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DĖL VAIKŲ MATINIMO ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO
2011 m. lapkričio 11 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. Nr. V-964 patvirtintas Maitinimo
organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos
įstaigose tvarkos aprašas (toliau - Aprašas), kurio tikslas - sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų
mitybai, užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius
poreikius, ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.
Analizuojant Aprašą galima daryti išvadą, kad švietimo ir ugdymo įstaigose tiekiamo maisto kokybę bei
maistingumą uţtikrinančios nuostatos:

17 p. numato maitinimui draudţiamas tiekti maisto produktų grupes, 18 p. - maitinimui
rekomenduojamus maisto produktus.
32 p. nurodo, jog valgiaraščiai turi būti sudaromi atsiţvelgiant į bendrojo ugdymo mokykloje
besimokančių mokinių amţiui būdingus maistinių medţiagų fiziologinius poreikius;
40 p.

numato, kad vaikų maitinimo valgiaraščiai turi būti sudaromi atsiţvelgiant į

rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas vaikams;
Kadangi sulaukiau kreipimųsi dėl maisto, tiekiamo vaikų maitinimui mokyklose, maistingumo (ypatingai
abejojama dėl pačių produktų kokybės), kreipiausi su paklausimu į LR Sveikatos apsaugos ministeriją.
Ministerijos klausiau, ar nevertėtų pakeisti reguliavimo numatant pareigą laikytis, ne abstrakčių sveikos
mitybos rekomendacijų, o konkrečiai suformuluotų maistingumo reikalavimų. Siekiamas tikslas yra, kad
konkurso maitinimo paslaugų tiekėjui pasirinkti laimėtojai būtų nustatomi ne tik pagal tai, kas pasiūlo
mažiausią kainą, bet pagal tai, kas pasiūlo mažiausią kainą nustatyto maistingumo maitinimui tiekti.
Ministerija pateikdama atsakymą nurodė, kad į Ţemės ūkio ministeriją siūlydama nustatyti maisto produktų,
tiekimų vaikams maitinti, kokybės reikalavimus, kurių laikymasis būtų uţtikrintas pateikiant į juos nuorodą
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Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos
įstaigose apraše (Ţin. 2011, Nr. 140-6573).
Kreipiuosi į Jus su prašymu suteikti informacijos, kas nurodytu klausimu buvo nuspręsta ir kokių veiksmų
planuojama imtis.
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