
„19. Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos naudoti šios maisto produktų grupės: 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; pieno produktai su alyvpalmių aliejumi; kramtomoji guma; gazuoti gėrimai;
energiniai gėrimai; maisto produktai, papildyti B grupės vitaminais; 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; arbata, kurioje yra
pluoštinių kanapių dalių (išskyrus sėklas); sultinių, padažų koncentratai; padažai su spirgučiais;
šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos gaminiai, kurių gamyboje buvo naudojamos
rūkymo kvapiosios medžiagos (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros
stovyklų metu ar sudarant maisto davinius); rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie
leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto
davinius); strimelės, pagautos 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.
Jei gydytojo raštiškuose nurodymuose formoje Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“,
patvirtintoje  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. V-951 „Dėl Elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos
pažymėjimas“ patvirtinimo (toliau – Forma Nr. E027-1) rekomenduojami vartoti šiame punkte
išvardyti maisto produktai, draudimas netaikomas tik vaiko (-ų), kuriam (-iems) pateikti
gydytojo raštiški nurodymai (Forma Nr. E027-1), maitinimui.“
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Paaiškinimas - punkte įtraukti šie draudžiami maisto produktai mokyklose: pieno produktai su
alyvpalmių aliejumi, maisto produktai, papildyti B grupės vitaminais, arbata, kurioje yra pluoštinių
kanapių dalių (išskyrus sėklas). Punkte įtraukta išimtis, kuri leidžia vartoti draudžiamus produktus,
jei pagal gydytojo raštišką pažymą  (Nr. E027-1) rekomenduojama vartoti šiuos produktus. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d018acb02f5f11edb4cae1b158f98ea5
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2. Pakeistas 20 punktas: 

„20. Vaikų maitinimui poilsio stovyklose draudžiamos šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų
ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir
šokolado gaminiai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu;
pieno produktai su alyvpalmių aliejumi; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; maisto produktai,
papildyti B grupės vitaminais; 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; arbata, kurioje yra pluoštinių kanapių dalių (išskyrus
sėklas); sultinių, padažų koncentratai; padažai su spirgučiais; rūkyta žuvis; strimelė, 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 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. Jei gydytojo raštiškuose nurodymuose (Forma Nr. E027-1) rekomenduojami vartoti
šiame punkte išvardyti maisto produktai, draudimas netaikomas tik vaiko (-ų), kuriam (-iems)
pateikti gydytojo raštiški nurodymai (Forma Nr. E027-1), maitinimui.“

Paaiškinimas - punkte įtraukti šie draudžiami maisto produktai poilsio stovyklose: pieno
produktai su alyvpalmių aliejumi, maisto produktai, papildyti B grupės vitaminais, arbata, kurioje
yra pluoštinių kanapių dalių (išskyrus sėklas). Punkte įtraukta išimtis, kuri leidžia vartoti
draudžiamus produktus, jei pagal gydytojo raštišką pažymą  (Nr. E027-1) rekomenduojama vartoti
šiuos produktus. 

3. Pakeistas 21 punktas:

„21. Vaikams maitinti vaikų socialinės globos namuose draudžiamos šios maisto produktų grupės:
pieno produktai su alyvpalmių aliejumi; energiniai gėrimai; maisto produktai, papildyti B grupės
vitaminais; nealkoholinis alus, sidras ir vynas; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai);
arbata, kurioje yra pluoštinių kanapių dalių (išskyrus sėklas); sultinių, padažų koncentratai;
strimelė, pagauta Baltijos jūroje; 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
produktai, pagaminti iš 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. Jei gydytojo raštiškuose nurodymuose
(Forma Nr. E027-1) rekomenduojami vartoti šiame punkte išvardyti maisto produktai,
draudimas netaikomas tik vaiko (-ų), kuriam (-iems) pateikti gydytojo raštiški nurodymai
(Forma Nr. E027-1), maitinimui.“

Paaiškinimas - punkte įtraukti šie draudžiami maisto produktai vaikų socialinės globos namuose:
pieno produktai su alyvpalmių aliejumi, maisto produktai, papildyti B grupės vitaminais, arbata,
kurioje yra pluoštinių kanapių dalių (išskyrus sėklas). Punkte įtraukta išimtis, kuri leidžia vartoti
draudžiamus produktus, jei pagal gydytojo raštišką pažymą  (Nr. E027-1) rekomenduojama vartoti
šiuos produktus. 
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4. Pakeistas 22.11 papunktis:

„22.11. karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa,
paukštiena, žuvis, kiaušiniai, ankštinės daržovės, pienas ir pieno produktai) ir
angliavandenių turinčių produktų. Su karštu patiekalu turi būti patiekiamos daržovės
(išskyrus bulves) ar vaisių garnyras. Reikalavimas netaikomas patiekalams iš augalinės
kilmės maisto produktų; “ 

Paaiškinimas - su augalinės kilmės patiekalais turi būti patiekiamos daržovės (išskyrus bulves) ar
vaisių garnyras (pvz. cukinijų apkepas patiekiamas su agurkų, morkų lazdelėmis). Iki 2023 m.
sausio 1 d. su augalinės kilmės patiekalais nebuvo reikalaujama patiekti daržovių (išskyrus bulves)
ar vaisių garnyro.


