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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. 

LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ 

SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO 

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga susipažino su Sveikatos apsaugos ministerijos 

pateiktu derinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl 

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės 

globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu (toliau – Projektas).  

Sveikatos apsaugos ministerijos aiškinamajame rašte nurodoma, kad Projektu siekiama 

patikslinti vaikų maitinimo organizavimo principus formaliojo ir neformaliojo vaikų ugdymo 

įstaigose ir vaikų socialinės globos įstaigose bei reglamentuoti sveikatai nepalankių maisto 

produktų pateikimą užkandžių ir gėrimų automatuose, bufetuose ir valgyklose, nustatant, kad 

vaikams nebūtų tiekiami sveikatai nepalankūs produktai.   

 Įvertinusi derinti teikiamo Projekto tikslą bei jame siekiamas įtvirtinti maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio, bendrojo ugdymo bei vaikų socialinės globos įstaigose, nuostatas,  

vaiko teisių apsaugos kontrolierė pritaria Projektui, tačiau atkreipia dėmesį į Projekto 20.6 punktą 

bei siūlo neatsisakyti šiuo metu galiojančio reikalavimo neteikti ikimokyklinio ugdymo 

mokykloms rūkytų mėsos gaminių vaikų maitinimui. Taip pat, siūlytina keičiamo 20 punkto 20.3 

papunktyje papildomai nekartoti tausojančių patiekalų gamybos būdų (Projekto 1.11 punktas), nes 

jie yra apibrėžiami sąvokose (Projekto 1.5 punkte apibrėžiama, jog „Tausojantis patiekalas – šiltas 

maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, 

troškintas). 

Atkreiptinas dėmesys, jog Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 3 dalyje 

išvardytos trys gyvybiškai būtinos vaiko fizinio vystymosi dalys: mityba, rūbai ir būstas1. Jungtinių 

Tautų Vaiko teisių komitetas, parengtame Bendrajame komentare (Nr. 15), ypatingą dėmesį skyrė 

adekvataus maitinimosi ir vaiko augimo stebėjimo ankstyvoje vaikystėje, svarbai2, todėl manytina, 

jog būtina siekti užtikrinti pilnavertę, būtinus vaiko poreikius atitinkančią mitybą (ypatingai 

atkreipiant dėmesį į maisto produktų šviežumą), kuri vaidina svarbų vaidmenį vaiko augimo bei 

sveiko vystymosi procese.    
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1 Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo vadovas. United Nations Children‘s Fund, 2002.   
2 General comment No.15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health 

(art. 24). Adopted by the Committee at its sixty-second session (14 January – 1 February 2013).    

mailto:vaikams@lrs.lt
mailto:kristina.matuziene@lrs.lt

