
 
 

Atmintinė parengta vadovaujantis Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 
bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu 
(toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 (Žin., 2011, Nr. 140-6573) 
 

Maitinimo organizavimo bendrieji reikalavimai: 
 

☻   Mokyklose turi būti sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto. 

☻   Patiekalai turi būti patiekiami pagal valgiaraštį. 

☻   Mokyklose gali būti organizuojami ne tik pietūs, bet ir pusryčiai, pavakariai. 

☻   Patiekiamas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią dieną.  

☻  Gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus. 

☻   Patiekiamas maistas turi būti kokybiškas, įvairus ir atitikti saugos reikalavimus. 

☻  Gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto 

priedų. 

☻ Mokykloms rekomenduojama dalyvauti šiose Europos Sąjungos finansuojamose 

programose: pieno produktų vartojimo ir vaisių vartojimo skatinimo. 

☻  Jei mokykloje maitinami suaugę asmenys, jiems neturi būti tiekiami Tvarkos aprašo 

reikalavimų neatitinkantys maisto produktai ar patiekalai vaikų maitinimo metu. 

 
Vaikų maitinimo valgiaraščiai gali būti sudaromi: 

 
☻   Pagal patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus interneto svetainėje 

(www.smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/mityba). 

☻   Pagal juridinių ar fizinių asmenų parengtus ir su Sveikatos apsaugos ministerija 

suderintus patiekalų receptūrų rinkinius ar receptūrų kombinacijas. 

☻   Savarankiškai maitinimo paslaugos teikėjo, vadovaujantis Tvarkos aprašo 

reikalavimais. 

☻   Pagal gydytojo raštiškas rekomendacijas (pritaikyto maitinimo). 

 
Pritaikytas maitinimas – toks maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos 

sutrikimo nulemtus, vaiko (asmens) individualius maistinių medžiagų ir energijos 
poreikius, parenkant toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją 

ir valgymo režimą, ir yra raštiškai rekomenduojamas gydytojo. 
 

Kokie valgiaraščiai turi būti derinami su visuomenės sveikatos centru? 
 

☻   Sudaryti savarankiškai maitinimo paslaugos teikėjo, vadovaujantis Tvarkos aprašo 

reikalavimais. 

☻   Sudaryti pagal gydytojo raštiškas rekomendacijas (pritaikyto maitinimo). 

 

Vadovas arba jo įgaliotas asmuo iki maitinimo paslaugos teikimo pradžios turi 
pateikti valgiaraščius derinti visuomenės sveikatos centrui 

 

 
Mokyklų valgiaraščių sudarymo pagrindiniai reikalavimai: 

 

☻   Valgiaraščiai turi būti sudaromi ne mažiau kaip 15 d. laikotarpiui. 

☻   Prie kiekvieno patiekalo turi būti nurodytas jo kiekis gramais. 

☻  Patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose turi būti nurodyti 

naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai, gamybos būdas. 

☻ Valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į mokinių amžių. Skiriamos dvi 

amžiaus grupės: 6-10 m. ir 11 m. bei vyresnio amžiaus. Gali būti sudaromas 

vienas valgiaraštis pagal 11 m. ir vyresnio amžiaus mokinių maistinių medžiagų 

fiziologinius poreikius, išskyrus pradines mokyklas. 

☻  Pietų metu rekomenduojama patiekti pasirinkti kelis karštus pietų patiekalus ir 

kelis garnyrus. Vienas iš karštų pietų patiekalų (išskyrus bendrojo ugdymo 
mokyklas, į kurias maistas pristatomas termosuose) turi būti tausojantis 

virškinimo sistemą – pagamintas verdant vandenyje ar garuose arba troškintas. 

Valgiaraštyje toks patiekalas turi būti pažymėtas žodžiu „Tausojantis“. 

☻  Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas turi atitikti vaikų amžių ir sveikos 

mitybos rekomendacijas (www.smlpc.lt/metodine_medziaga). 

☻   Pusryčiai turi sudaryti 20-25 proc., pietūs – 30-40 proc., pavakariai ar priešpiečiai 

– 10-15 proc., vakarienė – 20-25 proc. rekomenduojamo paros maisto raciono 

kaloringumo. 

       Rekomenduojamos paros energijos ir maistinių medžiagų normos vaikams 
Amžius Lytis Kcal. Baltymai, g Riebalai g. Angliavandeniai, g 
7-10 m.  2030 65 66 294 

Bern. 2420 75 80 350 11-14 m. 

Merg. 2200 70 75 311 

Bern. 2890 95 93 396 15-18 m. 

Merg. 2400 80 85 329 

 

☻  Ruošiant patiekalus pirmenybė turi būti teikiama maistines savybes tausojantiems 

patiekalų gamybos būdams: virimui vandenyje ar garuose, troškinimui. 

☻   Rūkyti mėsos gaminiai gali būti tiekiami ne dažniau kaip vieną kartą per savaitę. 

☻   Kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ar vaisių, rekomenduotina šviežių. 



☻   Tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei vieną kartą per savaitę. 

☻   Karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, 

žuvis, kiaušiniai, ankštiniai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių 

produktų. Su karštu patiekalu turi būti patiekiamos daržovės, vaisiai arba jų salotos. 

☻   Jei tiekiama arbata, turi būti sudaryta galimybė atsigerti nesaldintos arbatos. 

☻  Vaikams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, bulvės, vaisiai, 

uogos ir jų patiekalai, sultys (ypač šviežios); grūdiniai (duonos gaminiai, kruopų 

produktai) ir ankštiniai produktai; pienas ir pieno produktai; liesa mėsa ir jos 

produktai; žuvis ir jos produktai; aliejus (turi būti mažiau vartojama gyvūninės kilmės 

riebalų: riebi mėsa ir mėsos produktai turi būti keičiami liesa mėsa, paukštiena, žuvimi 

ar ankštinėmis daržovėmis; gyvūninės kilmės riebalai ir margarinas, kur įmanoma, 

keičiami aliejais); kiaušiniai; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio 

vanduo (negazuoti).  

 

Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos tiekti šios maisto 
produktų grupės:  

 
☻  bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti 

gaminiai;  

☻  saldainiai; šokoladas ir jo gaminiai; konditerijos gaminiai su glaistu, šokoladu ar 

kremu; 

☻   sūrūs konditerijos gaminiai (kuriuose natrio daugiau kaip 0,4 g/100 g);  

☻   maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais (Tvarkos aprašo 3 priedas);  

☻  gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; 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 koncentratai;  

☻  rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo 

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

☻   nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai;  

☻   žlėgtainiai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai;  

☻   subproduktai (inkstai, smegenys, plaučiai);  

☻   maisto papildai;  

☻  maistas, pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmų, arba maistas, į kurio sudėtį 

įeina genetiškai modifikuotų organizmų. 

 
 

 
 

Parengė: Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyrius 

Liepų g. 17, Klaipėda, tel. 8 (46) 39 72 72, faks. 8 (46) 41 03 35, 

el. pastas: egle.ignataviciene@klaipedosvsc.sam.lt 
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