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Pakeistas Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Aktualu vaikų ugdymo įstaigoms, vaikų socialinės globos įstaigoms ir
šeimynoms

Naudinga žinoti vaikų tėvams (kokie maisto produktai vaikams yra draustini)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
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
(2015-08-27 Nr. V-998, TAR, 2015-08-28, kodas 2015-13116, galioja nuo 2016-01-01)

_________________________________________________________________________________________________________

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kuris įsigalioja 2016 m. sausio 1 d., pakeistas Maitinimo
organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos
įstaigose tvarkos aprašas.

Svarbiausi pakeitimai:

1. Aprašas tapo privalomu ir šeimynoms

Aprašo 1 punktas išdėstytas taip:

„1. Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų
socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vaikų maitinimo,
vykdomo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose (toliau – mokyklos), šeimynose
ir vaikų socialinės globos įstaigose, reikalavimus.“

2. Vaikų maitinimui mokyklose uždrausta tiekti gėrimus, kurių sudėtyje pridėtinio cukraus
daugiau kaip 5 g/100 g ir maisto produktus, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai
riebalai

Aprašo 17 punktas išdėstytas taip:

„17. Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos tiekti šios maisto produktų grupės: bulvių,
kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai;
šokoladas ir šokolado gaminiai; konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu;
sūrūs gaminiai  (kuriuose druskos daugiau  kaip 1 g/100 g; sūryje ir mėsos  gaminiuose –
daugiau kaip 1,7 g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais (šio
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Tvarkos aprašo 3 priedas); gėrimai, kurių sudėtyje pridėtinio cukraus daugiau kaip 5 g/100
g; 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, padažų 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 ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir
kepenis); 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; maisto produktai, neatitinkantys šio
Tvarkos aprašo 4 priede nustatytų kokybės reikalavimų [5.2, 5.13, 5.25, 5.29].“

3. Papildytas ir vaikų socialinės globos įstaigose draudžiamų tiekti maisto produktų sąrašas

Aprašo 18 punktas išdėstytas taip:

„18. Vaikams maitinti vaikų socialinės globos įstaigose draudžiamos tiekti šios maisto produktų
grupės: sūrūs gaminiai  (kuriuose druskos daugiau  kaip 1 g/100 g; sūryje ir mėsos 
gaminiuose – daugiau kaip 1,7 g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto
priedais (šio Tvarkos aprašo 3 priedas); gėrimai, kurių sudėtyje pridėtinio cukraus daugiau
kaip 5 g/100 g; energiniai gėrimai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; maisto produktai,
pagaminti iš GMO, arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į
kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai, neatitinkantys
šio Tvarkos aprašo 4 priede nustatytų kokybės reikalavimų [5.13, 5.25, 5.29].“

4. Apribotas druskos ir cukraus kiekis gaminamame maiste

Aprašo 20.5 papunktis išdėstytas taip:

„20.5. gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus (druskos ne
daugiau kaip 1 g/100 g, pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5 g/100 g)„.

5. Rekomenduojama, kad vaisiai būtų tiekiami atskiro maitinimo metu

Aprašo 20.8 papunktis išdėstytas taip:

„20.8. kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių, rekomenduojama sezoninių, šviežių.
Rekomenduojama, kad vaisiai būtų tiekiami atskiro maitinimo metu.“

6. Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai turi būti skelbiami mokyklos interneto svetainėje, jeigu ją turi

Aprašas papildytas nauju 23.4 papunkčiu:

„23.4. Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai turi būti skelbiami mokyklos interneto svetainėje,
jeigu ją turi.“



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

Aprašo 10 punktas išdėstytas taip:

„10. Jei Savininkas ar jo įgaliotas asmuo sudaro sutartį dėl vaikų maitinimo paslaugų teikimo
Mokyklose ar vaikų socialinės globos įstaigose (toliau – Sutartis), sutartyje turi būti numatyta
atsakomybė už maitinimo organizavimo patalpų higienos reikalavimų užtikrinimą. Sutartys
nesudaromos su į „Nesąžiningų maisto tvarkymo įmonių sąrašą“, skelbiamą Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje, įtrauktais maitinimo paslaugų teikėjais ir
maisto produktų tiekėjais. Maitinimo paslaugos teikėjas turi organizuoti visų vaikų,
norinčių gauti šią paslaugą, maitinimą. Sutartys, pasirašytos iki šio Tvarkos aprašo
įsigaliojimo, turi būti peržiūrėtos ir, jei reikia, pakeistos, kad atitiktų šio Tvarkos aprašo
reikalavimus nuo šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo pradžios.“

8. Apie 48 punkte nurodytą pažeidimą reikia iškart pranešti teritorinei Valstybinei maisto ir
veterinarijos tarnybai, nepriklausomai nuo to, ar vaikų maitinimo organizavimo trūkumai
pašalinti.

Aprašo 49 punktas panaikintas, o 48 punktas išdėstytas taip:

„48. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (jo nesant − kitas Vadovo įgaliotas
asmuo) pagal kompetenciją prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas pagal Tvarkos
aprašo reikalavimus. Šis specialistas kartą per savaitę pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo
atitikties patikrinimo žurnalą (Tvarkos aprašo 2 priedas), nustatęs neatitikimų, juos
užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale, nedelsdamas raštu
apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia Vadovui bei apie
tai praneša teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Maitinimo paslaugos
teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti
nedelsiant. Mokyklose, kuriose maitinimo paslaugas teikia pati mokykla, Valgiaraščių ir vaikų
maitinimo atitikties patikrinimo žurnalo pildyti nereikia [5.4, 5.8].“

49. Jei per nustatytą laiką po pranešimo raštu vaikų maitinimo organizavimo trūkumai
nepašalinami, Vadovas, gavęs pranešimą apie šio Tvarkos aprašo užtikrinimo trūkumus,
apie tai praneša Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai [5.4, 5.5, 5.6, 5.14].

_________________
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