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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“ 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

1. Kauno lopšelyje-darželyje „Pasaka“ maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – 

Tvarkos aprašas) nustato vaikų maitinimo, vykdomo lopšelyje-darželyje „Pasaka“ (toliau – mokyklos) 

reikalavimus. 

2. Jei Savininkas ar jo įgaliotas asmuo sudaro sutartį dėl vaikų maitinimo paslaugų teikimo 

mokyklose (toliau – Sutartis), sutartyje turi būti numatyta atsakomybė už maitinimo organizavimo 

patalpų higienos ir Tvarkos aprašo reikalavimų užtikrinimą. Sutartys nesudaromos su į „Nepatikimų 

maisto tvarkymo subjektų 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. 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. 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. 

3. Vaikų maitinimas organizuojamas valgykloje ir kitose vaikams maitinti pritaikytose 

patalpose ar vietose laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų ir sudarant 

sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie švaraus stalo. 

4. Vaikų maitinimui mokyklose 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; 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; 

rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai; 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. 

5. Gaminant maistą turi būti naudojama nedidelis druskos ir cukraus kiekis (1 g/100 g druskos, 

ne daugiau 5 g/100 g cukraus.).  

6. Daržovių (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 patiekalo 

svorio.  

7. Kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių, rekomenduojama sezoninių, šviežių. 

Rekomenduojama, kad vaisiai būtų tiekiami atskiro maitinimo metu. 

8. Kiekvieną dieną turi būti patiektas patiekalas iš augalinės kilmės maisto produktų. 

              9. Rekomenduojama, atsižvelgiant į sezoniškumą, keisti patiekalus ar jų žaliavas šviežiais 

(pvz., raugintų kopūstų sriubą į šviežių kopūstų sriubą, burokėlių sriubą į šaltibarščius ir pan.). 

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

žuvis, kiaušiniai, ankštinės daržovės, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su 

karštu patiekalu turi būti patiekiamas daržovių ar vaisių garnyras.  

11. Mokykloje turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens 

(rekomenduojama, kambario temperatūros, pvz., pilstomo iš geriamajam vandeniui skirtų indų, talpų ir 

pan.), net jei vaikai nemaitinami. Rekomenduojama sudaryti galimybę vaikams gauti ir karšto virinto 

geriamojo vandens. Ikimokyklinio ugdymo mokykloje vandeniui atsigerti turi būti naudojami 

asmeninio naudojimo arba vienkartiniai puodukai, stiklinaitės ar buteliukai. 

12. Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai turi būti skelbiami mokyklos interneto svetainėje. 

13. Vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a), turi būti 

organizuojamas pritaikytas maitinimas. 

14. Mokykloje valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui. 

15. Atskiri valgiaraščiai sudaromi lopšelio (vadovaujantis 1–3 m. vaikams 

rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis) ir darželio (vadovaujantis 4–7 m. vaikams 

rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis) grupėms. Jei ikimokyklinio ugdymo 



įstaigoje sudaromos mišrios grupės, valgiaraščiai gali būti sudaromi vadovaujantis tik 4–7 m. vaikams 

rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis. 

              16. Vaikų maitinimo valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros 

energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams. 15 dienų valgiaraščių paros energinė ir maistinė vertė 

gali nukrypti nuo normos iki - penkių procentų. 

 17. Mokyklose, dalyvaujančiose Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo 

skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, šių programų maisto produktai į valgiaraščius 

neįtraukiami.  

18. Mokyklos visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, 

vertina vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos 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. 

19. Vaikams maitinti tiekiamų maisto produktų kokybė turi atitikti reikalavimus nurodytus 

vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 4 priede (LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 

APSAUGOS MINISTRAS 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 2018 m. balandžio 10 d. Nr. V-394 Vilnius). 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 



Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

1priedas 
  
  

MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE 

MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS 
  

  
1. Dažikliai: 
  
1.1. E 102             tartrazinas; 

1.2. E 104             chinolino geltonasis; 

1.3. E 110             saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S; 

1.4. E 120             košenilis, karmino rūgštis, karminas; 

1.5. E 122             azorubinas, karmosinas; 

1.6. E 123             amarantas; 

1.7. E 124             ponso 4R, košenilis raudonasis A; 

1.8. E 127             eritrozinas; 

1.9. E 129             alura raudonasis AC; 

1.10. E 131           patentuotas mėlynasis V; 

1.11. E 132           indigotinas, indigokarminas; 

1.12. E 133           briliantinis mėlynasis FCF; 

1.13. E 142           žaliasis S; 

1.14. E 151           briliantinis juodasis BN; 

1.15. E 155           rudasis HT; 

1.16. E 180           litolrubinas BK. 
  

2. Konservantai ir antioksidantai: 
  
2.1. E 200             sorbo rūgštis; 

2.2. E 202             kalio sorbatas; 

2.3. E 203             kalcio sorbatas; 

2.4. E 210             benzenkarboksirūgštis; 

2.5. E 211             natrio benzoatas; 

2.6. E 212             kalio benzoatas; 

2.7. E 213             kalcio benzoatas; 

2.8. E 220‒228 sieros dioksidas ir sulfitai. 
  

3. Saldikliai: 
  
3.1. E 950             acesulfamas K; 

3.2. E 951             aspartamas; 

3.3. E 952             ciklamatai; 

3.4. E 954             sacharinai; 

3.5. E 955             sukralozė; 

3.6. E 957             taumatinas; 

3.7. E 959             neohesperidinas DC; 

3.8.   E 960           steviolio glikozidai; 

3.9.   E 961           neotamas; 

3.10. E 962           aspartamo-acesulfamo druska; 

3.11. E 969          advantamas. 



  
4. Aromato ir skonio stiprikliai: 
  
4.1. E 620             glutamo rūgštis; 

4.2. E 621             mononatrio glutamatas; 

4.3. E 622             monokalio glutamatas; 

4.4. E 623             kalcio glutamatas; 

4.5. E 624             monoamonio glutamatas; 

4.6. E 625             magnio glutamatas; 

4.7. E 626             guanilo rūgštis; 

4.8. E 627             dinatrio guanilatas; 

4.9. E 628             dikalio guanilatas; 

4.10. E 629           kalcio guanilatas; 

4.11. E 630           inozino rūgštis; 

4.12. E 631           dinatrio inozinatas; 

4.13. E 632           dikalio inozinatas; 

4.14. E 633           kalcio inozinatas; 

4.15. E 634           kalcio5´-ribonukleotidai; 

4.16. E 635           dinatrio5´-ribonukleotidai. 
  

  

__________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

   

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS 

REIKALAVIMAI 
  
  

1.     Švieži vaisiai ir daržovės turi atitikti tiekiamų rinkai šviežių vaisių ir daržovių prekybos 

standartus, nustatytus 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 543/2011, 

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir 

perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L 157, p. 1). 

2.     Bulvės turi atitikti maistinių bulvių I ar II klasės kokybės reikalavimus, nustatytus 

Maistinių bulvių kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2002 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 193 „Dėl Maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“. 

3. Mėsos gaminiai turi atitikti Mėsos gaminių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Mėsos gaminių 

techninio  reglamento  patvirtinimo  ir  žemės  ūkio  ministro  2003  m.  gruodžio  29 d. įsakymo Nr. 

3D-560 pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus aukščiausios rūšies mėsos gaminių kokybės 

reikalavimus. 

4.     Alyvuogių aliejus turi atitikti 2012 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente 

(ES) Nr. 29/2012 dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų (OL 2012 L 12, p.14) nustatytus 

standartus. 

5.     Žuvininkystės produktai turi atitikti sveikumo standartus, išdėstytus 2004 m. balandžio 

29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius 

gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL  2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 

45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentu 

(ES) Nr. 16/2012 (OL 2012 L 8, p. 29). 

6.     Rauginti pieno gaminiai turi atitikti Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimus, 

patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl 

Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų 

pripažinimo netekusiais galios“. 

7.     Varškė ir varškės gaminiai turi atitikti Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimus, 

patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 488 „Dėl 

Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“. 

8.     Sūriai turi atitikti Sūrių kokybės reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl Sūrių kokybės reikalavimų 

aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų, susijusių su privalomaisiais kokybės 

reikalavimais, pakeitimo“, nustatytus reikalavimus. 

9.     Lydyti sūriai turi atitikti lydytų sūrių kokybės reikalavimus, išdėstytus Lydytų sūrių 

techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 

d. įsakymu Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“. 

10. Duonos ir pyrago kepiniai turi atitikti Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir 

prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 



2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir 

prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir 

prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 

11. Miltinės konditerijos gaminiai turi atitikti Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, 

gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, 

gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, 

gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 

  

  

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

  

LEIDŽIAMAS CUKRŲ, DRUSKOS IR PRIVALOMAS SKAIDULINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS 

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE
1 
IR PATIEKALUOSE 

  

Eil. 

Nr. 
Maisto produktai ar patiekalai 

Cukrų kiekis 

(g) ne 

didesnis 

nei/100 g (ml) 

Druskos 

kiekis (g) ne 

didesnis 

nei/100 g (ml) 

Skaidulinių 

medžiagų (g) 

ne mažesnis 

nei/100 g 

1. Mėsos ir žuvies (išskyrus silkę) 

patiekalai ir gaminiai 

3 1,7 

  

- 

2. Silkė 5 
  

2,5 - 

3. Pieno gaminiai 
  

      

3.1. Jogurtai, varškės gaminiai 
  

10
2
 1   

3.2. Sūriai - 1,7 
  

- 

3.3. Kiti pieno gaminiai, išskyrus 

desertus 

5 1 - 

4. Grūdinių augalų produktai 
  

      

4.1. Ruginė duona (ne mažiau kaip 30 

proc. sausos produkto masės sudaro 

rugiai) 

5 

  

1,2 

  

6 

4.2. Kita duona ir duonos gaminiai 5 
  

1 
  

5 

4.3. Smulkieji pyrago gaminiai ir miltinės 

konditerijos gaminiai 

16 
  

1 - 

4.4. Pusryčių dribsniai ir javainiai 16 
  

1 6 

5. Džiovinti vaisiai ir džiovintos uogos 

ar jų gaminiai 

0 (pridėtinių 

cukrų) 

  - 

6. Maitinimo paslaugos teikėjo 

pagaminti patiekalai 

5 (pridėtinių 

cukrų) 

1 - 

7. Desertai 16 
  

1 - 



8. Gerti skirti produktai, išskyrus 

nurodytus 3.1 ir 3.3 papunkčiuose 

      

8.1. Sultys (vaisių ir (ar) daržovių) 
  

- 0 - 

8.2. Kiti gėrimai (sulčių gėrimai, 

nektarai, gaivieji gėrimai ir pan.) 

5 

  

0 - 

8.3 Maitinimo paslaugos teikėjo 

pagaminti gėrimai 

5 - - 

9. Kiti maisto produktai, nenurodyti 

1‒8 punktuose, išskyrus vaisius 

5 1 - 

  
1 

Maisto produktams,
 
atitinkantiems maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ kriterijus, 

šio priedo reikalavimai netaikomi. 
2 

2019–2020 mokslo metais 9 g/100g (ml); 2020–2021 mokslo metais 8 g/100g (ml); 2021–2022 

mokslo metais 7 g/100g
 
(ml); 2022–2023 mokslo metais 6 g/100g

 
(ml); 2023-2024 ir vėlesniais mokslo 

metais 5 g/100 g (ml). 

 


