
      

 

LIETUVOS UGDYMO ĮSTAIGŲ MĖGSTAMIAUSIO VAIKŲ PATIEKALŲ KONKURSO  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos ugdymo įstaigų skaniausių, populiariausių 1-18 metų vaikų tarpe patiekalų konkursas 

„Mėgstamiausias vaikų patiekalas“, toliau – Konkursas, yra priemonė populiarinti vaikų 

mėstamiausius patiekalus ir juos įtraukti į vaikų maitinimą visos Lietuvos ugdymo įstaigose. 

2. Konkurso nuostatai reglamentuoja priemonės tikslą ir uždavinius, konkurso organizavimo, 

vertinimo ir konkurso dalyvių apdovanojimo tvarką. 

3. Konkurso organizatorius – VšĮ „Sveikatai palankus“, toliau – Įstaiga. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Konkurso tikslas – išsiaiškinti Lietuvos vaikų nuo 1 iki 18 metų amžiaus mėgstamiausius 

patiekalus ir juos įtraukti į vaikų maitinimą Lietuvos ugdymo įstaigose. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. atrinkti patiekalų receptus/ technologines korteles su nuotraukomis; 

5.2. informuoti internete bei socialinėje medijoje (www.sveikataipalankus.lt ir Facebook paskyroje 

Sveikatai palanki mityba) visuomenę apie mėgstamiausius vaikų patiekalus, viešinant jų 

nuotraukas ir receptus, bei ugdymo įstaigos pavadinimą; 

5.3. įtraukti konkurso dalyvius, ugdymo įstaigų bendruomenių narius –personalą ir  tėvelius į 

diskusiją apie sveikatai palankią mitybą, jos teikiamą naudą. 

III. KONKURSO DALYVIAI 

6. Konkurse gali dalyvauti visos Lietuvos ugdymo įstaigos. Viena konkurse dalyvaujanti ugdymo 

įstaiga gali pateikti vieną patiekalą (t.y. vienoje lėkštėje esantis maistas, jei patiekalas susideda 

iš kelių komponentų, pvz. gali būti ir variacija kelių komponentų, pvz.: kotletas, garnyras, 

salotos). 

IV. KONKURSO EIGA 

6.1. Konkurso dalyvis pildo dalyvio registracijos formą iki lapkričio mėn. 3 d.  čia 

(https://forms.gle/2aYamGEpQrtUD1Vs5).  

6.2.  Nuo 2020 m. lapkričio mėn. 3 d. iki 2020 m. lapkričio mėn. 13 d. siunčia elektroniniu paštu 

sveikataipalankuskonkursas@gmail.com Jpg formato patiekalo nuotrauką, patiekalo 

http://www.sveikataipalankus.lt/
https://forms.gle/2aYamGEpQrtUD1Vs5


      

 

receptą, detalų žaliavų aprašą žaliavos – ekologiški, pažymėti simboliu „Rakto skylutė“, 

trumpųjų grandinių (iš ūkininkų); ir gaminimo proceso aprašą word formatu.  

6.3. Patiekalo receptas pateikiamas lietuvių kalba. 

6.4. Naudojamas Times New Roman šriftas. Tekste tarpai tarp eilučių 1,5 intervalo. Paraštės: 

viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje – 2 cm. Puslapio formatas – A4.  

6.5. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 

 Patiekalų gamybai pasirinkta produktai, žaliavos – ekologiški, pažymėti simboliu „Rakto 

skylutė“, trumpųjų grandinių (iš ūkininkų); 

 Recepto sudedamosios dalys atitinka vaikų maitinimo aprašo reikalavimus (be draudžiamų 

sudedamųjų dalių, maisto priedų ir pan.);  

 Recepto maistinė ir energinė vertė atitinka sveikatai palankių maisto produktų kriterijus ir vaikų 

maitinimo aprašo reikalavimus (pridėtinio cukraus iki 5 g/100 g, druskos iki 1 g/100 g). jei 

grūdinių kultūrų patiekalai – skaidulinių medžiagų daugiau nei 6 g/100 g, jei naudojami recepte 

pridėtiniai riebalai – turi atitikti vaikų maitinimo aprašo reikalavimus.  

 Atsiunčiama ne mažiau kaip 1 galutinė pagaminto patiekalo nuotrauka.  

 Receptas turi būti surašytas aiškiai, suprantamai, be klaidų su ingredientų ir detaliu gamybos 

aprašymu.   

V. PATEIKTŲ DARBŲ VERTINIMAS 

7. Pateiktiems darbams įvertinti VšĮ „Sveikatai palankus“ sudaro komisiją iš maitinimo 

organizavimo specialistų ir maisto technologų – 3 nariai. Darbai, neatitinkantys šių nuostatų 6 

punkto nustatytų reikalavimų, nebus vertinami. 

8. Vertinimo komisija vadovaujasi šiais kriterijais: temos atskleidimas, turinio originalumas, 

savitumas. 

9. 50 proc. vertinimo balo lemia balsavimo rezultatai socialiniame tinkle Facebook: Sveikatai 

palanki mityba paskyroje patalpintų konkurso nuotraukų balsavimų rezultatai, t.y. patiktukų 

skaičius. Ugdymo įstaigos bendruomenės gali dalintis nuorodomis į konkursą ir skatinti visą 

bendruomenę įsitraukti į konkursą. 

 

VI. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI 

10. Konkurso nugalėtojai apdovanojami 2020 m. gruodžio 1 d.  

11. PRIZAI:  



      

 

I vieta: nuotolinis seminaras vaikų maitinimo organizavimo specialistams „Maitinimas 

ugdymo įstaigose. 2020 m. vaikų maitinimo aprašo išaiškinimas“ (plačiau apie prizą čia – 

https://sveikataipalankus.lt/produktas/maitinimas-ugdymo-istaigose-online-paskaita/ ); nuotolinis 

seminaras tėveliams „Sveikatai palanki vaikų mityba“ (plačiau apie prizą čia – 

https://sveikataipalankus.lt/produktas/web-seminaras-sveikatai-palanki-vaiku-mityba/ ); El. 

leidinys „230 technologinių kortelių rinkinys“ (daugiau apie prizą skaitykite čia – 

https://sveikataipalankus.lt/isigykite-nauju-el-technologiniu-korteliu-rinkini-230-sveikatai-palankiu-

technologiniu-korteliu/ ). 

II vieta: nuotolinis seminaras vaikų maitinimo organizavimo specialistams „Maitinimas 

ugdymo įstaigose. 2020 m. vaikų maitinimo aprašo išaiškinimas“ (plačiau apie prizą čia – 

https://sveikataipalankus.lt/produktas/maitinimas-ugdymo-istaigose-online-paskaita/ ); nuotolinis 

seminaras tėveliams „Sveikatai palanki vaikų mityba“ (plačiau apie prizą čia – 

https://sveikataipalankus.lt/produktas/web-seminaras-sveikatai-palanki-vaiku-mityba/ ). 

III vieta: el. leidinys „230 technologinių kortelių rinkinys“ (daugiau apie prizą skaitykite čia – 

https://sveikataipalankus.lt/isigykite-nauju-el-technologiniu-korteliu-rinkini-230-sveikatai-palankiu-

technologiniu-korteliu/ ). 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Po konkurso (nuo 2020-12-01) jo dalyviai sutinka, kad visos teisės į nuotraukas, receptus lieka 

Įstaigos  nuosavybėje, bei Įstaiga turi teisę nenurodant šaltinio, autoriaus – ugdymo įstaigos, ir 
kitos informacijos, platinti, spausdinti, viešinti, bet kokia forma (elektronine, spausdinta ir kita) 
kaip savo nuosavybę.  
 

ĮSTAIGA 

VšĮ „Sveikatai palankus“ 

Studentų g. 12-82, Kaunas 

Įmonės kodas: 304193293 

Tel. 8 609 10833 

www.sveikataipalankus.lt 

Facebook SVEIKATAI PALANKI MITYBA 

 

 

 

Direktorė Raminta Bogušienė  

______________________________  

Parašas 
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