
VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJA 

INFORMACIJA DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO  

 

1. Juridiniai asmenys, tiekiantys maisto produktus ugdymo įstaigai: 

• AB „Žemaitijos pienas“ 

• UAB „Klaipėdos mėsinė“ 

• Kiti maisto produktai UAB „Eltoma“ 

 

2. 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.“ 

 

3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris 8 800 40 403. 

 

4. Vienos dienos atlyginimo dydis už Maitinimo paslaugas: 

• ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,80 Eur (pusryčiai - 0,84 Eur, pietūs – 1,26 Eur, 

vakarienė – 0,7 Eur). 

 

5. Tėvai turį teisę du kartus per metus (nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d. ir nuo sausio 1 d. iki sausio 5 d.) tėvai 

(globėjai, rūpintojai) pasirinkti dienos maitinimų skaičių, pateikdami Mokyklos direktoriui prašymą, kuriame 

nurodoma, kokio maitinimo (pusryčių, pietų, vakarienės) jie atsisako. 

 

6. Gimnazijos skyriams maistas pristatomas iš  Veiviržėnų ikimokyklinio skyriaus. 


