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• Vaikų mitybos problemos
• Naujos RPN
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• Vaikų maitinimo organizavimo situacija
• Vaikų maitinimo organizavimo
reglamentavimo pakeitimai

ES Tarybos išvados dėl prisidėjimo prie
vaikų nutukimo plitimo sustabdymo
Council conclusions to contribute towads halting the halting the rise in
childhood obesity
2017 m. birželio 16 d.

ES Taryba pažymi, kad antsvoris ir
nutukimas yra pagrindinė auganti problema,
kuri turi didelę įtaką vaikų, o vėliau ir
suaugusių žmonių ligotumui ir negaliai, bei
yra našta valstybės biudžetui.

ES Tarybos išvadose dėl prisidėjimo
prie vaikų nutukimo plitimo sustabdymo
Valstybės narės kviečiamos:
„Skatinti sveiką aplinką, ypač ugdymo
įstaigose,
užtikrinti
sveikos
mitybos
galimybes,
apriboti
maisto
produktų,
kuriuose gausu druskos, sočiųjų riebalų,
trans-riebalų ir cukraus, prieinamumą,
skatinti vaikus ir paauglius būti reguliariai
fiziškai aktyviais.“

ES Taryba šiuo metu rengia
ES Tarybos išvadų „Europos sveika ateitis:
vaikų sveika mityba“ projektą
Bus patvirtintas 2018 m. birželio mėn.
Pagrindiniai aptariami klausimai:
Siūloma nustatyti ribojimo priemones, kad vaikai, nebūtų
klaidinami reklamos ir rinkodaros (maisto produktų
pakuotės, dovanėlės), skatinančios vartoti maisto
produktus, kuriuose yra daug sočiųjų riebalų, trans-riebalų
rūgščių, cukraus ar druskos.
Pabrėžiama vartotojų informavimo apie maisto produktų
sudėtį svarba (pvz.: trans riebalai).

HBSC tyrimas
Moksleivių
gyvensenos ir
elgesio tyrimas
(Health
Behaviour in
School-Aged
Children), nuo
1994 m. šalyje
vykdomas kas 4
metus

HBSC 2006 m. tyrimas

HBSC 2010 m. tyrimas

HBSC 2014 m. tyrimas

Dvigubai išaugo antsvorį ir nutukimą turinčių
vaikų skaičius!

2006 m. berniukai
mergaitės

2010 m. berniukai
mergaitės

2014 m. berniukai
mergaitės

2018 m.

?

9 proc. 15 m. 8 proc.
13 m. 4 proc. 15 m. 4 proc.
13 m. 13 proc. 15 m.13 proc.
13 m. 8 proc. 15 m. 5 proc.
13 m. 20 proc. 15 m.17 proc.
13 m. 8 proc. 15 m. 8 proc.
13 m.

PSO iniciatyva
PSO 2007 m. inicijavo tyrimą – „PSO Europos
vaikų nutukimo stebėsenos iniciatyva“ (WHO
European Childhood Obesity Surveillance
Initiative – COSI) :
Kas keli metai matuoti 6-9 m. pradinių klasių
mokinių antsvorio ir nutukimo paplitimo
tendencijas ir palyginti tarp Europos šalių

2016 m. Lietuvoje 15,6 proc. vaikų turėjo antsvorį,
6.6 proc. buvo nutukę (kas penktas per didelio
svorio).

Vaikų ir paauglių nutukimo priežastys
• „Tukinanti“ aplinka: socialiniai, ekonominiai,
kultūriniai, fiziniai veiksniai:
• fizinio aktyvumo sumažėjimas (sėdėjimas prie
ekrano virš 2 val. per dieną, sėdėjimas pamokų
metu, pasyvus transportas, pasyvus laisvalaikis,
miego trūkumas);
• maitinimosi įpročių pokyčiai, įskaitant padidėjusį
didelės energetinės bei mažos maistinės vertės
produktų ir gėrimų vartojimą. Gausus sočiųjų
riebalų rūgščių, cukraus, druskos,
nepakankamas vaisių ir daržovių vartojimas.

PATVIRTINTA
sveikatos apsaugos ministro
1999 m. lapkričio 25 d.
įsakymu Nr.510

Nauja redakcija
2016 m. birželio 23 d. Nr. V-836
(TAR 2016-18796)

REKOMENDUOJAMOS PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMOS VAIKAMS
Amžius

Lytis

Energija,
kcal

Iki 3 mėn.

Baltymai,
Riebalai,
Angliag
g
vandeniai, g
Energijos kiekis = kūno svoris (kg)  108
Baltymų kiekis = kūno svoris (kg)  2,4

4-6 mėn.

Riebalų kiekis = kūno svoris (kg)  4,9
Angliavandenių kiekis = kūno svoris (kg) x 13,6

7-9 mėn.

Energijos kiekis = kūno svoris (kg)  96
Baltymų kiekis = kūno svoris (kg)  2,1

10-12 mėn.

Riebalų kiekis = kūno svoris (kg)  3,7
Angliavandenių kiekis = kūno svoris (kg) x 13,6

1-3 m.

1400 (1200)

45

50

193

4-6 m.

1700 (1500)

55

60

235

7-10 m.

2030 (1700)

65

66

294

Bern.

2420 (2200)

75

80

350

Merg.

2200 (2000)

70

75

311

Bern.

2890 (2800)

95

93

396

Merg.

2400 (2400)

80

85

329

11-14 m.

15-18m.

Rekomenduojamos paros normos
•
•

•
•
•
•

Vaikų paros energijos normos nustatytos, atsižvelgiant į paros
vidutinį energijos poreikį, pagal amžiaus grupes;
intensyviai sportuojančių vaikų energijos poreikiai yra didesni ir turi
būti apskaičiuojami individualiai pagal jų fizinio aktyvumo
koeficientą.
Baltymai (nuo 2 m. amžiaus) ‒ 10-20 proc.;
Angliavandeniai ‒ 45-60 proc. (cukrūs iki 10 proc.);
Riebalai (nuo 2 m. amžiaus) ‒ 25-35 proc. (riebiosios riebalų rūgštys
iki 10 proc.);
Druskos ‒ iki 2 m. amžiaus 2 g/1000kcal
2-10 m. amžiaus 3-4 g/parą
virš 10 m. amžiaus 5-6 g/parą

Pritaikytas maitinimas
• Pritaikytas maitinimas – toks maitinimas, kuris
užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo (alergija tam
tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar
remisinės jų būklės ir kt.) nulemtus, vaiko individualius
maistinių medžiagų ir energijos poreikius, parenkant
toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą,
konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai
rekomenduojamas gydytojo.
• Pritaikytas maitinimas turi būti organizuojamas pagal
gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a)
ikimokyklinio ugdymo ir vaikų socialinės globos
įstaigose.

Vaikų pritaikyto maitinimo organizavimo
rekomendacijos skelbiamos:
http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenessveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas2/pritaikytas-maitinimas

Pritaikyto maitinimo valgiaraščiai gali
būti rengiami:
- koreguojant bendrą valgiaraštį, pagal kurį
įstaigoje
maitinami
asmenys:
draudžiamus
patiekalus, maisto produktus ar jų kiekius keičiant
rekomenduojamais
ir
atsižvelgiant
į
Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir
energijos normas;
- sudarant naują pritaikyto maitinimo valgiaraštį,
atsižvelgiant
į
Rekomendacijas
ir
į
Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir
energijos normas.

Pritaikyto maitinimo rekomendacijos
parengtos
•
•
•
•

nutukusiems ar antsvorį turintiems vaikams;
celiakija sergantiems vaikams;
cukriniu diabetu sergantiems vaikams;
alergiškiems maisto produktams vaikams.

Rekomendacijos alergenų
eliminavimui
Karvės
pienui,
kviečiams,
paukščių
kiaušiniams,
sojos
pupelėms,
žuviai,
riešutams.
Raudonai pažymėti produktai – dažniausiai
sukelia alergijas vaikų tarpe.
„Išaugamos alergijos“: karvės pienui,
paukščių kiaušiniams, sojos pupelėms.
Apie 70 maisto produktų gali sukelti alergiją.

„Paslėpti alergenai“
Privaloma žinoti sudėtinių maisto produktų sudėtį (14 alergenų
maisto produktuose ženklinimą reglamentuoja:
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr.
1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš
dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr.
1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos
direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos
direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004, 21 straipsnis
Lietuvos higienos norma HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m.
gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN
119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES)
Nr. 1169/2011
II PRIEDAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

ALERGIJAS ARBA NETOLERAVIMĄ SUKELIANČIOS MEDŽIAGOS ARBA PRODUKTAI
1. Glitimo turintys javai (t. y. kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, spelta, kamutas arba jų sukryžmintos
atmainos) ir jų produktai, išskyrus;
2. vėžiagyviai ir jų produktai;
3. kiaušiniai ir jų produktai;
4. žuvys ir jų produktai, išskyrus:
5. žemės riešutai ir jų produktai;
6. sojų pupelės ir jų produktai, išskyrus;
7. pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę);
8. riešutai, t. y. migdolai (Amygdalus communis L.), lazdyno riešutai (Corylus avellana), graikiniai
riešutai (Juglans regia), anakardžiai (Anakardium occidentale), pekaninės karijos (Carya
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilinės bertoletijos (Bertholletia excelsa), pistacijos (Pistacia
vera), makadamijos ar Kvinslendo riešutai (Macadamia ternifolia) bei jų produktai;
9. salierai ir jų produktai;
10. garstyčios ir jų produktai;
11. sezamo sėklos ir jų produktai;
12. sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, visame SO
2 skaičiuojami paruoštiems vartoti produktams arba produktams, atgamintiems pagal gamintojų
nurodymus;
13. lubinai ir jų produktai;
14. moliuskai ir jų produktai.

Vegetariniai valgiaraščiai
Maitinimo organizavimo tvarkos apraše
išdėstytos teisinės nuostatos leidžia parengti
vegetarinius valgiaraščius bendra tvarka kaip
ir kitus valgiaraščius.

http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenessveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinisaktyvumas-2

• Prieš pradedant vaikus maitinti pagal vegetarinį
valgiaraštį, rekomenduojama jų tėvus ir globėjus
(rūpintojus) informuoti apie vegetarinės mitybos
riziką, nurodytą rekomendacijose, bei gauti iš
tėvų ar globėjų raštišką prašymą organizuoti jų
vaikams vegetarišką maitinimą.
• Vaikams, gaunantiems vegetarinį maitinimą,
rekomenduojama tikrinti sveikatą du kartus per
metus ir sveikatos pažymą pateikti ugdymo
įstaigai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO,
BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS
ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V - 946
Vilnius

Paskutinis pakeitimas patvirtintas
2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-998 (ĮSIGALIOJO 2016-01-01)

Tvarkos aprašo tikslai
• Sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų
mitybai,
• Užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę,
• Patenkinti vaikų maisto medžiagų
fiziologinius poreikius,

• Ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.

Sveikos mitybos taisyklės
• Valgyti kuo įvairesnį maistą;
• Valgyti kuo daugiau įvairių, dažniau šviežių, vietinių
daržovių ir vaisių, uogų;
• Kelis kartus per dieną valgyti kruopų, viso grūdo
duonos ar makaronų, bulvių;
• Rinktis maisto produktus, turinčius mažai cukraus,
kuo rečiau vartoti saldžius gėrimus, saldumynus;
• Riebią mėsą ir mėsos produktus keisti ankštinėmis
daržovėmis, žuvimi, paukštiena ar liesa mėsa;
• Vartoti kuo mažiau druskos (5 g / parą);
• Maitintis reguliariai.

Maisto produktai, tiekiami vaikams maitinti,
kuriems nustatyti aukščiausi kokybės reikalavimai

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Švieži vaisiai ir daržovės,
Bulvės,
Mėsos gaminiai,
Alyvuogių aliejus,
Žuvininkystės produktai,
Rauginti pieno gaminiai,
Varškė ir varškės gaminiai,
Sūriai,
Lydyti sūriai.

„Rakto skylutė“
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakymas
Nr. V-50 „Dėl maisto produktų ženklinimo
simboliu „Rakto skylutė“ TAR 2014-00514.
• Pakeitimas 2017-02-23
• Maisto produktai, nurodyti šiame įsakyme,
savanoriškai gali būti ženklinami simboliu
„Rakto skylutė“

2014 m. LIETUVOJE ĮTEISINTAS TARPTAUTINIS
SVEIKATAI PALANKAUS MAISTO SIMBOLIS
"RAKTO SKYLUTĖ"

Riboja:
riebalus,
sočiuosius riebalus,
trans-riebalus,
cukrų,
druską (natrį)
Draudžia:
saldiklius
Reikalauja:
didesnio maistinių skaidulų kiekio

LR sveikatos apsaugos ministro sudaryta
komisija iš Sveikatos apsaugos ministerijos,
Švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės
maisto
ir
veterinarijos
tarnybos
ir
savivaldybių visuomenės sveikatos biurų
atstovų 2018 m. balandį patikrino ir įvertino
vaikų maitinimo organizavimą 30 vaikų
ugdymo įstaigose 12 savivaldybių.
Tikrinimo tikslas išaiškinti gerąsias ir
blogąsias vaikų maitinimo organizavimo
praktikas

Patikrinta 30 vaikų ugdymo įstaigų 12 savivaldybių.
• Pagal pavaldumą − Švietimo ir mokslo
ministerijos bei savivaldybių pavaldumo;
• Pagal nuosavybės tipą − viešąsias ir privačias;
• Pagal maitinamų vaikų amžių − 1-19 m.;
• Pagal miestų, kuriame jos yra, dydį − didelių,
vidutinių ir mažų miestų.
• Pagal maitinimo paslaugos organizavimą −
maistą gaminasi pačios arba perka maitinimo
paslaugą.

Geriamasis vanduo
Mokyklose turi būti sudarytos higieniškos
sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo
vandens (rekomenduojama, kambario
temperatūros,
pvz.,
pilstomo
iš
geriamajam vandeniui skirtų indų, talpų,
automatų ir pan.), net jei vaikai
nemaitinami.

Geriamasis vanduo 1

Geriamasis vanduo 2

Geriamasis vanduo 3

Geriamasis vanduo 4

Vanduo 5

Vanduo 6
„Vienkartinių puodelių vandeniui atsigerti teiraukitės pas administratorių“

Vanduo 7

Vanduo 8

Privalomai teikiama informacija
• Einamosios savaitės valgiaraščiai;
• Maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar
kita sveiką mitybą skatinanti informacija;
• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
nemokamos telefono linijos numeris;
• Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai turi būti
skelbiami mokyklos interneto svetainėje,
jeigu ją turi.

Nustačius maitinimo organizavimo
neatitikimus
• Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
(jo nesant − kitas Vadovo įgaliotas asmuo) 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.

Pažeidimai

Trūkumai

Kas lemia sveikatai palankų
vaikų maitinimą?
• Teisės aktų nuostatos;
• Maitinimo organizatorius (virėjai,
valgiaraščiai);
• Maisto produktų kokybė (viešieji
pirkimai, tiekėjo sąžiningumas);
• Aktyvi įstaigos bendruomenė.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d.
Tiesiogiai tvarkantiems maistą 10 val.
mokymas apie lėtinių neinfekcinių ligų
prevenciją (cukraus, druskos, riebalų
mažinimą) +HIGIENA.
Prieš pradedant dirbti ir kas 2 metai
Patvirtino SAM 2018 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-30
(TAR 2018-00433)

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

,, Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas“
TAR 2018-06471

Įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

Taikymo sritis
• vaikų maitinimo, vykdomo bet kokios
nuosavybės
formos
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo
programas įgyvendinančiose įstaigose
(toliau – mokyklos),
• vaikų poilsio stovyklose,
• vaikų socialinės globos įstaigose

DRAUDŽIAMI TIEKTI MAISTO PRODUKTAI
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.

Maisto priedų, kurių neturi būti vaikams
maitinti skirtuose maisto produktuose, sąrašas
papildomas:
•
•
•
•

E 220‒228
E 960
E 961
E 969

sieros dioksidas ir sulfitai
steviolio glikozidai
neotamas
advantamas

LEIDŽIAMAS CUKRŲ, DRUSKOS IR SKAIDULINIŲ
MEDŽIAGŲ KIEKIS VAIKAMS TIEKIAMUOSE MAISTO
PRODUKTUOSE IR PATIEKALUOSE
5 priedas

Eil.
Nr.
Maisto produktai ar patiekalai

silkę)

Skaidulinių
medžiagų (g)
ne mažesnis
nei/100 g

Cukrų kiekis
(g) ne didesnis
nei/100 g (ml)

Druskos kiekis
(g) ne didesnis
nei/100 g (ml)

3

1,7

-

5

2,5

-

102

1

1.

Mėsos ir žuvies (išskyrus
patiekalai ir gaminiai

2.

Silkė

3.

Pieno gaminiai

3.1.

Jogurtai, varškės gaminiai

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

-

-

MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ
VAIKAMS MAITINTI PATIEKIMAS
(6 priedas)

Maisto produktų grupės
1. Daržovės

2. Vaisiai, uogos

3. Bulvės
4. Grūdiniai produktai

Maisto produktų patiekimas1
1.1. Pirmenybė teikiama šviežioms, sezoninėms daržovėms.
1.2. Tiekiamos kuo įvairesnės daržovės.
1.3. Šviežių daržovių salotos tiekiamos su aliejaus ar nesaldinto jogurto
padažu.
1.4. Termiškai apdorotos daržovės (šviežios arba šaldytos) tiekiamos
kaip garnyras, sriuba, apkepas ir t. t.).
1.5. Per dieną vieną daržovių porciją galima pakeisti 100‒200 ml
daržovių sulčių.
1.6. Vaikams patiekiamos taip, kad galėtų sukramtyti.
2.1. Pirmenybė teikiama šviežiems, sezoniniams vaisiams ir uogoms.
2.2. Per savaitę vieną vaisių porciją galima pakeisti 100‒200 ml vaisių
sulčių.
2.3. Vaikams patiekiami taip, kad galėtų sukramtyti.
2.4. Ikimokyklinio amžiaus vaikams vaisiai ar uogos netiekiami su
kauliukais, kuriuos vaikai galėtų nuryti.
3.1. Jei bulvių patiekalai tiekiami su padažais, jie turi būti neriebūs
(nesaldinto jogurto, pomidorų ir pan.).
4.1. Pirmenybė teikiama viso grūdo arba iš dalies viso grūdo
produktams.
4.2. Tiekiamos kuo įvairesnės kruopos ar kruopų dribsniai (avižų, grikių,
ryžių, kvietinės, miežinės, perlinės, kukurūzų, sorų ir kt.).
4.3. Pirmenybė teikiama ruginei duonai (ne mažiau kaip 30 proc.
sausos produkto masės sudaro rugiai).
4.4. Apkepų, blynų, bandelių tešlai aukščiausios rūšies miltus
rekomenduojama maišyti su viso grūdo miltais, sėlenomis.
4.5. Makaronai: pirmenybė teikiama pagamintiems iš kietųjų kviečių
miltų arba viso grūdo miltų.

5. Mėsa ir mėsos
gaminiai

6. Žuvis

7. Kiaušiniai
8. Pienas ir pieno
produktai

5.1. Pirmenybė teikiama šviežiai, atvėsintai mėsai:
paukštienai, triušienai, veršienai, jautienai, kiaulienai,
avienai.
5.2. Tiekiama liesa mėsa.
5.3. Paukštiena patiekalų gamybai naudojama be odos.
5.4. Mėsos gaminiai tiekiami tik aukščiausios rūšies.
5.5. Rūkyti mėsos gaminiai tiekiami ne jaunesniems kaip 3
metų amžiaus vaikams.
5.6. Mėsa patiekiama taip, kad galėtų sukramtyti.
6.1. Pakaitomis tiekiama riebi ir liesa jūrinė arba gėlo
vandens žuvis.
6.2. Jei yra rizika, kad žuvyje liks smulkių ašakų, ji
patiekiama malta.
7.1. Kiaušiniai patiekiami virti arba gaminiuose.
8.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams rekomenduojama (jei
gydytojas nerekomendavo kitaip) patiekti ne mažiau kaip 200
ml pasterizuoto pieno arba atitinkamą pagal kalcio kiekį
pieno produktų kiekį per dieną.
8.2. Tiekiamas ne didesnio nei 2,5 proc. riebumo
pasterizuotas pienas.
8.3. Rauginti pieno gaminiai tiekiami po rauginimo termiškai
neapdoroti.

9. Ankštiniai ir ankštinės
daržovės

9.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams pirmenybė teikiama tiekiant trintus ankštinius
ar ankštines daržoves.

10. Aliejus ir riebalai

10.1. Šaltųjų patiekalų gaminimui naudojamas šalto spaudimo nerafinuotas aliejus
(rapsų, alyvuogių, linų sėmenų ir kt.).
10.2. Kepimui naudojamas kepti tinkantis aliejus.
10.3. Sviestas, kur įmanoma, keičiamas aliejumi arba margarinu, kurio sudėtyje
sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 33 proc. bendrojo riebalų kiekio.

11. Riešutai, sėklos, džiovinti 11.1. Tiekiami pagardinti patiekalus.
vaisiai ir džiovintos uogos
11.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikams tiekiami smulkinti.
11.3. Džiovinti vaisiai tiekiami plauti karštu vandeniu.
12. Prieskoniai

13. Gėrimai

12.1. Pirmenybė teikiama žaliems lapiniams prieskoniams (petražolės, krapai,
raudonėlis, bazilikas ir kt.).
12.2. Džiovintos žolelės tiekiamos be pridėtinės valgomosios druskos ir maisto
priedų.
13.1. Pirmenybė teikiama geriamajam vandeniui.
13.2. Su patiekalais sultys ir gėrimai, kuriuose yra pridėtinių cukrų, netiekiami.

15. Sriubos

14.1. Viso grūdo pyragai, bandelės, desertai vaisių, pieno produktų pagrindu,
pudingai.
15.1. Jei tiekiamos su kitu maistu, patiekiamos nedideliais kiekiais (100–150 ml).

16. Arbata

16.1. Arbatžolių ir (ar) žolelių arbata ruošiama 1g/1l koncentracijos.

17. Kiti

17.1. Medus, grybai tiekiami ne jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams.

14. Saldumynai

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO
PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ DAŽNUMAS
(7 priedas)

Mėsa ir jos gaminiai
• Raudona mėsa:
jautiena, kiauliena, ėriena ir ožkiena

• Balta mėsa:
Paukštiena, veršiena, triušiena

• Termiškai apdoroti mėsos gaminiai:
Virtos, virtos rūkytos, karštai rūkytos, keptos
dešros ir dešrelės

• Termiškai neapdoroti mėsos gaminiai:
Vytintos, šaltai rūkytos, mažai rūkytos dešros ir
dešrelės, skilandžiai, šaltai rūkyti gabaliniai
mėsos gaminiai, sūdyti ir šaltai rūkyti lašiniai

Maisto produktai ir
patiekalai2

Visos paros maitinimas

Trys maitinimai per dieną

Vienas arba du maitinimai per
dieną

1. Patiekalai iš
raudonos mėsos

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

2. Patiekalai iš baltos Ne daugiau kaip
mėsos
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

3. Termiškai apdoroti Ne daugiau kaip
mėsos gaminiai
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

4. Termiškai
neapdoroti mėsos
gaminiai

Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.

5. Žuvis ir žuvies
patiekalai

Ne mažiau kaip
1 kartas/sav.

Ne mažiau kaip
1 kartas/sav.

Ne mažiau kaip
1 kartas/sav.

6. Subproduktai ir jų
Ne daugiau kaip
patiekalai (kepenys,
1 kartas/2 sav.
liežuvis)

Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.

7. Pieno produktai ar Ne mažiau kaip
jų patiekalai
1 kartas/d.

Ne mažiau kaip
1 kartas/d.

Ne mažiau kaip
2 kartus/sav.

8. Ankštiniai, ankštinės Ne mažiau kaip
daržovės ir jų patiekalai 3 kartus/sav.

Ne mažiau kaip
3 kartus/sav.

Ne mažiau kaip
1 kartas/sav.

9. Kruopos, javų
dribsniai (išskyrus
šlifuotus ryžius) ir jų
patiekalai

Ne mažiau kaip
7 kartus/sav.

Ne mažiau kaip
5 kartus/sav.

Ne mažiau kaip
3 kartus/sav.

10. Šlifuoti ryžiai ir jų
patiekalai

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

11. Pusryčių dribsniai

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

12. Makaronai ir jų
patiekalai
patiekalai

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

13. Virtos ar keptos
bulvės (su daug
baltymų turinčiais
produktais)

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

14. Virtų bulvių
patiekalai

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.

15. Tarkuotų bulvių
patiekalai

Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/2 sav.

16. Daržovės

Ne mažiau kaip
3 rūšys/d.

Ne mažiau kaip
3 rūšys/d.

Ne mažiau kaip
2 rūšys/d.

17. Vaisiai

Ne mažiau kaip
1 rūšis/d.

Ne mažiau kaip
1 rūšis/d.

Ne mažiau kaip
1 rūšis/d.

18. Vaisių sultys arba Ne daugiau kaip
daržovių-vaisių sultys 2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

19. Daržovių sultys

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

20. Gėrimai su
pridėtiniu cukrumi

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
1 kartas/sav.

21. Desertai (ne
mažiau kaip 50 proc.
vaisių )

Ne daugiau kaip
4 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

22. Desertai viso
grūdo ar (ir) pieno
produktų pagrindu)

Ne daugiau kaip
3 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Ne daugiau kaip
2 kartus/sav.

Patiekalai, kurių sudėtyje yra
kelių grupių maisto produktų,
priklauso tai grupei, kurios maisto
produktų dalis yra didžiausia
pagamintame patiekale
(pvz.: plovas su vištiena (ryžiai 100 g, vištiena
70 g, morkos 20 g ir kiti maisto produktai, kurių
kiekis mažesnis nei 20 g) priklauso „Šlifuotų
ryžių ir jų patiekalų“ grupei.

Vaikai iki 1 metų amžiaus
Maitinami ne rečiau kaip kas 2,5 val. pagal individualius valgiaraščius,
sudaromus pagal pateiktus reikalavimus, jei gydytojas raštiškai
nerekomendavo kitaip (Forma Nr. 027-1/a). Valgiaraštyje turi būti
nurodytos kiekvieno vaiko maitinimo valandos, motinos pieno ar pradinio
(tolesnio) maitinimo kūdikių mišinio, kitų patiekalų kiekiai:
• 6‒7 mėn. amžiaus vaikams turi būti tiekiamos dviejų‒trijų daržovių
(bulvių, cukinijų, moliūgų, morkų, brokolių, žiedinių kopūstų ir kopūstų)
trintos košės; smulkintų vienos rūšies kruopų (grikių, ryžių, avižų, miežių
ar kukurūzų) košės;
•7‒8 mėn. amžiaus vaikams turi būti tiekiamos 28.1 papunktyje nurodytos
košės, pagardintos aliejumi, paukštiena ar triušiena. Atskiro maitinimo
metu tiekiami trinti vaisiai (obuoliai, slyvos, persikai) ar uogos. Taip pat
tiekiamas geriamasis vanduo;

1-7 metų amžiaus vaikai
80 proc. patiekalų turi būti tausojantys
Pvz.: 15 maitinimų į savaitę (3 į dieną):
12 tausojantys patiekalai
3 gali būti kitaip pagaminti patiekalai

MAISTAS IŠ NAMŲ
10. Jei sudaroma sutartis 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, išvardytus Tvarkos aprašo 19
punkte. Sutartis dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu
maistu turi teisę sudaryti lauko darželiai ir mokyklos,
kuriose ugdomi vaikai, kuriems reikalingas pritaikytas
maitinimas.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas
įgyvendinančios įstaigos turi laikyti ir patiekti iš namų
atneštą maistą tinkamos temperatūros.

MAISTAS IŠ NAMŲ 2

34. [...] Vaikams taip pat turi būti sudaryta
galimybė atsinešti, laikyti ir maitintis iš namų
tą dieną atneštu maistu. Už atnešto maisto
saugą ir kokybę atsako vaiko atstovai pagal
įstatymą.

DAUGIAU DARŽOVIŲ IR VAISIŲ

22.8 Daržovių (išskyrus bulves) ar vaisių
garnyras turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3
patiekalo svorio;

Pasirinkimas
34. Bendrojo ugdymo mokyklose

rekomenduojama sudaryti galimybę pasirinkti
iš kelių karštųjų pietų patiekalų ir kelių garnyrų.
Rekomenduojama sudaryti sąlygas vaikams
patiems įsidėti maisto. [...]

Patiekalas iš augalinės kilmės maisto
produktų.
36. Pasirinkti pietų metu turi būti patiekiami karštieji
patiekalai: tausojantis patiekalas ir patiekalas, pagamintas
tik iš augalinės kilmės maisto produktų (išskyrus mokyklas,
į kurias maistas pristatomas termosuose). Valgiaraščiuose
šie patiekalai ar patiekalas (jei tausojantis patiekalas yra
pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų)
pažymimi žodžiu „Tausojantis“ ir (ar) „Augalinis“. Jei pietų
metu tiekiamas tik vienas karštasis pietų patiekalas, ne
mažiau kaip pusė į pietų valgiaraščius (15 dienų) įtrauktų
karštųjų pietų patiekalų turi būti tausojantys ir (ar)
patiekalai, pagaminti tik iš augalinės kilmės maisto
produktų.

Bendrieji higienos principai
Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietų įrengimas ir maisto tvarkymas
vaikų socialinės globos įstaigų bendrosiose maisto tvarkymo patalpose,
išskyrus vaikų globos įstaigų šeimynas ir vaikų su negalia dienos socialinės
globos centrus, maistą gaminančius atskirose virtuvėse, turi atitikti HN 15:2005
reikalavimus. Vaikų globos įstaigų šeimynų ir vaikų su negalia dienos socialinės
globos centrų virtuvėse, kai šiose įstaigose nėra bendrųjų maisto tvarkymo
patalpų, maistas tvarkomas laikantis bendrųjų higienos principų: tvarkant
maistą švarioje vietoje, švariomis rankomis, švariais įrankiais bei įranga,
gerai nuplaunant maisto žaliavas, naudojant tik HN 24:2003 reikalavimus
atitinkantį vandenį, apdorojant šiluma maistą, skirtą valgyti tik apdorotą
šiluma, būtina pakaitinti jį taip, kad temperatūra jo viduje pasiektų ne
mažiau kaip +75 °C, išskyrus patiekalus, kuriems dėl kulinarinių ar
technologinių priežasčių numatyta kitokia šiluminio apdorojimo
temperatūra, nesuliečiant per indus, įrankius, įrangą ar rankas karščiu
neapdoroto ir apdoroto maisto, kuo trumpiau laikant ar tvarkant maistą
mikrobams daugintis palankiose temperatūrose (5 − 60oC) bei vykdant
kitus maisto produktų ir žaliavų gamintojų nurodymus.

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos,
prižiūrint maitinimo organizavimo atitiktį
mokyklose (1 priedas)
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

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos,
prižiūrint maitinimo organizavimo atitiktį
mokyklose (1 priedas)
2.1. ar vaikų maitinimui netiekiamos draudžiamos tiekti maisto produktų
grupės (vertinamas tik vaikams patiekiamas maistas) (19 punktas);
2.2. ar nepažeidžiami patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai
(Tvarkos aprašo 22.5, 22.6, 22.10, 22.12, 22.13 papunkčiai);
2.3. ar sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo
vandens (23 punktas);
2.4. ar vykdomi Tvarkos aprašo 24, 25, 26, 28, 29 punktų reikalavimai;
2.5. ar pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a)
organizuojamas pritaikytas maitinimas;
2.6. ar bendrojo ugdymo programas įgyvendinančioje 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;

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos,
prižiūrint maitinimo organizavimo atitiktį
mokyklose (1 priedas)
2.7. ar visi pietų metu patiekiami patiekalai yra nurodyti
valgiaraštyje (34 punktas);
2.8. ar bendrojo ugdymo programas įgyvendinančioje įstaigoje
pietų metu tiekiami tausojantis ir augalinės kilmės maisto
produktų patiekalai (36 punktas);
2.9. ar bendrojo ugdymo mokykloje visi maitinimai
organizuojami pagal valgiaraščius;
2.10. ar valgiaraščiai sudaryti ne mažiau kaip 15 dienų
laikotarpiui (47 punktas).

Dėkoju už dėmesį !

