
PATVIRTINTA: 

Klaipėdos ,,Medeinės” mokyklos 

direktoriaus 2021 m. spalio 4 d. 

įsakymu Nr. V1-108 

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO  

IR (AR) KARANTINO METU  

 

1. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir 

(ar) karantino metu vykdomas vadovaujantis: 

1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 

patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu; 

1.2. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ,,Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo 

ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir 9ar) karantino metu metodinėmis 

rekomendacijomis“. 

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

organizavimo procesą mokykloje, mokiniams maitinimo paslauga mokykloje neteikiama (jei tai 

daryti draudžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro įsakymai ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimai). Tokiomis aplinkybėmis nemokamą maitinimą mokyklose gaunantiems mokiniams 

teikimas užtikrinamas, aprūpinant juos maisto daviniu (maisto produktais ar pagamintu maistu). 

3. Mokyklos direktoriaus paskirta darbo grupė (socialiniai pedagogai, klasės vadovai, 

mokytojo/auklėtojo padėjėjai, valgyklos darbuotojai ir kt.), atsakingi už nemokamo maitinimo 

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

1) peržiūri ir patikslina mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, sąrašus, 

papildomai nurodo mokinių gyvenamąsias vietas ir kontaktinius telefono numerius; 

2) informuoja mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, tėvus/globėjus apie 

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

metu (pvz., galimybę gauti maisto davinį) ir išsiaiškino, ar visos šeimos pageidauja gauti maisto 

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

organizuojamas išduodant maisto davinius). Jeigu yra poreikis gauti maisto davinį, išsiaiškinama, 

kokio maisto davinio pageidaujama (pvz., pagamintų patiekalų ar maisto produktų), ar nemokamą 

maitinimą gaunantis mokinys ar jo šeimos nariai turės galimybę atvykti į mokyklą jų atsiimti;  

3) mokinio tėvams/globėjams patvirtinus, kad pageidauja gauti maisto davinį (jei ekstremaliosios 

situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas išduodant maisto 

davinius), sudaro mokinių, gausiančių maisto davinius, sąrašus, papildomai informuoja, ar šeima 

pageidauja gauti pagamintus patiekalus ar maisto produktus ir ar turi galimybę atsiimti maisto davinį 

mokykloje; 

4) bendradarbiauja su maisto davinius sudarančiais mokyklos darbuotojais; kartu su visuomenės 

sveikatos specialistais, dirbančiais mokyklose, koordinuoja maisto davinio turinio atitiktį nustatytoms 

vidutinėms rekomenduojamoms paros normoms ir patvirtintą nemokamam maitinimui skiriamų lėšų 

sumą, aptaria maisto davinių išdavimo periodiškumą; atsižvelgdami į Maisto veterinarijos tarnybos 

specialistų nurodymus ir rekomendacijas, teikia pasiūlymus mokyklos vadovui, mokykloje 

dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui dėl maisto produktų pristatymo laiku ir maisto davinių 

įvairovės; 

5) informuoja mokinių tėvus/globėjus apie maisto davinių išdavimo laiką ir vietą (jei ekstremaliosios 

situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas išduodant maisto 

davinius) pranešimu elektroniniame dienyne ir (ar) telefonu ar kitu būdu. Jeigu šeima neturi 

galimybės atsiimti maisto davinio mokykloje, suderina maisto davinių pristatymo į mokinio namus 



ar kitą vietą laiką. Koordinuoja informacijos dėl maisto davinių išdavimo skelbimą mokyklos 

interneto svetainėje; 

6) periodiškai (pasirinktinai kasdien, kas savaitę) kartu su paskirtais asmenimis (pvz., 

mokytojo/auklėtojo padėjėjais ar kt.) išduoda maisto davinius ar koordinuoja maisto davinių išdavimą 

mokinių tėvams/globėjams ar pilnamečiams mokiniams. Jeigu šeima neturi galimybės atsiimti maisto 

davinį mokykloje, suderinę laiką su mokinio tėvais/globėjais, organizuoja maisto davinio pristatymą 

į namus ar kitą iš anksto suderintą vietą mokyklos mikroautobusu ar kitu būdu; 

4. Jeigu tėvai/globėjai nustatytu laiku paskirtoje vietoje neatsiima maisto davinio, nepaimti maisto 

produktai, kurių galiojimo terminai nėra pasibaigę,  nepaimti maisto daviniai mokyklos vaiko gerovės 

komisijos nutarimu gali būti panaudoti mokinių maitinimui kitomis dienomis arba atiduoti šeimoms, 

kurioms jie reikalingi (pvz., kai motina ar tėvas/globėjas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina 

tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus ir kita). Jeigu tėvai/globėjai nustatytu 

laiku paskirtoje vietoje neatsiima patiekalų, jie tą pačią dieną galėtų būti panaudoti kitų mokinių 

maitinimui arba atiduoti šeimoms, kurioms jie reikalingi.  

5. 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 (mokyklos interneto svetainėse, elektroniniame 

dienyne, telefonu ir kt.), kuriomis būtų galima pasiekti mokinių tėvus/globėjus. 

6. Siekiant užtikrinti, kad maisto davinys atitiktų nustatytas vidutines rekomenduojamas paros 

normas, atsakingi maisto davinius suruošiantys mokyklos darbuotojai vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos 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“. 

7. Maisto davinius suruošiantiems ir dalijantiems mokyklos darbuotojams rekomenduojama laikytis 

šių taisyklių:  

1) dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (respiratorius, kaukes) ir vienkartines 

pirštines,  

2) ne rečiau kaip kas kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu bei skystu muilu ir dezinfekuoti 

jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis;  

3) dalijimo metu nerekomenduojama maisto davinius dėti į atsineštus maišelius ar indus. Maisto 

daviniai turėtų būti iš anksto supakuoti ir paruošti išsinešti;  

4) 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; 

5) jeigu įmanoma, maisto davinius, iš anksto suderinus su gavėjais, į namus pristatyti paliekant juos 

prie gavėjų durų. Jeigu maisto davinių į namus pristatyti neįmanoma, esant galimybei ir palankioms 

oro sąlygoms, vengti maisto davinius dalyti mokyklos patalpose. Tam tikslui mokyklos kieme reikėtų 

pastatyti stalus, stelažus ar suolus ir ant jų sudėti maišelius su maisto daviniais, kuriuos tėvai/globėjai 

ar pilnamečiai mokiniai galėtų pasiimti; 

6) kitų taisyklių, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar karantino metu nustatytų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais 

ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU 
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Mokinio 

tėvai/globėjai 

patvirtina, kad 

pageidauja gauti 

maisto davinį 

 

Atsakingi darbo grupės nariai skambina mokinių, 

kuriems paskirtas nemokamas maitinimas, 

tėvams/globėjams, siekdami išsiaiškinti: 

 kokio maisto davinio pageidaujama 

(pagamintų patiekalų ar maisto produktų), 

 ar turės galimybę atvykti į mokyklą 

atsiimti maisto davinio. 

 
 

Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma  

darbo grupė (socialiniai pedagogai, klasės 

vadovai, mokytojų/auklėtojų padėjėjai, 

virtuvės darbuotojai ir kt.), atsakinga už 

nemokamo maitinimo organizavimą 

ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu   

Mokinio 

tėvai/globėjai 

patvirtina, kad 

jiems nemokamas 

maitinimas 

nereikalingas  
 

 

 Mokyklos vadovo paskirti asmenys suruošia maisto davinius. 

 Kas savaitę (esant poreikiui – kasdien) pagal iš anksto nustatytą grafiką mokyklose išduodamas maisto 

davinys tėvams/globėjams ir (ar) pilnamečiams mokiniams. 

 Tėvams/globėjams ir (ar) mokiniams, negalintiems atvykti į mokyklą, maisto davinys pristatomas į 

namus ar kitą iš anksto suderintą vietą. 
 Nepaimti maisto daviniai panaudojami mokyklos vaiko gerovės komisijos nutarimu. 

 

  


