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Joniškis

Vadovaudamasi 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“:

1. P a t v i r t i n u  Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ Bariūnų skyriaus maitinimo

organizavimo tvarkos aprašą ir maisto tvarkymo proceso aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus

2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. V-54 „Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ „Dėl Bariūnų

skyriaus maitinimo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir Joniškio vaikų lopšelio-darželio

„Saulutė“ direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. V-50-1 „Dėl Joniškio vaikų lopšelio-

darželio „Saulutė“ Bariūnų skyriaus maisto tvarkymo proceso aprašo tvirtinimo“.

Direktorė                                                                                                                         Rita Šilinienė

Elektroninio dokumento nuorašas



     PATVIRTINTA

                                                                                                  Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“

                                                                                                  direktoriaus 2023 m. sausio 12 d.           

  įsakymu Nr. V-9

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ BARIŪNŲ SKYRIAUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ Bariūnų skyriaus maitinimo organizavimo tvarkos

aprašas reglamentuoja maisto tiekimo tvarką, maisto vežiojimo grafiką, susidariusių šalutinių gyvūninių

produktų transportavimą.

II SKYRIUS

MAISTO TIEKIMO TVARKA

2. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ Bariūnų skyriaus ugdytiniams maitinimas

organizuojamas pagamintą maistą transportuojant iš Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“, esančio

Statybininkų g. 5, Joniškis.

3. Maistas pagaminamas lopšelyje-darželyje „Saulutė“, esančiame Statybininkų g. 5, Joniškis.

Paruošti patiekalai dedami į maistui skirtus termosus ir gabenami maršrutu Statybininkų g. 5,

Joniškis–Parko g. 7, Bariūnai, Joniškio r.

4. Bariūnų skyriui maistas vežamas du kartus per dieną tokiu grafiku:

4.1. 8.30 val. iš Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus paskirtas asmuo išveža

pusryčius ir priešpiečius;

4.2. 9.00 val. ugdytiniams patiekiami pusryčiai;

4.3. 11.00 val. ugdytiniams patiekiami priešpiečiai;

4.4. 12.15 val. išvežami pietūs ir vakarienė.

4.5. 12.30 val. ugdytiniams patiekiami pietūs;

4.6. 16.00 val. ugdytiniams patiekiama vakarienė.

5. Indai, kuriais gabenamas maistas, išplaunami Bariūnų skyriuje ir transportuojami į Joniškio

vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“.

6. Už maisto pateikimą ugdytiniams atsakinga mokytojo padėjėja.

III SKYRIUS

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ TVARKYMAS

7. Susidarę šalutiniai gyvūniniai produktai transportuojami iš Joniškio vaikų lopšelio-darželio

„Saulutė“ Bariūnų skyriaus į Joniškio vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“. Šalutiniai gyvūniniai produktai

perduodami šalutinių gyvūninių produktų atliekų tvarkytojui – UAB „Biologistika“, esantį Šiaulių

biologistikos centre, Plento g. 2G, Kairiai, Šiaulių r.



IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Direktoriaus paskirtas asmuo, transportuojantis  maistą Bariūnų skyriaus ugdytiniams, degalus

automobiliui pilasi degalinėje ir pagal Panaudos sutarties, pasirašytos 2023 m. vasario 21 d. sunaudotų

degalų aktą (1 priedas) jam yra kompensuojamos patirtos išlaidos už sunaudotą kurą. Per dieną

vairuotojas, veždamas maistą iš Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ į Bariūnų skyrių, nuvažiuoja

19,0 km.

9. Tvarkos aprašas gali būti papildomas ar keičiamas direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į

pasikeitusius teisės aktus, konkrečius poreikius.

__________________________



PATVIRTINTA

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“

direktoriaus 2023 m. sausio 12 d.

įsakymu Nr. V-9

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ BARIŪNŲ SKYRIAUS MAISTO

TVARKYMO PROCESO APRAŠAS

Nuo 2020 m. rugėjo 1 d. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ Bariūnų skyriaus

ugdytiniams maitinimas yra organizuojamas, pagamintą maistą transportuojant iš Joniškio vaikų

lopšelio-darželio „Saulutė“, esančio Statybininkų g. 5, Joniškis.

Maistas yra transportuojamas maisto termosuose lengvuoju automobiliu žemiau nurodytu

grafiku:

1. 8.30 val. iš Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus paskirtas asmuo

išveža pusryčius ir priešpiečius;

2. 9.00 val. ugdytiniams patiekiami pusryčiai.

3. 11.00 val. ugdytiniams patiekiami priešpiečiai.

4. 12.15 val.  išvežami pietūs ir vakarienė.

5. 12.30 val. ugdytiniams patiekiami pietūs.

6. 16.00 val. ugdytiniams patiekiama vakarienė.

Susidarę šalutiniai gyvūniniai produktai yra transportuojami iš Joniškio vaikų lopšelio-

darželio „Saulutė“ Bariūnų skyriaus į Joniškio vaikų lopšelį-darželį „Saulutė“. Šalutiniai gyvūniniai

produktai yra perduodami šalutinių gyvūninių produktų atliekų tvarkytojui – UAB „Biologistika“,

esantį Šiaulių biologistikos centre, Plento g. 2G, Kairiai, Šiaulių r.

_________________________
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