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Vilniaus miesto klinikinės ligoninės                 2012–01–24 Nr. 490

Direktoriui Henrikui Ulevičiui     

Antakalnio g. 57, Vilnius, Lietuva 

El. p.: info@vmkl.lt 

 

DĖL VAIKŲ MAITINIMO LIGONINĖJE 

 

Kaip LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė, besidominti vaikų mitybą kreipiuosi į Jus 

su prašymu bendradarbiauti bei suteikti informacijos apie vaikų maitinimą Jūsų ligoninėje. 

- Ar ligoninėje vaikams teikiamas maistas skiriasi nuo to, kuris teikiamas suaugusiesiems, jei 

ligoninėje gydomi ir suaugusieji? Jei taip kuo skiriasi maistas suaugusiajam ir vaikui? 

- Kokia ligoninėje teikiamo maisto porcijų kaina vaikui? Ar skiriasi vaiko ir suaugusiojo maisto 

porcijos kaina? 

- Ar keliami kažkokie specialūs reikalavimai maisto tiekėjams (dėl tiekėjų reputacijos, maisto 

produktų maistinės vertės, maisto priedų ir kt.)? 

- Ar vaikų dienos racioną ligoninėje vertina mitybos specialistas ir ar valgiaraštis sudaromas 

pagal jo rekomendacijas? 

 

 

LR Seimo narė       Agnė Zuokienė 
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Respublikinės Kauno ligoninės                             2012–01–24 Nr. 492

Vaikų skyriaus vedėjai Reginai Šimėnienei     

Hipodromo g. 13, LT-45130, Kaunas 

El. p.: info@kaunoligonine.lt  

 

DĖL VAIKŲ MAITINIMO LIGONINĖJE 

 

Kaip LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė, besidominti vaikų mitybą kreipiuosi į Jus 

su prašymu bendradarbiauti bei suteikti informacijos apie vaikų maitinimą Jūsų ligoninėje. 

- Ar ligoninėje vaikams teikiamas maistas skiriasi nuo to, kuris teikiamas suaugusiesiems, jei 

ligoninėje gydomi ir suaugusieji? Jei taip kuo skiriasi maistas suaugusiajam ir vaikui? 

- Kokia ligoninėje teikiamo maisto porcijų kaina vaikui? Ar skiriasi vaiko ir suaugusiojo maisto 

porcijos kaina? 

- Ar keliami kažkokie specialūs reikalavimai maisto tiekėjams (dėl tiekėjų reputacijos, maisto 

produktų maistinės vertės, maisto priedų ir kt.)? 

- Ar vaikų dienos racioną ligoninėje vertina mitybos specialistas ir ar valgiaraštis sudaromas 

pagal jo rekomendacijas? 

 

 

LR Seimo narė       Agnė Zuokienė 

 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Šakinytė, 8 5239 6700 
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Respublikinės Panevėžio ligoninės               2012–01–24 Nr. 494 

Vaikų ligų skyriaus Vedėjai Joanai Petrauskaitei                                     

Smėlynės g.25, Panevėžys 

El. p.: info@panevezioligonine.lt 

 

 

DĖL VAIKŲ MAITINIMO LIGONINĖJE 

 

Kaip LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė, besidominti vaikų mitybą kreipiuosi į Jus 

su prašymu bendradarbiauti bei suteikti informacijos apie vaikų maitinimą Jūsų ligoninėje. 

- Ar ligoninėje vaikams teikiamas maistas skiriasi nuo to, kuris teikiamas suaugusiesiems, jei 

ligoninėje gydomi ir suaugusieji? Jei taip kuo skiriasi maistas suaugusiajam ir vaikui? 

- Kokia ligoninėje teikiamo maisto porcijų kaina vaikui? Ar skiriasi vaiko ir suaugusiojo maisto 

porcijos kaina? 

- Ar keliami kažkokie specialūs reikalavimai maisto tiekėjams (dėl tiekėjų reputacijos, maisto 

produktų maistinės vertės, maisto priedų ir kt.)? 

- Ar vaikų dienos racioną ligoninėje vertina mitybos specialistas ir ar valgiaraštis sudaromas 

pagal jo rekomendacijas? 

 

 

LR Seimo narė       Agnė Zuokienė 

 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

G.Šakinytė, 8 5239 6700 
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Klaipėdos vaikų ligoninės                              2012–01–24 Nr. 491

Vyriausiajam gydytojui     

K. Donelaičio g. 7, LT-92140 Klaipėda, 

El. p.: vaiku.ligonine@takas.lt 

 

DĖL VAIKŲ MAITINIMO LIGONINĖJE 

 

Kaip LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė, besidominti vaikų mitybą kreipiuosi į Jus 

su prašymu bendradarbiauti bei suteikti informacijos apie vaikų maitinimą Jūsų ligoninėje. 

- Ar ligoninėje vaikams teikiamas maistas skiriasi nuo to, kuris teikiamas suaugusiesiems, jei 

ligoninėje gydomi ir suaugusieji? Jei taip kuo skiriasi maistas suaugusiajam ir vaikui? 

- Kokia ligoninėje teikiamo maisto porcijų kaina vaikui? Ar skiriasi vaiko ir suaugusiojo maisto 

porcijos kaina? 

- Ar keliami kažkokie specialūs reikalavimai maisto tiekėjams (dėl tiekėjų reputacijos, maisto 

produktų maistinės vertės, maisto priedų ir kt.)? 

- Ar vaikų dienos racioną ligoninėje vertina mitybos specialistas ir ar valgiaraštis sudaromas 

pagal jo rekomendacijas? 

 

 

LR Seimo narė       Agnė Zuokienė 

 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Šakinytė, 8 5239 6700 
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VšĮ Kelmės ligoninės                     2012–01–24 Nr. 493 

Direktoriui Rimtautui Kavaliauskui 

Nepriklausomybės g. 2, LT-86179 Kelmė                                    

El. p.: info@kelmesligonine.lt 

 

 

DĖL VAIKŲ MAITINIMO LIGONINĖJE 

 

Kaip LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė, besidominti vaikų mitybą kreipiuosi į Jus 

su prašymu bendradarbiauti bei suteikti informacijos apie vaikų maitinimą Jūsų ligoninėje. 

- Ar ligoninėje vaikams teikiamas maistas skiriasi nuo to, kuris teikiamas suaugusiesiems, jei 

ligoninėje gydomi ir suaugusieji? Jei taip kuo skiriasi maistas suaugusiajam ir vaikui? 

- Kokia ligoninėje teikiamo maisto porcijų kaina vaikui? Ar skiriasi vaiko ir suaugusiojo maisto 

porcijos kaina? 

- Ar keliami kažkokie specialūs reikalavimai maisto tiekėjams (dėl tiekėjų reputacijos, maisto 

produktų maistinės vertės, maisto priedų ir kt.)? 

- Ar vaikų dienos racioną ligoninėje vertina mitybos specialistas ir ar valgiaraštis sudaromas 

pagal jo rekomendacijas? 

 

 

LR Seimo narė       Agnė Zuokienė 
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