
 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. 

LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

 

2021 m. vasario 5 d. Nr. V-244 

Vilnius 

 

P a k e i č i u  Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą  Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip: 

„17. Maitinimai skirstomi į pagrindinius ‒ pusryčius, pietus, vakarienę ir papildomus ‒ 

priešpiečius, pavakarius, naktipiečius. Pusryčiams vaikas turi gauti 20–25 proc., pietums – 30–

35 proc., vakarienei – 20–25 proc., priešpiečiams, pavakariams ir (ar) naktipiečiams – po 10 proc. 

rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo, nustatyto Lietuvos Respublikos sveikatos 

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

medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ (toliau – rekomenduojamos paros normos), jei tokie 

maitinimai numatyti valgiaraščiuose. Jei vaikai maitinimų metu turi galimybę patys įsidėti maisto, 

šio punkto nuostatos netaikomos. Maitinimai gali būti organizuojami išduodant maisto davinius, 

skirtus maitinti ne mokykloje, poilsio stovykloje ar vaikų socialinės globos namuose (ne ilgesnėms 

kaip 1 dienos išvykoms į varžybas, mokomųjų treniruočių stovyklas ar kitus renginius), taip pat, jei 

organizuojamas nemokamas maitinimas vaikams, kuriems reikalingas pritaikytas maitinimas, tačiau 

pritaikyto maitinimo patiekalų įstaigos virtuvėje pagaminti nėra galimybių. Maisto daviniai gali būti 

išduodami karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu, taip pat, 

kai vaikui skirtas mokymas namuose.“  

2. Pakeičiu 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Raštu informuoti mokyklos administraciją ir maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, 

atsakingus už vaikų maitinimą, apie Formoje Nr. E027-1 pateiktus raštiškus nurodymus dėl vaiko 

maitinimo organizavimo per 5 darbo dienas nuo Formos Nr. E027-1 pateikimo.“ 

3. Pakeičiu 5 priedą: 

3.1. Pakeičiu 3.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„3.1.1. Jogurtai ir varškės gaminiai su vaisiais 

ar uogomis  

10 iš jų  

0 pridėtinių 

cukrų 

1 -“ 

 

3.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 

„5. Trinti, džiovinti vaisiai ar uogos ar jų 

gaminiai 

0 (pridėtinių 

cukrų)  

1 -“ 

 

 

3.3. Pakeičiu 2 išnašą ir ją išdėstau taip: 

„2 2020–2021 mokslo metais 8 g/100g (ml); 2021–2022 mokslo metais 7 g/100g (ml); 

2022–2023 mokslo metais 6 g/100g (ml); 2023‒2024 ir vėlesniais mokslo metais 5 g/100 g (ml).“ 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras    Arūnas Dulkys  

 


