
Pokyčiai vaikų maitinime 

Ruošdami maitinimą vaikams vadovaujamės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. v-394 „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. 

 

Vaikai per dieną maitinami 3 kartus, taip pat papildomai gauna vaisių ir pieno produktų 
(dalyvaujame pieno ir vaisių programoje),  

Iki ateinančių metų sausio mėn. vaikus pratiname prie sveikatai palankaus valgiaraščio, 

kuriame mažiau cukraus, druskos, naudojami kokybiški riebalai, daugiau skaidulinių 

medžiagų. Maistui gaminti renkamės tausojantį gaminimo būdą, kuris padeda išsaugoti 

maistinę vertę – troškinimą, virimą, virimą garuose, kepimas konvekcinėje krosnyje. Taip pat 

visada stengiamės atsižvelgti į sezoniškumą ir rinktis šviežius maisto produktus. 

  

Pagrindiniai pokyčiai maitinime:   

- atsisakėme sulčių, saldintų gėrimų, vietoj jų renkamės vandenį ir nesaldintas įvairių 

žolelių arbatas.  

- Kiekvieną dieną duodame vaisių, kurių  įvairovė didelė – apelsinai, obuoliai, bananai, 

melionai, persikai, arbūzai, kiviai.  

- Daržovės patiekiamos prie kiekvieno antro pietų patiekalo, didžioji dalis daržovių – 

šviežios.  

- Atsisakome menkaverčių įvairių kruopų dribsnių, juos keičiame į viso grūdo kruopas.  

- Neperkame batono, jį pakeitėme viso grūdo rugine duona.  

- Renkamės liesesnę mėsą – įvairios paukštienos filė, kiaulienos nugarinę.  

- Cukrų naudojame tik košėms pagardinti, kai į košes nededama vaisių, tam skiriama 

5/3 g. cukraus.  

- Atsisakėme įvairių riebių padažų, juos keičiame į mažiau riebius natūralaus jogurto 

padažus. 

- Nevartojame rūkytų gaminių, riebių padažų, mechaniškai atskirtos mėsos, 

džiūvėsėliuose voliotų ar džiūvėsėliais pabarstytų keptų mėsos gaminių. 

 

Atsisakome nešamų užkandžių (įvairių saldumynų, tortų) 
Galimi tik sveikatai palankūs užkandžiai - vaisiai, uogos, daržovės. 
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/maistas-vaiku-priespieciu-dezutese 

Taip pat labai svarbu, kad vaikai sveikai maitintųsi ir namuose, tai padės formuoti stipresnius 

taisyklingo maitinimosi įpročius.  
 

 

 

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/maistas-vaiku-priespieciu-dezutese


Draudžiamų darželiuose ir nepageidaujamų mokyklose produktų sąrašas: 
 

 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 (silkė), 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. 

 



 

 



 

 


