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VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU  

ĮSTAIGOJE TVARKA 
 

2020 m. lapkričio 13 d. Nr. V - 63 

 

 

  Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 

m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 dėl „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo“  bei 

„Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) 

karantino metu“ metodinėmis rekomendacijomis, n u s t a t a u ir t v i r t i n u tvarką įstaigoje: 

1. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu sustabdžius ugdymo 

organizavimo procesą vaiko grupėje ar įstaigoje, nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams, 

užtikrinamas nemokamo maitinimo tiekimas, aprūpinant  vaikus maisto produktais. 

2. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, esant viruso atvejui 

maisto bloke (įstaigos virtuvėje),  vadovaujamasi algoritmu (Priedas Nr. 1). 

3. Nemokamo maitinimo organizavimui esant ekstremaliai situacijai ar karantinui, paskiriama 

darbinė grupė: 

3.1. direktoriaus pavaduotojas ūkiui – koordinuoti bendros ekstremalios situacijos tvarkos 

įgyvendinimą;  

3.2. direktoriaus pavaduotoja ugdymui – bendradarbiauti su ugdytinių šeimomis; 

3.3. sandėlininkas – kontroliuoti maisto davinio turinį; 

3.4. savanoris (įstaigos darbuotojas) – išdalinti maistą ugdytinių šeimoms. 

4. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  - bendradarbiauja su ugdytinių šeimoms: 

4.1. peržiūri ir patikslina vaikų, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas sąrašus, papildomai 

nurodo tėvų kontaktinius telefono numerius ir elektroninius paštus; 

4.2. informuoja vaiko, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas darželyje, tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie maitinimo organizavimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu (pvz., galimybę gauti maisto davinį). Pažymėtina, kad 

nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir 

visiems priešmokyklinukams neatsižvelgiant į šeimos pajamas, todėl išsiaiškinama, ar 

visos šeimos pageidauja gauti maisto davinį (jei ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas išduodant maisto davinius); 



4.3. jeigu yra poreikis gauti maisto davinį, išsiaiškina, kokio maisto davinio pageidaujama 

(pvz., pagamintų patiekalų ar maisto produktų), ar nemokamą maitinimą gaunanti vaiko 

šeimos nariai turės galimybę atvykti į įstaigą jų atsiimti; 

4.4. vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) patvirtinus, kad pageidauja gauti maisto davinį (jei 

ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas 

organizuojamas išduodant maisto davinius), sudaro vaikų, gausiančių maisto davinius, 

sąrašus; 

4.5. koordinuoja informacijos dėl maisto davinių išdavimo skelbimą įstaigos interneto 

svetainėje,  elektroniniame dienyne ir (ar) telefonu.. 

5. Sandėlininkas - kontroliuoja maisto davinio turinį: 

5.1. bendradarbiauja su maisto tiekėjais; 

5.2. numato maisto davinio išdavimo vietą, išdavimo periodiškumą ir informuoja direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui;  

5.3. kontroliuoja maisto davinio turinio atitiktį nustatytoms vidutinėms rekomenduojamoms 

paros normoms, patvirtintą nemokamam maitinimui skiriamų lėšų sumą;  

5.4. dėl maisto produktų įvairovės, kiekio bendradarbiauja su dietistu ir visuomenės sveikatos 

specialistu. 

6. Savanoris - maisto dalintojas: 

6.1. periodiškai (pagal sandėlininko sudarytą grafiką) išduoda maisto davinius ar koordinuoja 

maisto davinių išdavimą ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams); 

6.2. laikosi visų higienos išdavimo taisyklių: nuolat naudoti apsaugos priemones (respiratorius, 

vienkartines pirštines ir dezinfekcinį skystį);  dalijimo metu nerekomenduojama maisto 

davinius dėti į ugdytinių tėvų atsineštus maišelius ar indus; ne rečiau kaip kas 2 val. 

kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ir dezinfekuoti jas 

specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis; dalijimo vietoje dažniausiai liečiami 

paviršiai (durų rankenos, paviršiai, ant kurių dedami maisto produktai, ir t. t.) dažniau nei 

įprastai turi būti valomi ne tik drėgnu būdu, bet ir dezinfekcinėmis priemonėmis. 

7. Rekomenduojama ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu 

pagalbą –nemokamo maitinimo išdavimą teikti nekontaktiniu būdu. 

 

 

 

 

 

 



PASKIRSTYTI ATSAKOMYBES: 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui: 
 Informuoti vaikų tėvus, apie 

susidariusią situaciją, išsiaiškinti 

maisto davinio: šeimų poreikį, 

pageidavimus gauti pagamintus 

patiekalus ar maisto produktus, 

atvykimo pasiimti galimybes; 

 Koordinuoti informacijos dėl 

maisto davinių išdavimo skelbimą 

įstaigos interneto svetainėje. 

Sandėlininkė: 
 Numatyti maisto davinio išdavimo 

vietą, išdavimo periodiškumą; 

 Koordinuoti maisto davinio turinio 

atitiktį nustatytoms vidutinėms 

rekomenduojamoms paros normoms, 

patvirtintą nemokamam maitinimui 

skiriamų lėšų sumą; 

 Dėl maisto produktų įvairovės, 

kiekio bendradarbiauti su dietistu ir  

visuomenės sveikatos specialistu. 

 

                                                                      KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SPRAGTUKAS“                                        Priedas Nr. 1 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO ESANT VIRUSO INFEKCIJOS ATVEJUI MAISTO BLOKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASKIRTAS įstaigos darbuotojas, atsakingas už ekstremalios situacijos valdymą 

JEIGU:  

 

PASKIRTI JO DARBUS ATLIKTI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI ŪKIUI 

(turi darbo patirties) 

PASKIRTI JO DARBUS ATLIKTI MOKYTOJO PADĖJĖJUI (turi virėjo išsilavinimą) 

PASKIRTI VIRTUVĖS DARBININKĄ (nes kitas virtuvės darbuotojas bus saviizoliacijoje) 

Abu paskirti darbuotojai atestuoti pagal Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą. 

 

 

INFORMUOTI ĮSTAIGOS VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĄ ir konsultuotis su 

NVSC dėl izoliavimo laikotarpio, veiklos atstatymo terminų. 

 

DEZINFEKUOTI PATALPAS  

 

SERGANTIS ASMUO GALI GRĮŽTI Į ĮSTAIGĄ, KAI 

ŠEIMOS GYDYTOJAS LEIDŽIA 

 

SUSIRGO ĮSTAIGOS  

VIRĖJAS 
(nustatyta virusinė liga) 

 

 

SUSIRGO ĮSTAIGOS 

SANDĖLININKAS 
(nustatyta virusnė liga) 

 

NENUTRAUKTI UGDYMO PROCESO 

 

SUSIRGO ĮSTAIGOJE 
(pakilo temperatūra, pasireiškė 

užkrečiamos ligos simptomai)  

SANDĖLININKAS 
arba 

VIRĖJAS 

NURODYTI NEDELSIANT VYKIMĄ Į NAMUS (duoti medicininę kaukę, nurodyti 

konsultaciją su šeimos gydytoju). 

 

NUSTATOMI ĮSTAIGOS 

VEIKLOS RIBOJIMAI  
(arba ugdymas nuotoliniu būdu) 

SAUSŲ MAISTO 

DAVINIŲ IŠDAVIMAS 

(šeimoms, kurių vaikai gauna 

nemokamą maitinimą) 

NUKREIPTI SAVIIZOLIACIJAI VISUS ASMENIS, KURIE TURĖJO KONTAKTĄ 

(kontaktas ilgiau nei 15 min., artimiau nei 2 metrai, be apsauginių priemonių),  

Maisto dalintojas -

savanoris: 
 Dėvėti apsaugos 

priemones  (veido kaukę, 

pirštines); 

 Maisto davinius dėti į 

tėvų atsineštus maišelius ar 

indus; 

 Dezinfekuoti paviršius 

ant kurių dedami maisto 

produktai. 


