ir estetinis vaizdas, išdavimas iš virtuvės). 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“ maitinimo organizavimo kokybės tikrinimo darbo 

grupė pažymose pateikė patikrinimų išvadas. Vaikų maitinimas l.-d. ,,Želmenėlis“ organizuojamas 

vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais maitinimo organizavimą, maisto produktų tiekimą, 

maisto tvarkymą, patalpų ir įrangos priežiūrą, sveikatos bei saugos reikalavimus. Didelių pažeidimų 

nerasta. Išvados:  

1. Virtuvės ir valgyklos maitinimui skirti indai, inventorius atitinka higienos reikalavimus.  

2. Maisto produktų sandėliavimas vykdomas vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio 

,,Želmenėlis” maisto produktų priėmimo, užpajamavimo, išdavimo, nurašymo ir patikros 

organizavimo tvarkos aprašu.  

3. Įstaigos vadovo patvirtinto valgiaraščio pusryčių, pietų ir vakarienės maisto produktų 

svoris atitinka technologinėse kortelėse nurodytam svoriui. Pakeitimų nerasta.  

4. Vaikų maitinimas valgykloje organizuojamas pagal direktoriaus patvirtintą maitinimosi 

tvarkaraštį. Vyresniųjų grupių vaikai savarankiškai serviruoja ir tvarko stalą. Vaikai valgo 

tvarkingai, dažniausiai taisyklingai naudojasi stalo įrankiais ir servetėlėmis. 

5. Įstaigoje sėkmingai vykdoma ,,Vaisių ir pieno vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 

programa“. 

6. Ruošiant maistą vadovaujamasi Higienos norma HN 15:2003 „Maisto higiena“ ir maisto 

vaikams gamybos technologijomis. Laikomasi valgiaraštyje nurodytų normų. 

Maitinimo organizavimo kokybės tikrinimo darbo grupė pateikė pasiūlymus:  

1. Organizuojant vaikų maitinimą įstaigoje ir toliau nuosekliai vadovautis teisės aktais, 

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

įrangos priežiūrą, sveikatos bei saugos reikalavimais. 

2. Aktyviau domėtis gaminamo maisto kokybe, išvaizda, skoniu. 

3. Fiksuoti patiekalus, kurie labiausiai patinka arba nepatinka vaikam. Teikti pasiūlymus 

Klaipėdos Visuomenės sveikatos biurui dėl valgiaraščio pakeitimų.  

4. Valgykloje papildomai įsigyti indų ir stalo įrankių.  



5. Įsigyti naują bulvių skutimo mašiną.  

6. Valgyklą aprūpinti svarstyklėmis dėl patiekalų porcijų nustatymo pagal valgiaraštyje 

nurodytas normas. 
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