
 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 

direktoriaus  2018 m. rugpjūčio 29 d. 

įsakymu Nr. V-253 

 

 

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS  SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ 

GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių maitinimo organizavimo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje tvarkos aprašas 

(toliau – aprašas) reglamentuoja Vilniaus savivaldybės  (toliau – mokykla) mokinių maitinimo 

organizavimo tvarką ir kontrolę, maitinimą organizuojančių ir maitinimo paslaugą teikiančios 

įmonės pagrindines teises ir pareigas, Gimnazijai priklausančio turto suteikimo maitinimo paslaugą 

teikiančiai įmonei tvarką.  

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 

redakcija) 

3. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausią 

kokybę, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos 

įgūdžiai. 

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos kitose Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose.  

 

II SKYRIUS 

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŢTYS 

 

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:  

5.1. Cukrūs ‒ monosacharidai ir disacharidai, esantys maisto produkte.  

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

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

5.3. Iš dalies hidrinti (iš dalies sukietinti, iš dalies hidrogenizuoti) augaliniai riebalai ‒ 

skysti augaliniai aliejai, hidrinimo proceso metu paversti pusiau kietais. 

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

5.5. 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.  

5.6. 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. 

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

laikomas ne žemesnėje kaip +68 °C temperatūroje. 
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5.8. 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. 

5.9. Šaltas uţkandis – maisto produktas ar šaltas patiekalas, neįtrauktas į valgiaraštį. 

5.10. Valgiaraštis – patiekiamų vartoti dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas. 

 

 

II. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

6. Už tinkamą ir laiku vykdomą maitinimo organizavimą yra atsakingas gimnazijos 

direktorius.  

7. Gimnazijoje maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964( Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 redakcija)  patvirtintu  Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, pagal patvirtintus ir teisės aktų numatyta tvarka suderintus 

valgiaraščius, taikant ne didesnį nei 40 proc. patiekalo kainos prekinį antkainį. 

8. Nemokamas mokinių maitinimas, kuris yra skiriamas mokiniams Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos įstatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams bei Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, 

organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. 

sprendimu Nr. 1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių 

nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“ 

patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašu. 

9. Gimnazijos direktorius užtikrina, kad gimnazijoje būtų sudarytos sąlygos maitinimui 

organizuoti. Maitinimas yra organizuojamas valgykloje, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto 

tvarkymo reikalavimų ir sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui gauti šilto maisto. 

10. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietos įrengimas, mokinių maitinimas 

mokyklose organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių maitinimo 

organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos 

reikalavimus, ir atsižvelgiant į maitinimo paslaugų sutarties, sudarytos tarp gimnazijos direktoriaus 

ir maitinimo paslaugos teikėjo, sąlygas. 

11. Maitinimo paslaugos pirkimas gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

12. Maitinimo paslaugą gimnazijoje teikia maitinimo paslaugos teikėjas, parinktas Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

13. Maitinimo paslaugų viešąjį pirkimą vykdo gimnazija. Už maitinimo paslaugos pirkimo 

organizavimą, viešojo pirkimo sutarties sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka bei jos vykdymą  

atsako gimnazijos direktorius. 
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14. Konkursą laimėjusiam maitinimo paslaugos teikėjui yra išnuomojamas Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantis turtas, būtinas paslaugai teikti (virtuvės, valgyklos ir pagalbinės 

patalpos), kurį patikėjimo teise valdo Grigiškių gimnazija. Siekiant užtikrinti maitinimo paslaugų 

teikimą už kuo mažesnę kainą, minėtas turtas maitinimo paslaugos teikimo laikotarpiui yra 

išnuomojamas už 1 Eur per mėnesį. Gimnazijos direktorius su paslaugos teikėju pasirašo patalpų 

nuomos sutartį ir patalpų perdavimo–priėmimo aktą. 

15. Gimnazijos direktorius užtikrina, kad maitinimo paslaugai teikti būtų parinktas 

paslaugos teikėjas, kuris yra pajėgus apsirūpinti virtuvės įranga, stalo įrankiais, indais ir 

inventoriumi technologiniam procesui užtikrinti. 

16. Maitinimo paslaugos teikėjui, pagerinusiam jam šio aprašo 11 punkte nustatyta tvarka 

perduotą Savivaldybei priklausantį turtą, už pagerinimą neatlyginama. Paslaugos teikėjas privalo 

užtikrinti, kad maitinimo paslaugoms teikti perduotas turtas (virtuvės, valgyklos ir pagalbinės 

patalpos), pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, bus grąžintas ne prastesnės būklės, nei buvo 

perduotas, atsižvelgiant į įprastą nusidėvėjimą. Jei maitinimo paslaugos teikėjas, pasibaigus 

maitinimo paslaugų teikimo sutarčiai, vengia atlyginti nuostolius dėl jam perduoto turto prastos 

būklės, jis atsako teisės aktų nustatyta tvarka.   

17. Maitinimo paslaugos teikėjas užtikrina ir atsako už patalpų, kurios jam yra perduotos 

aprašo 14 punkte nustatyta tvarka, higieninę būklę, apsaugą, einamąjį remontą, gaisrinės saugos 

reikalavimus ir įrenginių, skirtų maisto gamybai, saugų darbą, priežiūrą ir remontą savo lėšomis. 

18. Maitinimo paslaugos teikėjas patalpas, kurios jam yra perduotos aprašo 14 punkte 

nustatyta tvarka, taip pat patalpose esančią įrangą, inventorių bei minėtose patalpose esančių 

vandentiekio, elektros, vėdinimo sistemų gedimus remontuoja ir tvarko savo lėšomis, laikydamasis 

visų higienos, darbų saugos, gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų. 

19. Maitinimo paslaugos teikėjas gali naudoti suteiktą turtą tik mokinių maitinimui 

organizuoti. 

20. Maitinimo paslaugos teikėjas savo lėšomis apmoka maitinimo proceso organizavimo 

metu susidariusių maisto ir buitinių atliekų tvarkymo ir kitas išlaidas. 

21. Maitinimo paslaugos teikėjas už sunaudotą elektrą, šaltą ir karštą vandenį sumoka savo 

lėšomis pagal apskaitos prietaisų rodmenis. 

22. Grigiškių gimnazijoje darbo dienomis yra organizuojami pietūs, kurių metu yra 

sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto. 

23. Organizuojant maitinimo paslaugą pietų metu turi būti užtikrinta, kad bent vienas pietų 

komplektas (sriuba + karštas patiekalas) neviršytų 1,5 proc. valstybės remiamų pajamų dydžio.  

24. 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; 
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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. 

25. Vaikų maitinimui gimnazijoje 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; maisto produktai ir 

patiekalai, neatitinkantys Tvarkos aprašo 3‒5 prieduose nustatytų reikalavimų.  

26. Maitinimo paslaugos teikėjas turi sudaryti galimybę už jo paslaugas ar produktus 

atsiskaityti tiek grynaisiais pinigais, tiek elektroninėmis priemonėmis. 

27. Maitinimo paslaugos teikėjas turi vadovautis patiekalų gaminimo ir pateikimo 

reikalavimais: 

27.1 patiekiamas šiltas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę 

dieną. Šaldytus pusgaminius ar atvėsintą maistą nuo jų pagaminimo patiekti per 24 valandas kaip 

šiltą maistą leidžiama bendrojo ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose ir poilsio stovyklose, 

kurių virtuvėse yra galimybės tik pašildyti maistą; 

27.2. patiekiamas maistas turi būti kokybiškas ir įvairus;  

27.3. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams. 

Maisto pervirimas, perkepimas, prideginimas draudžiamas; 

27.4. gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto 

priedų; 

27.5. kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių (rekomenduojama sezoninių, 

šviežių). Rekomenduojama, kad vaisiai būtų tiekiami papildomo maitinimo metu;  

27.6. kiekvieną dieną turi būti patiektas patiekalas iš augalinės kilmės maisto produktų. 

Bendrojo ugdymo programas vykdančiose įstaigose patiekalas iš augalinės kilmės maisto produktų 

patiekiamas pagal Tvarkos aprašo 36 punkto ir 37.1 papunkčio nuostatas; 

27.7. rekomenduojama sriubą tiekti papildomo maitinimo metu; 

27.8. daržovių (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 

patiekalo svorio. Jei vaikai maitinimų metu turi galimybę patys įsidėti maisto, šio papunkčio 

nuostatos netaikomos;  

27.9. jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa ar žuvis ir virtuvėje yra sąlygos ją 

sumalti, ji turi būti malama patiekalo gaminimo dieną; 

27.10. tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus 

gėrimus, garnyrus ir šaltus užkandžius (reikalavimas netaikomas pritaikyto maitinimo 

valgiaraščiams), ir atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 7 priedo reikalavimus; 
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27.11. 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 (išskyrus bulves) ar vaisių 

garnyras. Reikalavimas netaikomas patiekalams iš augalinės kilmės maisto produktų; 

27.12. valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos, cukraus, pipirų, garstyčių; 

27.13. pienas ir kiti gėrimai vaikams neteikiami šalti, rekomenduojama temperatūra ne 

žemesnė kaip 15
o
C; 

27.14. rekomenduojama, atsižvelgiant į sezoniškumą, keisti patiekalus ar jų žaliavas 

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

pan.); 

27.15. maistas turi būti patiekiamas estetiškai. 

28. Organizuojant maitinimo paslaugą gali būti numatyta galimybė laisvai pasirinkti 

užkandžius, kurie turi būti tiekiami pagal mokinių maitinimui rekomenduojamų produktų sąrašą. 

29. Pietų metu vienas iš karštų patiekalų turi būti tausojantis virškinimo sistemą – 

pagamintas verdant vandenyje ar garuose arba troškintas. Valgiaraštyje toks patiekalas turi būti 

pažymimas žodžiu „Tausojantis“.  

30. Maitinimo paslaugos teikėjas užtikrina, kad mokiniams mokykloje būtų sudarytos 

higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens kambario temperatūros pilstomo iš 

geriamajam vandeniui skirto indo. Vandeniui atsigerti yra naudojami stiklinaitės. Valgykloje 

sudaryta galimybė vaikams gauti ir karšto virinto geriamojo vandens. 

31. Maitinimo paslaugos teikėjas, atsižvelgdamas į gimnazijos poreikius,  užtikrina reikiamą 

kasdienį nebrangių karštų patiekalų porcijų kiekį. 

32. Gimnazijos valgykloje matomoje vietoje yra skelbiama: 

32.1. einamosios savaitės valgiaraščiai (nurodant visus patiekalus ir gėrimus), išskyrus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose, kuriose valgiaraščiai 

skelbiami vaikų priėmimo–nusirengimo patalpoje;  

32.2. maisto pasirinkimo piramidės, maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ 

plakatai ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija; 

32.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris 

(skambinti maitinimo organizavimo klausimais), išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas vykdančiose įstaigose, kuriose ši informacija skelbiama vaikų priėmimo–nusirengimo 

patalpoje; 

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

paslaugas, išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose, 

kuriose ši informacija skelbiama vaikų priėmimo–nusirengimo patalpoje; 

32.6. šaltų užkandžių, jei jie tiekiami, sąrašas ir svoris bendrojo ugdymo programas 

vykdančiose įstaigose. 

33. Gimnazijos interneto svetainėje yra skelbiami dokumentai: Tvarkos aprašas, juridinis 

asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir  maisto produktų tiekimo paslaugas, ir valgiaraščiai.  

34. Valgiaraščiai yra sudaromi atsižvelgiant į gimnazijoje besimokančių vaikų amžių. 

Skiriamos dvi amžiaus grupės: 6–10 metų ir 11 metų bei vyresnio amžiaus vaikai. 

35. Valgiaraščiai yra suderinti su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus 

valstybinės maisto veterinarijos tarnyba.   

36. Už mokinių nemokamo  maitinimo organizavimą yra atsakinga socialinė pedagogė.   

37. Gimnazijos valgykloje pietų pertraukų metu (ilgųjų pertraukų) yra budintys mokytojai, 

kurie vadovaujantis gimnazijos budėjimo tvarkos aprašu privalo palaikyti tvarką valgykloje. 
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38. Šio skyriaus nuostatos yra aptartos su maitinimo paslaugos teikėju. 

 

III. ATSAKOMYBĖ 

39. Gimnazijos direktorius ir maitinimo paslaugos teikėjas, pažeidę šio aprašo nuostatas ir 

maitinimo paslaugos teikimo sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka.   

40. Šį aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 

IV. KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS  

41.  Gimnazijos direktorius ar jo įgalioti asmenys kontroliuoja sutartyse numatytų maitinimo 

paslaugos teikėjo  įsipareigojimų vykdymą. 

           42. Visuomenės  sveikatos  specialistas,  vykdantis  sveikatos  priežiūrą gimnazijoje, pagal 

Tvarkos aprašo 1 priedo 2 punktą 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. Nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų maitinimo 

atitikties patikrinimo žurnale (Tvarkos aprašo 2 priedas) ir nedelsdamas raštu apie tai informuoja 

maitinimo paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia direktoriui. 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.  

43. Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas Mokykloje saugomas 

dvejus metus. 

_________________ 



 

 

 

 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO FUNKCIJOS, PRIŢIŪRINT MAITINIMO 

ORGANIZAVIMĄ MOKYKLOSE 
 

1. Raštu informuoti mokyklos administraciją ir maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, 

atsakingus už vaikų maitinimą, apie Formoje Nr. 027-1/a pateiktus raštiškus nurodymus dėl vaiko 

maitinimo organizavimo per 5 darbo dienas nuo Formos Nr. 027-1/a pateikimo.  

2. Prižiūrėti maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams: 

2.1. ar vaikų maitinimui netiekiamos draudžiamos tiekti 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; maisto produktai ir 

patiekalai, neatitinkantys Tvarkos aprašo 3‒5 prieduose nustatytų reikalavimų.  

 2.2. ar nepažeidžiami patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai:  

 kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių (rekomenduojama sezoninių, 

šviežių). Rekomenduojama, kad vaisiai būtų tiekiami papildomo maitinimo metu;  

 kiekvieną dieną turi būti patiektas patiekalas iš augalinės kilmės maisto produktų.  

 tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus 

gėrimus, garnyrus ir šaltus užkandžius  

 valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos, cukraus, pipirų, garstyčių  

 pienas ir kiti gėrimai vaikams neteikiami šalti, rekomenduojama temperatūra ne 

žemesnė kaip 15
o
C 

2.3. ar sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens ; 

2.4. ar vykdomi  reikalavimai: 

 Draudžiama naudoti susidėvėjusius, ištrupėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais 

indus bei aliumininius įrankius ir indus. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas įgyvendinančiose įstaigose draudžiama naudoti vienkartinius įrankius. 

 

2.5. ar pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a) organizuojamas 

pritaikytas maitinimas (Tvarkos aprašo 32.4 papunktis ir 38 punktas); 

2.6. ar bendrojo ugdymo programas vykdančioje įstaigoje kasdien organizuojami pietūs, 

kurių metu tiekiamas šiltas maistas ir ar pietūs organizuojami ne ankščiau nei 2,5 ir ne vėliau kaip 

praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios; 

2.7. ar visi pietų metu patiekiami patiekalai yra nurodyti valgiaraštyje ; 
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2.8. ar bendrojo ugdymo programas vykdančioje įstaigoje pietų metu tiekiami tausojantis ir 

augalinės kilmės maisto produktų patiekalai ; 

2.9. ar bendrojo ugdymo mokykloje visi kiti nei pietūs maitinimai organizuojami pagal 

valgiaraščius ; 

2.10. ar valgiaraščiai sudaryti ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui .  

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 


