
Primename informaciją dėl pritaikyto maitinimo. Alergija tam tikriems maisto produktams 

arba maisto netoleravimas vis dažnesnė problema šiuolaikinėje visuomenėje. Jautriausi yra 

naujagimiai bei maži vaikai. Vaikų ugdymo įstaigose daugėja įvairiems maisto produktams alergiškų 

vaikų, kuriems turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas. 

Pritaikytas maitinimas – maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo (alergija 

tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.) nulemtų, 

asmens individualių maisto medžiagų ir energijos poreikių patenkinimą, parenkant toleruojamus 

maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai 

rekomenduojamas gydytojo. 

Pagal gydytojo raštiškus nurodymus formoje (Forma Nr. 027-1/a) yra organizuojamas 

pritaikytas maitinimas. Formoje turi būti nurodyta aiškūs maisto produktai, kurių negali vaikas 

valgyti. Taip pat, ugdymo įstaigoje tėvai parašo prašymą dėl pritaikyto maitinimo.  

Pritaikyto maitinimo valgiaraščiai rengiami koreguojant bendrą valgiaraštį, pagal kurį 

įstaigoje maitinami vaikai: draudžiamus patiekalus, maisto produktus ar jų kiekius keičiant 

rekomenduojamais ir atsižvelgiant į Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas 

arba alergiškam vaikui yra rengiamas visiškai atskiras valgiaraštis. Vaikų ugdymo ir socialinės 

globos įstaigose bei vaikų poilsio stovyklose naudojami pritaikyto maitinimo valgiaraščiai turi 

atitikti Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nuostatas. 

Jei pritaikyto maitinimo patiekalų mokyklų ugdymo programas įgyvendinančios 

įstaigos virtuvėje pagaminti nėra galimybių arba laukiama kol bus sudaryti pritaikyti perspektyviniai 

valgiaraščiai vaikai, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas, gali būti maitinami tą dieną savo iš namų 

atneštu maistu. Mokyklos ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos iš namų atneštą maistą turi 

laikyti ir patiekti tinkamos temperatūros. Jei vaiko atstovai pagal įstatymą vaikui įdeda maisto 

papildomai, įdėtas maistas turi atitikti Tvarkos aprašo 19 punkto reikalavimus (vaikų maitinimui 

mokyklose draudžiamos 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; kramtomoji guma; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; 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; 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 paketus į 

namus); rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų 

vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); 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 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.). 

Kai asmeniui skiriamas pritaikytas maitinimas, rekomenduojama kartą per metus konsultuotis 

su gydytoju dietologu. Esant sunkiai alergijos formai, ribojant pagrindinius maisto produktus (arba 

net keletą iš jų), būtinas periodinis (ne rečiau kaip kas 6 mėn.) gydytojo specialisto (vaikų 

alergologo arba alergologo ir klinikinio imunologo) stebėjimas ir vertinimas. 

 


