
 

INFORMACIJA DĖL PERSPEKTYVINIO VALGIARAŠČIO PAKEITIMŲ 

 

Nuo 2018 m. lapkričio 5 d. Klaipėdos „Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“  yra 

organizuojamas vaikų maitinimas pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro (toliau- Biuras) parengtus 

perspektyvinius valgiaraščius.  

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964  „Maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas“ 

ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-150 „Dėl visuomenės 

sveikatos priežiūros organizavimo švietimo įstaigose“. Informuojame, kad valgiaraščiai yra suderinti su 

Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) ir atitinka jų rekomendacijas. 

Perspektyviniai valgiaraščiai sudaryti remiantis sveikos mitybos principais, vadovaujantis VMVT 

leidiniu „Rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų valgiaraščių sudarymui“.  

Vaikams, turintiems sveikatos sutrikimų, Biuro dietistas pagal tėvų pateiktas raštiškas gydytojų 

rekomendacijas (Forma Nr. 027-1/a) sudaro atskirą pritaikytą valgiaraštį. Gautas gydytojų 

rekomendacijas Biuro dietistui perduoda Įstaigą aptarnaujantis VSP specialistas. Pritaikyto  maitinimo 

valgiaraščiai yra sudaromi atsižvelgiant į vaikų amžiaus grupę bei maisto produktus, kurių vaikas (-ai) 

negali vartoti. 

Bendri principai, kuriais vadovautasi rengiant centralizuotus valgiaraščius Klaipėdos 

mieste: 

 Sumažintas cukraus (pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5 g./100 g. patiekalo), druskos kiekis 

(pagal vaikų amžiaus grupes: 1-3 metų vaikams apie 2 g., 4-7 metų vaikams apie 4 g. per parą) maiste.  

 Siekiama, kad konditeriniai gaminiai atitiktų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro tvarkos aprašą, patvirtintą 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964  „Maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas“. 

 Balta duona keičiama pusrugine ar rugine duona.  

 Atsisakyta padažų prie pietų patiekalų. 

 Sumažintas bulvių kiekis ir padidinta daržovių rūšių įvairovė ir kiekis porcijose. 

 Vaisius į maitinimą įtrauktas kasdien. 

 Kompotai pakeisti geriamuoju vandeniu arba vandeniu su citrina.  

 Arbatoms virti rekomenduojama vartoti žolelių, vaisių ir arbatžolių arbatas. 

 Rekomenduojama naudoti viso grūdo miltus ir jų gaminius. 

Iškilus neaiškumams kreiptis į Įstaigą aptarnaujantį VSP specialistą arba į Biuro dietistą : 

Inga Gafarova         tel.    8(46) 311645,      el.paštas  inga@sveikatosbiuras.lt 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/SRQIpgLVoH
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