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MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO  ORGANIZAVIMO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR  

(AR) KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS 

 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. 

įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“  bei „Mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu“ 

metodinėmis rekomendacijomis (parengtos 2020 m. rugpjūčio 18 d.) ir LR sveikatos apsaugos ministro 

2020 m. rugpjūčio 18 d. įsak. Nr. V-1862 “Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 

d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu.  

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

organizavimo procesą progimnazijoje, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-

19 sprendimu Nr. 1-94„Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus m. savivaldybėje“ 

patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, 

karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu 

sustabdomas maitinimo paslaugų tiekimas mokykloje, o mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu 

būdu, taip pat, kai mokiniui skirtas mokymas namuose, maitinimas gali būti organizuojamas išduodant 

maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje. Nnemokamą maitinimą gaunantiems vaikams, turi būti 

užtikrinamas nemokamo maitinimo tiekimas, aprūpinant vaikus maisto produktais, t.y. išduodant 

maisto davinius. Pažymime, kad mokiniui mokymas namuose skiriamas vadovaujantis Mokinių 

mokymo  stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 „Dėl Mokinių 

mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F84FC1260EED/asr). 

3. Maisto davinys turi atitikti nustatytas vidutines rekomenduojamas paros normas. Ruošiant 

davinius,  vadovaujamasi LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-877 „Dėl 

pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių 

amžiaus grupes patvirtinimo“.  
 

 MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR 

 (AR) KARANTINO METU PROCESAS 
 

4. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu koordinuoja progimnazijos vadovo paskirtas progimnazijos socialinis 

pedagogas - atsakingas už nemokamo maitinimo organizavimą ekstremaliosios situacijos, 

ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu asmuo.  

5. Progimnazijos paskirtas asmuo (socialinis pedagogas), atsakingas už nemokamo 

maitinimo organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu: 

5.1.  atsako už nemokamo maitinimo organizavimą, mokinių nemokamo maitinimo 

registravimo žurnalo pildymą ir nemokamo maitinimo apskaitos tvarkymą bei atsiskaito BĮ 

„Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ apie panaudotas lėšas – kiekvieną mėnesį iki 5 dienos pagal 

ataskaitos formas; 

5.2. kiekvieną dieną stebi SPIS duomenų bazėje apie priimtus Socialinės paramos skyriaus 

vedėjo sprendimus arba gautas iš Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus vedėjo sprendimų kopijas dėl socialinės paramos mokiniui skyrimo ar nutraukimo ir 

informuoja apie tai klasės vadovą, patį mokinį, bei valgyklos vedėją; 

5.3. kiekvieną mėnesį pildo mokinių registravimo žurnalą SPIS duomenų bazėje; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F84FC1260EED/asr


5.4.  peržiūri ir patikslina mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas progimnazijoje, 

sąrašus, papildomai nurodo mokinių gyvenamąsias vietas ir kontaktinius telefono numerius; 

5.5. informuoja mokinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) apie maitinimo organizavimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu. Jei mokinys yra saviizoliacijoje ir ugdomas nuotoliniu būdu, už tą 

laikotarpį, išskyrus poilsio, švenčių ir atostogų dienas išduodami maisto daviniai. Atkreipiame dėmesį, 

kad nemokamas maitinimas progimnazijoje skiriamas ne tik nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir  

pirmokams, neatsižvelgiant į šeimos pajamas. Išsiaiškina, ar visos šeimos pageidauja gauti maisto 

davinį. Jeigu yra poreikis gauti maisto davinį ir informuoja, kada atvykti pasiimti maisto davinio vaiko 

tėvams (globėjams, rūpintojams) ar pilnamečiams vaikams; 

5.6. mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) patvirtinus, kad pageidauja gauti maisto 

davinį, sudaro mokinių, gausiančių maisto davinius, sąrašus ir papildomai apie tai informuoja 

elektoninėje progimnazijos sistemoje TAMO ir (ar) telefonu ar kitu būdu mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus)  apie galimybę atsiimti maisto davinį progimnazijoje iš anksto numatytu laiku;  

5.7. kartu su maitinimo paslaugas teikiančia įmone aptaria ir koordinuoja maisto davinio 

turinio atitiktį nustatytoms vidutinėms rekomenduojamoms paros normoms ir patvirtintą nemokamam 

maitinimui skiriamų lėšų sumą,  maisto davinių išdavimo periodiškumą,  maisto produktų pristatymą 

laiku ir maisto davinių įvairovę bei kokybę; 

5.8. informavus mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maisto davinių išdavimą pranešimu 

elektroniniame dienyne ir (ar) telefonu ar kitu būdu, jeigu šeima neturi objektyvios galimybės pasiimti 

maisto davinio ar pagaminto maisto progimnazijoje (nes gyvena toli ir neturi transporto, serga ir 

panašiai), tuomet suderina, kaip maistas bus pristatytas į namus. Pristačius į namus maistas 

paliekamas  prie durų. 

6. Informacija apie mokinių nemokamo maitinimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, 

ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu (pvz., informacija apie galimybę gauti maisto davinius, 

nurodant, kaip vyks (vyksta) jų dalijimo (pristatymo) procesas ir kokių apsaugos reikalavimų reikia 

laikytis) viešinama prieinamomis informavimo priemonėmis (TAMO dienyne, telefonu ir kt.), 

kuriomis būtų galima pasiekti tikslinę grupę (mokinius, turinčius teisę gauti nemokamą maitinimą, 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).  

7. Už maisto davinių sudarymą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams bei jų išdavimą atsakinga 

maitinimo paslaugas teikianti įmonė - maitinimo paslaugų tiekėjas. 

8. Maisto davinius suruošiantiems ir dalijantiems asmenims rekomenduojama laikytis šių 

taisyklių:  

8.1. Maisto davinius dalijantys asmenys turi nuolat naudoti asmenines apsaugos priemones: 

respiratorius, vienkartines pirštines, dezinfekcinį skystį. Kas dvi valandas rankas rekomenduojama 

plauti po tekančiu vandeniu su muilu; 

8.2. dalijami maisto daviniai turi būti iškart supakuoti ir paruošti išsinešti. Dalijimo metu 

nerekomenduojama maisto davinius dėti į atsineštus maišelius ar indus; 

8.3. 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;  

8.4. kitų taisyklių, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar karantino metu 

nustatytų LR Vyriausybės nutarimais, LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais ar Valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

9. Visuomenės  sveikatos  specialistas,  vykdantis  sveikatos  priežiūrą mokykloje vertina vaikų 

maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams ir atitinkamos savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro direktoriaus nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per dvi savaites pildo 

Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. Nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja 

Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale (Tvarkos aprašo 2 priedas) ir 

nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia vadovui. 

Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų 

pašalinti nedelsiant. Nepašalinus neatitikimų per tą pačią dieną, visuomenės sveikatos specialistas apie 

tai praneša teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. 


