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Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkridio

I I d. isakymu Nr. V-964 ,,Del Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo"

patvirtintu Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5u, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos

2019-06-19 sprendimu Nr. l-94 ,,Del socialines paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto

savivaldybeje" patvirtintu Mokiniq nemokamo maitinimo savivaldybes ir nevalstybinese mokyklose

tvarkos apra5u:

1. T v i r t i n uVilniaus lop5elio-darZelio,,UZupiukas" vaikqnemokamo maitinimo

organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo ivykio ir (ar) karantino metu tvarkos apraSo

form4 (pridedama);

2. I p are i go j u sekretorg IngqPipiraitg-Balkgpasira5ytinai supaZindinti lop5elio-

darZelio,,UZupiukas" atsakingus darbuotojus.
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Forma patvirtinta
Vilniaus lopSelio-darZelio,,UZupiukas"

direktoriaus2021 m. sausio 5 d.

isakymu V-3

VILNIAUS LOPSELIO-DARZELIO,,TJ LUPIUKASO'
VAIKU NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS,

EKSTREMALIOJO IVYKIO IR (AR) KARANTINO MBTU TVARKOS APRASAS

1. Si tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2011 m. lapkridio 11 d. isakymu Nr. Y-964 del ,,Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o" bei

,,Mokinitl nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo ivykio ir (ar)

karantino metu" metodinemis rekomendacijomis.

2. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo ivykio ir (ar) karantino metu sustabdZius

ugdymo organizavimo procesq vaiko grupeje ar istaigoje, nemokam4 maitinirn4 gaunantiems vaikams,

uZtikrinamas nemokamo maitinimo tiekimas, aprupinant vaikus maisto produktais.

3. Nemokamo maitinimo organizavimui esant ekstremaliai situacijai ar karantinui,

paskiriami atsakingi asrnenys:

3.1. dietistas - bendradarbiauti su ugdytiniq Seimomis, delioja maisto davinio

turini;

3.2. sandelininkas - iSdalinti maistE ugdytiniq Seimoms.

4. Dietistas - bendradarbiauja su ugdytiniq Seimomis, dOlioja maisto davinio turini:

4.1. perZirlri ir patikslina vaikq, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas s4ra5us;

4.2. informuoja vaiko, kuriam paskirlas nemokamas maitinimas darZelyje, tevus

(globejus, rtpintojus) apie maitinimo organizavimo s4lygas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo

ivykio ir (ar) karantino metu (pvz., galimybg gauti maisto davini). PaZymetina, kad nemokamas maitinimas

mokykloje skiriamas ne tik nepasiturindiq Seimq vaikams, bet ir visiems prieSmokyklinukarns

neatsiZvelgiant i Seimos pajamas, todel i5siai5kinama, ar visos Seimos pageidauja gauti maisto davini fiei

ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo ivykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas

isduodant maisto ol;*t';"igu 
yra poreikis gauti maisto davini, issiaiskina, kokio maisto davinio

pageidaujama (pvz., pagamintq patiekalq ar maisto produktq), ar nemokam4 maitinim4 gaunanti vaiko

seimos nariai *"';11""t"-"1##ilt;#;:lTi:,-ojarns) 
patvirtinus, kad pageidauja gauti maisto

davini 0ei ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo ivykio ir (ar) karantino metu maitinimas



organizuojamas i5duodant maisto davinius), sudaro vaikq, gausiandiq maisto davinius, s4ra5us;

4.5. koordinuoja informacijos del maisto daviniq i5davimo skelbim4 el.pa5tu ir (ar)

telefonu;

4.6. sudelio.ja maisto davinio turini, del maisto produktq ivairoves, kiekio, kainos

bendradarbiauj a su sandelininku.

5. Sanddlininkas - kontroliuoja, dalina maisto davinio turini:

5.1. bendradarbiauia su maisto tiekejais;

5.2. numato maisto davinio i5davimo vietq, i5davimo periodi5kum4 ir inforn'ruoja

dietist4;

5.3. kontroliuoja maisto davinio turinio atitikti nustatytoms vidutinems

rekomenduojamoms paros normoms, patvirtint4 nemokamam maitinimui skiriamq le5q sum4;

5.4. del maisto produktq ivairoves, kiekio bendradarbiauja su dietistu;

5.5. periodi5kai pagal sudarytq grafik4 i5duoda maisto davinius ar koordinuoja

maisto daviniq iSdavim4 ugdytiniq tevams (globejams, rlpintojams);

5.6. laikosi visq higienos iSdavimo taisykliq: nuolat naudoti apsaugos priemones

(respiratorius, vienkartines pirStines ir dezinfekcini skysti); dalijirno metu nerekomenduojama maisto

davinius deti i ugdytiniq tevq atsinestus maiSelius ar indus; ne rediau kaip kas 2 val. kruop5diai plauti

rankas Siltu tekandiu vandeniu ir skystu muilu ir dezinfekuoti jas specialiomis rankq dezinfekcinemis

priemonemis; dalijirno vietoje daZniausiai liediami pavir5iai (durq rankenos, pavir5iai, ant kuriq dedami

maisto produktai, ir t. t.) daLniau nei fprastai turi bDti valomi ne tik dregnu b[du, bet ir dezinfekcinemis

priemonemis.

6. Rekomenduojama ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo ivykio ir (ar) karantino tnetu

pagalb4 - nemokamo maitinimo i5davim4 teikti nekontaktiniu b[du.


