
 

  PATVIRTINTA 

  Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“  

  direktoriaus 2020  m. rugsėjo 2 d.  

  įsakymu Nr. V1-96.1. 
  

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „EGLUTĖ“ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – įstaiga) vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

(toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo 

organizavimą, vykdymą, higienos normų reikalavimų laikymąsi įstaigoje.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintą ,,Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą", kurio nauja redakcija 

su pakeitimais įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo 

maitinimo įmonėms (2009 m. nauja redakcija ). 

3. Šios Tvarkos tikslas − sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti geriausią maisto 

saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti sveikos mitybos 

įgūdžius. 

II SKYRIUS 

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI 

 

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai: 

4.1. 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. 

4.2. Šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas ne 

žemesnėje kaip +68 °C temperatūroje. 

4.3. Tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas 

vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvencinėje krosnelėje, keptas įvyniojus popieriuje ar 

folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai. 

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

4.5. Maisto davinys – lengvai paruošiami arba paruošti vartoti maisto produktai ar patiekalai, kurie 

išduodami tam tikram laikotarpiui pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas vidutines 

rekomenduojamas paros normas ir yra supakuoti, kad būtų galima saugiai nešti, vežti ar kitaip 

transportuoti. 

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

4.7.Iš dalies hidrinti augaliniai riebalai ‒ skysti augaliniai aliejai, hidrinimo proceso metu paversti 

pusiau kietais. 

            



 

III SKYRIUS 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

5. Lopšelio-darželio direktorius atsako už tai, kad būtų sudarytos sąlygos vaikų maitinimui organizuoti.  

6. Direktorius bei jo paskirti atsakingi asmenys atsako už vaikų maitinimo organizavimą ir Tvarkos 

aprašo nuostatų įgyvendinimą. 

7. Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 

8.  Asmenys, susiję su maitinimo organizavimu, maisto produktų tvarkymu, išdavimu ir sandėliavimu 

ir maisto gamyba, turi būti pasitikrinę sveikatą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

nustatyta tvarka (prieš pradedami dirbti ir periodiškai nustatytu dažnumu), išklausę higienos įgūdžių 

mokymus. 

9. Savikontrolės sistemos vykdymo užtikrinimui, vieną kartą per metus atliekamas vidinis maisto 

tvarkymo auditas 

10. Maitinimas organizuojamas vadovaujantis teises aktais, reglamentuojančiais mokinių  ir vaikų 

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

saugos reikalavimus. 

11. Vaikų maitinimas organizuojamas grupėse laikantis nustatytų  maisto saugos ir maisto tvarkymo 

reikalavimų ir sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie stalo šilto maisto. 

12. Maitinimai skirstomi į  pagrindinius – pusryčius, pietūs, vakarienę ir papildomą - pavakarius;. 

Pusryčiams vaikas turi gauti 20–25 %, pietums –30–35 %, vakarienei –20–25 %. ,pavakariams – 10%. 

13. 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. Maisto davinius sudaryti rekomenduojami maisto 

produktai: daržovės; vaisiai; grūdiniai (viso grūdo gaminiai, kruopos, kruopų produktai, duonos 

gaminiai ir kt.); ankštinės daržovės; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo 

termiškai neapdoroti); kiaušiniai; riešutai; liesa mėsa; žuvis ir jos  

produktai; aliejai; sultys; sriubos; geriamasis vanduo. 

14. Vaikų maitinimui lopšelyje–darželyje 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, 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. 

15. Patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai: 

15.1 patiekiamas šiltas maistas gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną; 

15.2. patiekiamas maistas yra kokybiškas ir įvairus; 



15.3. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams, maisto 

pervirimas, perkepimas, prideginimas draudžiamas; 

15.4. gaminant maistą nenaudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto priedų; naudojama 

kuo mažiau druskos ir cukraus (druskos ne daugiau 1 g./100 g., pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5 

g./100 g.); 

15.5. kiekvieną dieną patiekiama daržovių ir vaisių (rekomenduojama sezoninių, šviežių); 

15.6. kiekvieną dieną patiekiamas patiekalas iš augalinės kilmės maisto produktų; 

15.7. daržovių (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras sudaro ne mažiau kaip 1/3 patiekalo svorio; 

15.8. jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa ar žuvis ir virtuvėje yra sąlygos ją sumalti, ji 

malama patiekalo gaminimo dieną; 

15.9. tas pats patiekalas nėra tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus gėrimus, garnyrus ir 

šaltus užkandžius (reikalavimas netaikomas pritaikyto maitinimo valgiaraščiams); 

15.10. karštas pietų patiekalas yra iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, 

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

patiekalu patiekiamas daržovių (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras. Reikalavimas netaikomas 

patiekalams iš augalinės kilmės maisto produktų;  

15.11. valgymo metu ant stalų nėra padėta druskos, cukraus, pipirų, garstyčių;  

15.12. pienas ir kiti gėrimai vaikams neteikiami šalti, rekomenduojama temperatūra ne žemesnė kaip 

15oC;  

15.13. atsižvelgiama į sezoniškumą, keičiant patiekalus ar jų žaliavas šviežiais (pvz., raugintų kopūstų 

sriubą į šviežių kopūstų sriubą, burokėlių sriubą į šaltibarščius ir pan.). 

16. Lopšelyje-darželyje sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens 

(kambario temperatūros, pvz., pilstomo iš geriamajam vandeniui skirtų indų), net jei vaikai 

nemaitinami. Vandeniui atsigerti naudojamos stiklinaitės ar puodukai. 

17. Nenaudojami susidėvėję, įskilusiais, apdaužytais kraštais indai, aliumininiai įrankiai, vienkartiniai 

indai bei įrankiai. 

18. Griežtai draudžiami gimtadienio tortai, saldainiai, saldėsiai ir kt. maisto produktai. 

19. Duodant vienetinius maisto produktus, su trumpu galiojimo laiku arba, kurių pakuotę atidarius 

nebegalima ilgiau laikyti, atiduodame šitą produktą visą kiek yra gauta, todėl gali didėti ar mažėti 

patiekalo numatyta išeiga (pvz. dešra, majonezas, pomidorų padažas ir kt). 

20. Lopšelyje-darželyje vaikų priėmimo–nusirengimo patalpoje, matomoje vietoje yra skelbiama:  

20.1. einamosios savaitės valgiaraščiai (nurodant visus patiekalus ir gėrimus);  

20.2. maisto pasirinkimo piramidės ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija (gali būti grupės 

patalpoje); 

20.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti 

maitinimo organizavimo klausimais). 

21. Lopšelio–darželio interneto svetainėje skelbiama Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai. 

22. Lopšelis–darželis dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšomis. 

23. 1–7 metų amžiaus vaikų maitinimo organizavimas: 

23.1. vaikai maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 val. pagal valgiaraščius nustatytu maitinimo grafiku: 

Pusryčiai – nuo 8.30 val. iki 9.00 val.; 

Pietūs – nuo  11.30 val. iki 12.30 val.; 

Vakarienė – nuo 16.00 iki 16.30 val.  

23.2. maisto atsiėmimo grafikai, su kuriais supažindintos grupių mokytojų padėjėjos ir virtuvės 

darbuotojai, yra iškabinta  prie virtuvės. 

24. Valgiaraščiai sudaromi: 



24.1. 1–3 ir 4–7 metų vaikams, rekomenduojamomis paros normomis. Valgiaraščių energinė ir 

maistinė vertė nuo normų gali nukrypti ne daugiau nei 5%. 

24.1. ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui. 

24.3. Savarankiškai maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto, kuris vadovaujasi 

patiekalų receptūrų pavyzdžiais, pateiktais interneto svetainėje, juridinių ar fizinių asmenų parengtais 

patiekalų receptūrų rinkiniais.   

25. Lopšelis-darželis vadovaujantis  LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, vaikai, 

kurie lanko priešmokyklinę grupę, nuo 2020-09-01 gauna nemokamus pietus, nevertinant gaunamų 

pajamų. 

26. 80 proc. vaikams patiekiamų patiekalų yra tausojantys patiekalai. 

27. Pritaikytas maitinimas organizuojamas atsižvelgiant į tėvų pateiktus prašymus ir gydytojo raštiškus 

nurodymus (Forma Nr.027 –1/a). 

28. Jei pritaikyto maitinimo patiekalų lopšelio-darželio virtuvėje pagaminti nėra galimybių, vaikai, 

kuriems skirtas pritaikytas maitinimas, gali būti maitinami tą dieną savo iš namų atneštu maistu. Iš 

namų atneštas maistas laikomas ir patiekiamas tinkamos temperatūros. 

29. Jei vaiko atstovai pagal įstatymą vaikui įdeda maisto papildomai, įdėtas maistas turi atitikti Tvarkos 

aprašo 14 punkto reikalavimus. 

V SKYRIUS 

VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI 

 

30. Valgiaraščio tituliniame lape nurodomas įstaigos pavadinimas, adresas, darbo laikas, maitinamų 

vaikų amžius, taip pat nurodomos savaitės dienos, kiekvieno vaikų maitinimo laikas. Visi valgiaraščio 

lapai sunumeruojami (išskyrus titulinį) ir patvirtinami vadovo parašu ir spaudu. 

31. Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ valgiaraščiuose nurodomi pusryčiams, pietums, vakarienei 

patiekiami patiekalai, patiekalų kiekiai (g), maistinė (baltymai, riebalai, angliavandeniai (g) ir energinė 

vertė (kcal), taip pat kiekvienos dienos vidutinė maistinė (baltymai, riebalai, angliavandeniai (g) ir 

energinė vertė (kcal). 

32. Maisto produktai pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

programas į valgiaraščius neįtraukiami. Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos 

technologiniuose aprašymuose nurodomi naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai 

(g), gamybos būdas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukmė. 

 31. Atliekant nereikšmingus keitimus, t.y. pakeitus vieną maisto produktą tos pačios maisto produktų 

grupės kitu maisto produktu, kai mitybinė vertė nepablogėja, o energetinė vertė pasikeičia ne daugiau 

kaip dešimt procentų, valgiaraščiai pakartotinai nederinami. 

32. Produktų ir prekių ženklinimo žymos ir etiketės saugomos ne mažiau kaip 1 savaitę nuo jų 

suvartojimo dienos. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

33. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje, 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 ir nedelsdamas raštu apie tai informuoja 

įstaigos vadovą. Įstaiga 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. 



_________________________________________ 

Maitinimo organizavimo Mažeikių 

lopšelyje-darželyje „Eglutė“  

tvarkos aprašo 

1 priedas 

______________________________________________ 

(įstaigos pavadinimas) 

VALGIARAŠČIO VERTINIMO PAŽYMA 

20__m. ____________d.  Nr._____ 

_____________ 

(surašymo vieta) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos  pavadinimas, adresas: 

____________________________________________________________________________________ 

Maisto tiekimo įmonės pavadinimas, adresas:  

____________________________________________________________________________________ 

Valgiaraštį sudariusio asmens vardas, pavardė, pareigos: 

____________________________________________________________________________________ 

Nustatyta: (kokiais teisės aktais vadovaujantis atliktas vertinimas, kokie vertinimo rezultatai, kuo 

remiantis šie rezultatai gauti) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Vertinimo išvada: (nurodyti, kokių teisės aktų (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, 

papunktis) pažeidimai nustatyti)  

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Nurodymas: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Vertinimo pažyma surašyta 2 egzemplioriais. 

Vertinimą atliko: 

_____________________  _______________________                  _____________ 

(atlikusio asmens pareigos)                                           (vardas ir pavardė)                                          

(parašas) 

 

  

 



 

 

 

Maitinimo organizavimo Mažeikių 

lopšelyje-darželyje „Eglutė“  

tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI VAIKAMS MAITINTI SKIRTUOSE MAISTO 

PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS 

 

Dažikliai: 

E 102 tartrazinas 

E 104 chinolino geltonasis 

E 110 saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S 

E 122 azorubinas, karmosinas 

E 123 amarantas 

E 124 ponso 4R, košenilis raudonasis A 

E 127 eritrozinas 

E 128 raudonasis 2G 

E 129 alura raudonasis AC 

E 131 patentuotas mėlynasis V 

E 132 indigotinas, indigokarminas 

E 133 briliantinis mėlynasis FCF 

E 142 žaliasis S 

E 151 briliantinis juodasis BN, juodasis PN 

E 154 rudasis FK 

E 155 rudasis HT 

E 180 litolrubinas BK 

 

Konservantai: 

E 200 sorbo rūgštis 

E 202 kalio sorbatas 

E 203 kalcio sorbatas 

E 210 benzoinė rūgštis 

E 211 natrio benzoatas 

E 212 kalio benzoatas 

E 213 kalcio benzoatas 

 

Saldikliai: 

E 950 acesulfamas K 

E 951 aspartamas 



E 952 ciklamo rūgštis ir jos natrio bei kalcio druskos 

E 954 sacharinas ir jo natrio, kalio bei kalcio druskos 

E 955 sukralozė 

E 957 taumatinas 

E 959 neohesperidinas DC 

E 962 aspartamo-acesulfamo druska 

 

Aromato ir skonio stiprikliai:  

E 620 Glutamo rūgštis 

E 621 Mononatrio glutamatas 

E 622 Monokalio glutamatas 

E 623 Kalcio glutamatas 

E 624 Monoamonio glutamatas 

E 625 Magnio glutamatas 

E 626 Guanilo rūgštis 

E 627 Dinatrio guanilatas 

E 628 Dikalio guanilatas 

E 629 Kalcio guanilatas 

E 630 Inozino rūgštis 

E 631 Dinatrio inozinatas 

E 632 Dikalio inozinatas 

E 633 Kalcio inozinatas 

E 634 Kalcio5´-ribonukleotidai 

E 635 Dinatrio5´-ribonukleotidai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


