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2021 m. spalio 26 d. Nr. V1-39 

Kretinga 

 

Vadovaudamasi Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „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“, 

p a k e i č i u  Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos maitinimo tvarkos aprašą, 

patvirtintą Kretingos M. Tiškevičiūtės mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 

V1-44 „Dėl Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip: 

„4. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys: 

4.1. Greitai gendantis maisto produktas – šviežias, atvėsintas arba sušaldytas maisto 

produktas, kuriam laikyti ir vežti reikalinga tam tikra temperatūra, kurioje jis išlieka saugus vartoti. 

4.2. Patiekalas ‒ paprastai vienoje lėkštėje patiekiamas vartoti šaltas ar šiltas maistas. 

4.3. Pridėtiniai cukrūs − gėrimo ar patiekalo gamybos metu įdėta sacharozė, fruktozė, 

gliukozė, gliukozės sirupas, fruktozės sirupas, gliukozės-fruktozės sirupas ir kitų formų 

monosacharidai ir disacharidai, taip pat cukrūs, esantys įdėtame meduje, sirupuose, vaisių sultyse ir 

vaisių sulčių koncentratuose. 

4.4. Pritaikytas maitinimas – maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo 

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

nulemtų, asmens individualių maisto medžiagų ir energijos poreikių patenkinimą, parenkant 

toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai 

rekomenduojamas gydytojo. 

4.5. Šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti 

laikomas ne žemesnėje kaip +68 °C temperatūroje. 

4.6. Tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu 

gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje, keptas 

įvyniojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai. 

4.7. Šaltas užkandis – maisto produktas ar šaltas patiekalas, neįtrauktas į valgiaraštį. 

4.8. Valgiaraštis – patiekiamų vartoti dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.“ 

2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip: 

„6. Sudarant sutartis dėl vaikų maitinimo paslaugų teikimo Mokykloje, turi būti numatyta 

atsakomybė už maitinimo organizavimo patalpų higienos ir Aprašo reikalavimų užtikrinimą. 
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Sutartys nesudaromos su į „Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą“, skelbiamą Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje, įtrauktais maitinimo paslaugų teikėjais. 

Maitinimo paslaugos teikėjas turi organizuoti visų vaikų, norinčių gauti šią paslaugą, maitinimą. 

Jei sudaroma sutartis su vaiko atstovais pagal įstatymą, dėl vaiko maitinimo iš namų 

atsineštu maistu, už maisto saugą ir kokybę atsako vaiko atstovai pagal įstatymą. Sutartyje dėl vaiko 

maitinimo iš namų atsineštu maistu, turi būti nuostata apie draudžiamus atnešti maisto produktus, 

išvardytus Aprašo 10 punkte.“ 

3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip: 

„7. Sudarant maisto produktų sutartis rekomenduojama pirmenybę teikti tiekiamoms 

žaliavoms ir maisto produktams atitinkantiems 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 

834/2007, dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą 

(EEB) Nr. 2092/91(OL 2007 L 189, p. 1) kriterijus.“ 

4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip: 

„9. Maitinimai skirstomi į pagrindinius ‒ pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Pusryčiams vaikas 

turi gauti 20–25 proc., pietums – 30–35 proc., vakarienei – 20–25 proc. rekomenduojamo paros 

maisto raciono kaloringumo, nustatyto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. 

lapkričio 25 d. įsakyme Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos 

normų tvirtinimo“, jei tokie maitinimai numatyti valgiaraščiuose.“  

5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip: 

„10. Vaikų maitinimui Mokykloje draudžiamos šios maisto produktų grupės: bulvių, 

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

šokoladas ir šokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai su 

glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; kramtomoji guma; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; 

nealkoholinis alus, sidras ir vynas; 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; padažai su spirgučiais; šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos 

gaminiai ir mėsos gaminiai, kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios medžiagos (jie 

leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto 

paketus į namus); rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo 

ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); 

strimelė, pagauta Baltijos jūroje; nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; mechaniškai atskirta 

mėsa, žuvis ir maisto produktai, į kurių sudėtį įeina mechaniškai atskirta mėsa ar žuvis; subproduktai 

ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti 

mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai; 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.“ 

6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: 

„11. Vaikams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, vaisiai, uogos ir jų 

patiekalai; grūdiniai (viso grūdo gaminiai, kruopų produktai, duonos gaminiai); ankštinės daržovės; 

pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); kiaušiniai; 

liesa mėsa (neužšaldyta); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejai; turi būti mažiau vartojama 

gyvūninės kilmės riebalų: kur įmanoma riebi mėsa ir mėsos gaminiai turi būti keičiami liesa mėsa, 

paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei 

šaltinio vanduo.“ 

7. Papildau 15 punktą 15.5 ir 15.6 papunkčiais ir juos išdėstau taip: 

„15.5. juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo 

paslaugas, išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą vykdanti Mokykla šią 

informaciją skelbiama vaikų priėmimo–nusirengimo patalpoje; 

15.6. Aprašo 10 punkto nuostatos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 

vykdančioje Mokykloje, vaikų priėmimo–nusirengimo patalpoje.“ 

8. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip: 

„22. 15 dienų valgiaraštis sudarytas ir patvirtintas: 
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22.1. 1–3 m. amžiaus vaikų grupei; 

22.2. 4–7 m. amžiaus vaikų grupei; 

22.3. 11 m. ir vyresnių amžiaus vaikų grupei; 

22.4. 4–7 m. pritaikyto maitinimo amžiaus vaikų grupei.“ 

9. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą. 

10. Pakeičiu 26.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„26.1. kiekvieną dieną iki 9.00 val. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas iš 

elektroninio dienyno „Tamo“ ir „Mūsų darželis“ surenka duomenis apie maitinamų (mokamai ir 

nemokamai) Vaikų skaičių;“ 

11. Pakeičiu 26.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„26.5. galimi nereikšmingi valgiaraščio keitimai, t.y. pakeisti vieną maisto produktą tos 

pačios maisto produktų grupės kitu maisto produktu, kai mitybinė vertė nepablogėja, o energinė 

vertė pasikeičia ne daugiau kaip 5 proc. Valgiaraščio keitimus atlieka visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, suderinęs su Mokyklos Direktoriumi.“  

12. Papildau 27 punktą nauja antra pastraipa: 

„Visuomenės  sveikatos  specialistas,  vykdantis  sveikatos  priežiūrą Mokykloje (1–4 kl.) 

vertina vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Aprašo reikalavimams ir atitinkamos savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro direktoriaus nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per dvi savaites 

pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. Nustatęs neatitikimų, juos 

užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale ir nedelsdamas 

raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia 

vadovui. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo 

trūkumai būtų pašalinti nedelsiant. Nepašalinus neatitikimų per tą pačią dieną, visuomenės sveikatos 

specialistas apie tai praneša teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.“ 

13. Pakeičiu 28.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„28.1. pagal sudarytą 15 dienų valgiaraštį ir suderintą su Kretingos rajono valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnyba, vadovaujantis 1–3 ir 4–7 m. vaikų amžiaus grupės 

rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų ir paros energijos normomis;” 

14. Pakeičiu 28.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„28.3. tėvams (globėjams) pateikus raštišką prašymą ir pristačius gydytojo raštišką pažymą 

su nurodymais (Forma Nr. E027-1/a) gali būti organizuojamas pritaikytas maitinimas. Atsiradus 

tokiam poreikiui maitinimas organizuojamas pagal atskirą valgiaraštį;” 

15. Pripažįstu netekus galios 28.4 papunktį. 

16. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip: 

„32. Patiekalai mokinių pusryčiams ir pietums pateikiami pagal suderintus su Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnyba 15 dienų perspektyvinį valgiaraštį. 

Karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu maitinimai 

gali būti organizuojami išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje.“ 

17. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip: 

„35. Tėvams (globėjams) pateikus raštišką prašymą ir pristačius gydytojo raštiškus 

nurodymus (Forma Nr. E027-1/a), mokiniams gali būti organizuojamas pritaikytas maitinimas.” 

18. Pripažįstu netekus galios VI skyrių. 

 

 

 

Direktorė           Ieva Rukšienė 

 

 

 

 

 

 


