
PROJEKTAS 
 

 

PRITARTA  

Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ 

tarybos     m             protokolo    

nutarimu 

 

PATVIRTINTA  

Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ 

direktoriaus     m                      d.  

įsakymu    

 

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VIEVERSYS“ VAIKŲ MAITINIMO  

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ (toliau – įstaiga) vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų maitinimą įstaigoje.  

2. Šio tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti maisto 

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

įgūdžius.  

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:  

3.1. 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;  

3.2. šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti laikomas 

ne žemesnėje kaip +63°C temperatūroje;  

3.3. 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.  

3.4. valgiaraštis – numatomų pateikti vartoti dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas;  

3.5. 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. 

3.6. kitos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

4. Maitinimas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių 

ir vaikų maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos 

normas, sveikatos bei saugos reikalavimus.  

5. Maisto patiekimas turi atitikti Vaikų maitinimo tvarkos aprašą (1 priedas). 



6. Maitinimai skirstomi į pagrindinius ‒ pusryčiai, pietūs, vakarienė ir papildomą ‒ priešpiečius. 

Pusryčiams vaikas turi gauti 20–25 proc., pietums – 30-35 proc., vakarienei – 20-25 proc., 

priešpiečiams 10 proc. rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo, nustatyto 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakyme Nr. 510 

„Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“, jei tokie 

maitinimai numatyti valgiaraščiuose. Maitinimai gali būti organizuojami išduodant maistą ( 

vaisius) ne ilgesnėms kaip 1 dienos išvykoms į varžybas, mokomųjų treniruočių stovyklas ar 

kitus renginius.  

7. Maisto daviniai gali būti išduodami karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus įvykio 

ar įvykio laikotarpiu, taip pat, kai vaikui skirtas mokymas namuose vadovaujantis Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2019 m. birželio 19 d. Nr. 1-94 ,,Dėl socialinės 

paramos mokiniams teikimo“ bei vaiko tėvams/globėjams pateikus prašymą raštu (4 priedas). 

Už maisto išdavimą atsakinga dietistė. Papildomas maisto davinys yra įrašomas atskiroje 

grafoje tos dienos valgiaraštyje 

8. 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 ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo. 



9. Vaikų maitinimui 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; 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 (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. 

10. Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta 

tvarka.  

11.  Maisto produktų inventorizacija įstaigoje atliekama pagal inventorizacijos taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.  

12. Įstaigos gaunamos tėvų (globėjų) įmokos už maitinimo paslaugą apskaitomos kaip įstaigos 

gaunamos pajamos iš įmokų teisės aktų nustatyta tvarka.  

13. Šio aprašo reikalavimai privalomi visiems įstaigoje dirbantiems ir maitinimo procese 

dalyvaujantiems asmenims.  

 

II. VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

14. Įstaigoje maitinimas organizuojamas visiems įstaigą lankantiems vaikams pagal poreikį. 

Vaikai įstaigoje maitinami šiltu maistu, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui pavalgyti prie 

stalo.  

15. 1–7 m. amžiaus vaikų maitinimo organizavimas:  

15.1. Vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 val. pagal valgiaraščius;  

15.2. 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 įstaigoje sudaromos 

mišrios grupės, valgiaraščiai sudaromi vadovaujantis 4-7 m. vaikams rekomenduojamomis 

paros maistinių medžiagų normomis;  

15.3. Pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. 027-1/a) turi būti organizuojamas 

pritaikytas maitinimas.  

15.4. Vaikų maitinimas organizuojamas vaikams maitinti pritaikytose patalpose laikantis 

nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų ir sudarant sąlygas kiekvienam 

vaikui pavalgyti prie stalo.  

16. Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas turi atitikti vaikų amžių ir sveikos mitybos 

rekomendacijas (2 priedas)  

17. Jei pritaikyto maitinimo patiekalų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas 

įgyvendinančios įstaigos virtuvėje pagaminti nėra galimybių, vaikai, kuriems skirtas 



pritaikytas maitinimas, gali būti maitinami tą dieną savo iš namų atneštu maistu. Ikimokyklinio 

ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos iš namų atneštą maistą 

turi laikyti ir patiekti tinkamos temperatūros, prieš tai vaiko tėvams/globėjams pateikus 

prašymą/sutikimą raštu (5 priedas).  

18. Patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai:  

18.1. Patiekiamas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną.  

18.2. Patiekiamas maistas turi būti kokybiškas, įvairus ir atitikti saugos reikalavimus;  

18.3. Pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams;  

18.4. Gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto 

priedų;  

18.5. Gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus;  

18.6. Vaikų maitinimui neturi būti tiekiami rūkyti mėsos gaminiai;  

18.7. Jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa, ji turi būti malama patiekalo gaminimo dieną;  

18.8. Kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ar vaisių, rekomenduotina, šviežių;  

18.9. Karštas pietų patiekalas turi būti gaminamas iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, 

paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštiniai augalai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių 

turinčių produktų. Su karštu patiekalu turi būti patiekiama daržovių, vaisių arba jų salotų;  

18.10. Valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos, pipirų, garstyčių;  

18.11. Jei tiekiama arbata, turi būti sudaryta galimybė atsigerti nesaldintos arbatos;  

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

žemesnė kaip 15 °C;  

18.13. Atsižvelgiant į sezoniškumą keisti patiekalus (pvz. raugintų kopūstų sriubą į šviežių 

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

18.14. Vaikams vandeniui atsigerti turi būti naudojami asmeninio naudojimo arba vienkartiniai 

stiklinaitės ar puodukai;  

18.15. Draudžiama naudoti susidėvėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais indus bei 

aliumininius įrankius ir indus;  

18.16. Įstaiga dalyvauja programose „Pienas vaikams“ „Vaisiai Jums“, kurios remiama 

Europos sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis, bei Europos vaisių vartojimo skatinimo 

mokyklose programoje, kurios taikomos laikantis jas administruojančių institucijų nustatytos 

tvarkos ir reikalavimų. Informacija apie gaunamą paramą, teikiama įstaigos el. svetainėje 

https://www.vieversys.lt/vaiku-maitinimas/.  

 

III. VAIKŲ MAITINIMO PASLAUGOS. MOKESTIS IR LENGVATOS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMUI 

 

19. Įstaigoje organizuojamos vaikų maitinimo paslaugos:  

19.1. Už vaikų maitinimo paslaugos, numatyto dydžio mokestį moka tėvai (kiti teisėti vaiko 

atstovai) pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 7 d. sprendimas Nr. 1-

685 „Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą 

Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos 

vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“ ir 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 1-

305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos 

aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ 

https://www.vieversys.lt/vaiku-maitinimas/


19.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikams nemokamas arba dalinai mokamas maitinimas 

organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta 

tvarka ir finansuojamas iš savivaldybės biudžeto.  

19.3. Nemokamas priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimas yra skiriamas Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės 

biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui bei savivaldybės biudžeto, 

organizuojamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, gavus savivaldybės 

administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl socialinės paramos mokiniui 

skyrimo arba nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo įstaigoje kitos dienos iki 

ugdymo proceso pabaigos. Nemokamas maitinimas teikiamas tik mokslo dienomis iki 

gegužės 31 dienos. Rudens, Kalėdų, Velykų ir kitokių atostogų metu jis nėra teikiamas. 

Nemokamiems priešmokyklinio ugdymo vaikų pietums yra nustatyta 0,67 Eur piniginė 

norma. Ikimokyklinio amžiaus (2-3 m) vaikų pusryčiams, priešpiečiams, pietums ir 

vakarienei yra nustatyta 2,20 Eur piniginė norma. Ikimokyklinio amžiaus (3-5/6 m) vaikų 

pusryčiams, priešpiečiams, pietums ir vakarienei yra nustatyta 2,50 Eur piniginė norma. 

Priešmokyklinio amžiaus (5/6 - 7 m) vaikų pusryčiams, priešpiečiams ir vakarienei yra 

nustatyta 2,50 Eur piniginė norma. 

 

IV. VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO GRAFIKAS 

 

20. Kiekvienais mokslo metais įstaigos maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros 

specialistas, atsižvelgdamas į grupių dienos ritmą, parengia maisto atsiėmimo grafikus. 

Maitinimo grafikas sudaromas tokiame laiko intervale:  

pusryčiai – nuo 8.30 val. iki 8.52 val.;  

priešpiečiai – nuo 9.30 val. iki 9.41 val.;  

pietūs – nuo 11.40 val. iki 12.14 val.;  

vakarienė – nuo 15.25 val. iki 15.26 val.  

21. Maisto atsiėmimo grafikai yra pakabinami stende prie įėjimo į virtuvę;  

22. Įstaigoje maitinimas organizuojamas pagal penkiolikos dienų perspektyvinį meniu, kurį 

parengia maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas, vadovaudamasis 

patvirtintais norminiais dokumentais teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

IV. TĖVŲ (VAIKO GLOBĖJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS 

  

23. Vaiko tėvai (globėjai):  

23.1. Turi teisę atsisakyti vieno iš maitinimų (pusryčių arba vakarienės) pageidaujamam 

laikotarpiui;  

23.2. Privalo pateikti grupės auklėtojai prašymą dėl planuojamo kito mėnesio maitinimo 

pakeitimo iki einamo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos;  

23.3. Vaikas, nevalgantis pusryčių, į grupę atvedamas po jų, o atsisakius vakarienės, paimamas į 

namus iki vakarienės; 

23.4. Tėvai užtikrina, kad vaikas nevalgantis pusryčių arba vakarienės, neatsineštų iš namų 

užkandžių ir gėrimų.  

 

V. VAIKŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIO SUDARYMO REIKALAVIMAI  

 



24. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir 

maistinių medžiagų normas vaikams, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakyme Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių 

medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“, bei į vaikų buvimo įstaigoje trukmę. Valgiaraščių 

energinė ir maistinė vertė nuo normų gali nukrypti ne daugiau nei penkis procentus.  

25. Lopšelyje – darželyje valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui. 

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.  

26. 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). 

27. Valgiaraščiuose nurodomi patiekiami patiekalai, patiekalų kiekiai (g). Maisto produktai pagal 

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.  

28. Atskiri valgiaraščiai sudaromi 1–3 ir 4–7 metų vaikams, mišraus amžiaus grupių valgiaraščiai 

sudaromi vadovaujantis tik 4–7 metų vaikams rekomenduojamomis paros normomis. 

Valgiaraščiai sudaryti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu patvirtinta tvarka, suderinti su atsakinga teritorine visuomenės sveikatos priežiūros 

institucija.  

29. 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.  

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

suvartojimo dienos. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. 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. Nustatęs 

neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale 

(3 priedas) ir nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją, pranešimo 

kopiją pateikia vadovui. 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. 

32.  Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas Mokykloje saugomas dvejus 

metus. 

  



(1 Priedas) 

 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

                                                                     6 priedas 

MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ VAIKAMS MAITINTI PATIEKIMAS 

 

Maisto produktų grupės Maisto produktų patiekimas1 

1. Daržovės 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. Vaisiai, uogos 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. Bulvės 3.1. Jei bulvių patiekalai tiekiami su padažais, jie turi būti neriebūs 

(nesaldinto jogurto, pomidorų ir pan.). 

4. Grūdiniai produktai 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 

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. Žuvis 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. Kiaušiniai 7.1. Kiaušiniai patiekiami virti arba gaminiuose. 

8. Pienas ir pieno 

produktai 

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 vaisiai ir 

džiovintos uogos 

11.1. Tiekiami pagardinti patiekalus. 

11.2. Ikimokyklinio amžiaus vaikams tiekiami smulkinti. 

11.3. Džiovinti vaisiai tiekiami plauti karštu vandeniu. 

12. Prieskoniai 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. Gėrimai 13.1. Pirmenybė teikiama geriamajam vandeniui.  

13.2. Su patiekalais sultys ir gėrimai, kuriuose yra pridėtinių cukrų, 

netiekiami.  

14. Saldumynai 14.1. Viso grūdo pyragai, bandelės, desertai vaisių, pieno produktų 

pagrindu, pudingai. 

15. Sriubos 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. 

1 Maisto produktai ir patiekalai turi atitikti Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 3‒5 

prieduose nustatytus kokybės reikalavimus. 

  



(2 priedas) 

 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

                                                                  7 priedas 

 

VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ DAŽNUMAS1 

  

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 mėsos 

Ne daugiau kaip  

3 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

3 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

3. Termiškai 

apdoroti mėsos 

gaminiai 

Ne daugiau kaip  

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 patiekalai 

(kepenys, 

liežuvis) 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

7. Pieno 

produktai ar jų 

patiekalai 

Ne mažiau kaip  

1 kartas/d. 

Ne mažiau kaip  

1 kartas/d. 

Ne mažiau kaip  

2 kartus/sav. 

8. Ankštiniai, 

ankštinės 

daržovės ir jų 

patiekalai 

Ne mažiau kaip 

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 
Ne daugiau kaip  Ne daugiau kaip  Ne daugiau kaip  



patiekalai 2 kartus/sav. 2 kartus/sav. 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 daržovių-

vaisių sultys 

Ne daugiau kaip  

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. 

  

  

1 Vegetarinio maitinimo valgiaraščiams sudaryti gyvūninių maisto produktų ir patiekalų patiekimo 

dažnumas netaikomas. 

  

2 Patiekalai, kurių sudėtyje yra kelių grupių maisto produktų, priklauso tai grupei, kurios maisto 

produktų dalis yra didžiausia (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. 

 



(3 priedas) 

 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo  

                                                              2 priedas 

(Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalo forma) 

VALGIARAŠČIŲ IR VAIKŲ MAITINIMO ATITIKTIES PATIKRINIMO ŽURNALAS  

Data 

Patikrinimo 

rezultatas 

(atitinka / neatitikties 

aprašymas) 

Siūlomas 

neatitikties 

taisymas 

Neatitikties 

pašalinimo 

terminas 

(data, val.) 

Įvykdyta 

(data, val.) 

Tikrinusio 

asmens 

vardas, 

pavardė, 

parašas 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(4 priedas) 

 

 (Tėvų (globėjų) vardas, pavardė, tel. nr.) 

 

 

Vilniaus lopšelio-darželio  „Vieversys” 

 

 

 

SUTIKIMAS DĖL SAUSO DAVINIO GAVIMO 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS 

202…-….-…. 

Vilnius 

Sutinku, kad mano sūnus/dukra_____________________________________iš  

___________________  grupės gautų sausą davinį: 

 saviizoliacijos metu 

 nuotolinio ugdymo metu (karantino metu) 

 

 

 

______________________________________________ 
                                                                          (Tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Asmenys duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų) 

 

  

 



 

 

(5 priedas) 

_______________________________ 

(tėvo vardas, pavardė) 

 

__________________________________ 

(adresas, telefono numeris) 

 

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vieversys“ 

direktorei  

 

PRAŠYMAS 

DĖL PRITAIKYTO MAITINIMO, ESANT ALERGIJOMS (pagal gydytojo pažymą Nr. 

E027) 

 

202_  m. ______________ d. 

Vilnius 

 

  Prašau  nuo 202__ m.                         ____d. leisti atsinešti pusryčių maistą iš namų 

mano vaikui ____________________________lankančiai _________________grupę. 

                         (vardas, pavardė) 

Priežastys (pagal gydytojo pažymą Nr. E027): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                          __________________________________ 

                                                                               (tėvo vardas, pavardė, parašas ) 

 

 

 
*Asmenys duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų) 



 

 


