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Parengė dietistė Danielė Budrytė



Remiantis Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimu
Nr. T2-113 „Dėl visuomenės sveikatos
priežiūros organizavimo mokykloje“
29 punkto 1 papunkčiu, perspektyvinis ir
pritaikytas valgiaraštis sudaromas 15-ai
dienų 1–3 metų, 4–7 metų ir 7–10
amžiaus vaikams.



Perspektyvinis valgiaraštis sudaromas remiantis:

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-

964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti

suvestinė redakcija);

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-

836 „Dėl rekomenduojamos paros maistinių

medžiagų ir energijos normų patvirtinimo“

ir kitais teisės aktais.



Perspektyvinis valgiaraštis keičiamas

pasikeitus teisės aktams, kuriais

vadovaujantis jis buvo sudarytas.



Pritaikyto maitinimo perspektyviniai

valgiaraščiai rengiami pagal įstaigoje

naudojamą 15 darbo dienų perspektyvinį

valgiaraštį, nenaudojant maisto produktų,

kurių vaikas negali vartoti arba patiekalai

keičiami kitais, atitinkančiais raštiškas

gydytojų rekomendacijas.



Vaikams, turintiems sveikatos sutrikimų,

dietistas pagal tėvų pateiktą prašymą ir raštiškas

gydytojų rekomendacijas (forma Nr. E027-1, o

pasikeitus sveikatos būklei – forma Nr. 046/a)

sudaro atskirą pritaikytą perspektyvinį

valgiaraštį, kurį pateikia įstaigai ne vėliau kaip

per 30 darbo dienų nuo tokių rekomendacijų

gavimo datos. Gautas gydytojų rekomendacijas

dietistui perduoda įstaigą aptarnaujantis

visuomenės sveikatos specialistas.



Gavus vaikų tėvų raštišką sutikimą,

pritaikyto maitinimo perspektyvinis

valgiaraštis tvirtinamas Mokyklos vadovo.



Pritaikyto maitinimo perspektyvinio

valgiaraščio rengimo laikotarpiu už vaiko

maitinimo organizavimą atsakingas

Mokykloje dirbantis VSS. Maitinimas

organizuojamas vadovaujantis Mokykloje

naudojamu perspektyviniu valgiaraščiu,

nenaudojant produktų, kurių vaikas negali

vartoti, arba patiekalai keičiami kitais,

atitinkančiais raštiškas gydytojų

rekomendacijas.



Pritaikyto maitinimo perspektyvinis

valgiaraštis keičiamas, pasikeitus vaiko

sveikatos būklei (forma Nr. 046/a), ir/ar

pasikeitus teisės aktams, kuriais

vadovaujantis jis buvo sudarytas.



Pakoreguoti 3 valgiaraščio varianto aspektai



• Uogų padažas

• Pridėta sriuba, kur jos 
nebuvo

• Plovas su kalakutiena

• Kukurūzų-moliūgų košė

• Uogų pad. su bananais

• Plovas su kiauliena

• Kukurūzų k. su 
cinamonu Ir cukrumi



Nuo rugsėjo mėnesio Biuro naujienlaiškyje  -
straipsniai apie mitybą (receptai).

Kviečiame

domėtis, skaityti ir

gaminti kartu su vaikais!



Kilus klausimams, susijusiems su
maitinimo organizavimu, susisiekite su
jūsų darželį aptarnaujančia dietiste:

Danielė Budrytė, dietistė:

• Tel. nr. (846) 23 40 67

• El. p. daniele@sveikatosbiuras.lt



MUS RASITE

Taikos pr. 76, LT93200 Klaipėda

Tel. (8 46) 31 19 71

El. p. info@sveikatosbiuras.lt

DARBO LAIKAS

I-IV 8:00–17:00 val.

V 8:00–15:45 val.

Pietūs 12:00–12:45 val.


