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1.Vadovaudamasi 2015 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu Nr. V-998 ,,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“, 

p a p i l d y t i   nuo 2016 m. sausio 2 d. mokinių (vaikų) maitinimo tvarkos aprašą patvirtintą 

mokyklos – darželio ,Ąžuoliukas“ direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-89, taip: 

1.1. papildau 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

 1 punktas Lietuvos higienos norma HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji 

sveikatos   saugos  reikalavimai“,  patvirtinta  Lietuvos  Respublikos  sveikatos   apsaugos  ministro 

2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-714 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 „Vaikų 

socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“. 2008 m. gruodžio 

16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 

354, p. 16) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentu (ES) 

Nr. 2015/537 (OL 2015 L 88, p. 1)“. 

1 punktą papildau 1.1 punktu ir jį išdėstau, taip: Rokiškio mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ 

maitinimo organizavimo aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio mokyklinio vaikų amžiaus  maitinimo (toliau – mokyklos – darželio ,,Ąžuoliukas‘‘) 

reikalavimus“. 

        1.2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau, taip: 

,,16. Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos tiekti šios maisto produktų grupės: bulvių, 

kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; 

šokoladas ir šokolado gaminiai; konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs 

gaminiai  (kuriuose druskos daugiau  kaip 1 g/100 g; sūryje ir mėsos  gaminiuose – daugiau kaip 1,7 

g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais (šio Tvarkos aprašo 3 priedas); 

gėrimai, kurių sudėtyje pridėtinio cukraus daugiau kaip 5 g/100 g; 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; rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo 

įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); nepramoninės 

gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; subproduktai 

ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); 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. 

       1.3. Papildau V skyrių 17 punktu ir jį išdėstau, taip: 

„ gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus (druskos ne daugiau 

kaip 1 g/100 g, pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5 g/100 g);“. 

       1.4. Papildau V skyrių 18 punktu   ir jį išdėstau, taip: 



„17. Kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių, rekomenduojama sezoninių, 

šviežių. Rekomenduojama, kad vaisiai būtų tiekiami atskiro maitinimo metu.“ 

       1.5. Papildau V skyrių 19 punktu ir jį išdėstau, taip: 

„18. Karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, 

žuvis, kiaušiniai, ankštiniai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su 

karštu patiekalu turi būti patiekiamos daržovės ar vaisiai arba jų salotos;“. 

       1.6. Papildau V skyrių 20 punktu  ir jį išdėstau taip: 

„20. Vandeniui atsigerti turi būti naudojami asmeninio naudojimo arba vienkartiniai 

puodukai, stiklinaitės ar buteliukai. Vanduo tiekiamas nemokamai“. 

       1.7. Papildau XI skyrių 44 punktu  ir jį išdėstyti, taip: 

„44. Tvarkos aprašas ir valgiaraščiai turi būti skelbiami mokyklos interneto svetainėje, 

jeigu ją turi.“  

        1.8. Papildau VII skyriaus 31 punktą  ir jį išdėstau taip: 

„31.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. Vaikų maitinimo 

valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių 

medžiagų normas mokiniams (vaikams) bei į  buvimo laiką mokykloje- darželyje ,,Ąžuoliukas‘‘. 

Valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui. 

        1.9. Papildau VIII skyrių 39 punktu  ir jį išdėstau taip: 

„39. Mėsos gaminiai turi atitikti Mėsos gaminių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Mėsos gaminių 

techninio reglamento patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-

560 pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus aukščiausios rūšies mėsos gaminių kokybės 

reikalavimus.“ 

         2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 2 d.  
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