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Mokyklos, poilsio stovyklos ar vaikų 
socialinės globos namų savininkas atsako 
už tai, kad būtų sudarytos sąlygos vaikų 

maitinimui organizuoti.



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.



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.

Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos
šios maisto produktų grupės:



Vaikų maitinimui poilsio stovyklose draudžiamos
šios maisto produktų grupės:

bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar 
spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir šokolado gaminiai; pieno 
produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar 

kremu; 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; rūkyta žuvis; 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 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.



Vaikams maitinti vaikų socialinės globos namuose 
draudžiamos šios maisto produktų grupės:

energiniai gėrimai; nealkoholinis alus, sidras ir vynas; 
cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); 

sultinių, padažų koncentratai; strimelė, pagauta Baltijos 
jūroje; 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 
produktai, pagaminti iš 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 
TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS:

1. Dažikliai:

1.1.   E 102 tartrazinas;
1.2.   E 104 chinolino geltonasis;
1.3.   E 110 saulėlydžio geltonasis FCF, apelsinų geltonasis S;
1.4.   E 120 košenilis, karmino rūgštis, karminas;
1.5.   E 122 azorubinas, karmosinas;
1.6.   E 123 amarantas;
1.7.   E 124 ponso 4R, košenilis raudonasis A;
1.8.   E 127 eritrozinas;
1.9.   E 129 alura raudonasis AC;
1.10. E 131 patentuotas mėlynasis V;
1.11. E 132 indigotinas, indigokarminas;
1.12. E 133 briliantinis mėlynasis FCF;
1.13. E 142 žaliasis S;
1.14. E 151 briliantinis juodasis BN;
1.15. E 155 rudasis HT;
1.16. E 180 litolrubinas BK.



2. Konservantai ir antioksidantai:
2.1. E 200 sorbo rūgštis;
2.2. E 202 kalio sorbatas;
2.3. E 203 kalcio sorbatas;
2.4. E 210 benzenkarboksirūgštis;
2.5. E 211 natrio benzoatas;
2.6. E 212 kalio benzoatas;
2.7. E 213 kalcio benzoatas;
2.8. E 220‒228    sieros dioksidas ir sulfitai.

3. Saldikliai:
3.1.   E 950 acesulfamas K;
3.2.   E 951 aspartamas;
3.3.   E 952 ciklamatai;
3.4.   E 954 sacharinai;
3.5.   E 955 sukralozė;
3.6.   E 957 taumatinas;
3.7.   E 959 neohesperidinas DC;
3.8.   E 960           steviolio glikozidai;
3.9.   E 961           neotamas;
3.10. E 962 aspartamo-acesulfamo druska;
3.11. E 969          advantamas.
.

MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI VAIKAMS MAITINTI 
TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS:



4. Aromato ir skonio stiprikliai: 

4.1.   E 620 glutamo rūgštis;
4.2.   E 621 mononatrio glutamatas;
4.3.   E 622 monokalio glutamatas;
4.4.   E 623 kalcio glutamatas;
4.5.   E 624 monoamonio glutamatas;
4.6.   E 625 magnio glutamatas;
4.7.   E 626 guanilo rūgštis;
4.8.   E 627 dinatrio guanilatas;
4.9.   E 628 dikalio guanilatas;
4.10. E 629 kalcio guanilatas;
4.11. E 630 inozino rūgštis;
4.12. E 631 dinatrio inozinatas;
4.13. E 632 dikalio inozinatas;
4.14. E 633 kalcio inozinatas;
4.15. E 634 kalcio5´-ribonukleotidai;
4.16. E 635 dinatrio5´-ribonukleotidai

MAISTO PRIEDŲ, KURIŲ NETURI BŪTI VAIKAMS MAITINTI 
TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE, SĄRAŠAS:



LEIDŽIAMAS CUKRŲ, DRUSKOS IR PRIVALOMAS SKAIDULINIŲ MEDŽIAGŲ 
KIEKIS VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE1 IR 

PATIEKALUOSE

Eil. Nr.
Maisto produktai ar 

patiekalai

Cukrų kiekis (g) ne didesnis 

nei/100 g (ml)

Druskos kiekis (g) ne didesnis 

nei/100 g (ml)

Skaidulinių 

medžiagų (g) ne mažesnis 

nei/100 g

1. Mėsos ir žuvies (išskyrus

silkę) patiekalai ir

gaminiai

3 1,7 -

2. Silkė 5 2,5 -

3. Pieno gaminiai

3.1. Jogurtai, varškės

gaminiai

102 1

3.2. Sūriai - 1,7 -

3.3. Kiti pieno gaminiai,

išskyrus desertus

5 1 -

4. Grūdinių augalų

produktai

4.1. Ruginė duona (ne mažiau

kaip 30 proc. sausos

produkto masės sudaro

rugiai)

5 1,2 6

4.2. Kita duona ir duonos

gaminiai

5 1 5

1 Maisto produktams, atitinkantiems maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ kriterijus, šio priedo reikalavimai netaikomi.



LEIDŽIAMAS CUKRŲ, DRUSKOS IR PRIVALOMAS SKAIDULINIŲ MEDŽIAGŲ 
KIEKIS VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE IR 

PATIEKALUOSE

Eil. Nr.
Maisto produktai ar 

patiekalai

Cukrų kiekis (g) ne 

didesnis nei/100 g (ml)

Druskos kiekis (g) ne 

didesnis nei/100 g (ml)

Skaidulinių 

medžiagų (g) ne mažesnis 

nei/100 g

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
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.



MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ VAIKAMS MAITINTI 
PATIEKIMAS

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.



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

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.

1 Vegetarinio maitinimo valgiaraščiams sudaryti gyvūninių maisto produktų ir patiekalų patiekimo dažnumas netaikomas.



VAIKAMS MAITINTI TIEKIAMŲ MAISTO PRODUKTŲ IR PATIEKALŲ 
DAŽNUMAS1

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.



VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS POILSIO STOVYKLOSE

• Vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5‒4 val. 
pagal poilsio stovyklos vadovo patvirtintus valgiaraščius.

• Vaikams, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus 
(Forma Nr. 027-1/a), turi būti organizuojamas pritaikytas 
maitinimas.

• Žygio metu vaikai turi būti aprūpinti maistu ir geriamuoju 
vandeniu. Į žygį draudžiama imti greitai gendančius 
maisto produktus.

• Jei poilsio stovykloje vaikai kasdieną intensyviai 
sportuoja, šiems vaikams valgiaraščiai sudaromi 
atsižvelgiant į padidėjusį energijos poreikį



AČIŪ UŽ DĖMESĮ !!!


