
 Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro įsakymu: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/558922c146d111e88151f16ae94c33e2 

 

 

 Maistas gaminamas Vilniaus lopšelio – darželio “Užupiukas” virtuvėje. 

Valgiaraštis sudarytas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir 

patvirtintas Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

<pažymos>. <valgiaraščiai>. 

 

 Vaikų maitinimui ikimokyklinio ugdymo įstaigoje draudžiamos maisto 

produktų grupės <…> 

 

 Maito produktus įstaigai tiekia: 

o UAB „Pontem“ 

o UAB „Sanitex“ 

o UAB „Žemaitijos pienas“ 

o UAB „Sotėja“ 

o UAB „Maistulis“ 

o UAB „Lazdijų duona“ 

 

 

 Vilniaus lopšelis – darželis “Užupiukas” dalyvauja ES įgyvendinamoje 

“Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

ugdymo įstaigose” programoje.  

 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/558922c146d111e88151f16ae94c33e2


PIENAS IR PIENO PRODUKTAI 

Pieno ir pieno produktai tiekiami nuo 2018 m. rugsėjo 17 d. iki 2019 m. 

gegužės 31 d. Tiekėjas – AB „Žemaitijos pienas“. 

 AB “Žemaitijos pienas” asortimentas: 

o Ekologiškas jogurtas „Dobilas“ su bananais 2,5 – 3,5% rieb.125 g.  

o Ekologiškas jogurtas „Dobilas“ su persikais 2,5 – 3,5% rieb. 125 g. 

o Ekologiškas pienas „Dobilas“, 2,5% rieb. 1l. 

o Ekologiška Pik – Nik plėšoma sūrio dešrelė 40% rieb. 20 g. 

 

Pieno gaminiai vaikams tiekiami iki 3 kartų per savaitę, iš kurių bent 2 

kartus – geriamas pienas: 

1 mėnesio savaitė 

Ekologiškas pienas „Dobilas“, 2,5% rieb. 

Ekologiškas pienas „Dobilas“, 2,5% rieb. 

Ekologiškas jogurtas „Dobilas“ 2,5 – 3,5% rieb. 

100 ml. 

100 ml. 

125 g. 

2 mėnesio savaitė 

Ekologiškas pienas „Dobilas“, 2,5% rieb. 

Ekologiškas pienas „Dobilas“, 2,5% rieb. 

Ekologiška Pik – Nik plėšoma sūrio dešrelė 40% rieb. 

100 ml. 

100 ml. 

40 g.  

3 mėnesio savaitė 

Ekologiškas pienas „Dobilas“, 2,5% rieb. 

Ekologiškas pienas „Dobilas“, 2,5% rieb. 

Ekologiškas jogurtas „Dobilas“ 2,5 – 3,5% rieb. 

100 ml. 

100 ml. 

125 g. 

4 mėnesio savaitė 

Ekologiškas pienas „Dobilas“, 2,5% rieb. 

Ekologiškas pienas „Dobilas“, 2,5% rieb. 

Ekologiškas jogurtas „Dobilas“ 2,5 – 3,5% rieb. 

100 ml. 

100 ml. 

125 g. 

                                                      

 

 

 



VASIAI IR DARŽOVĖS 

 Vaisiai ir sultys tiekiami nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. 

gegužės 31 d. Tiekėjas – UAB „Vaisiai Jums“. 

 UAB „Vaisiai Jums“ asortimentas: 

o Obuoliai; 

o Obuolių sultys 

 Obuoliai ir sultys vaikams tiekiami  7 dienas per mėnesį, iki 3 

kartų per savaitę: 

1 mėnesio savaitė 
Obuolys 

Obuolys 

iki 200 g. 

iki 200 g. 

2 mėnesio savaitė 
Obuolys 

Obuolys 

iki 200 g. 

iki 200 g. 

3 mėnesio savaitė 
Obuolys 

Obuolių sultys 

iki 200 g. 

iki 200 ml. 

4 mėnesio savaitė Obuolių sultys iki 200 ml. 

 

                 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiW4_77xuPiAhVBZ1AKHYdvDhUQjRx6BAgBEAU&url=https://suzukimokykla.kaunas.lm.lt/index.php/nuorodos&psig=AOvVaw2Om9vtNdrymgmzyTXgH7f7&ust=1560415518830389

