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JONIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 

VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS,  

EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU 

 

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

organizavimo procesą vaikų darželyje, nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams, nemokamas 

maitinimas teikiamas aprūpinant juos maisto produktais. 

2. Vaikų darželio direktoriaus paskirti asmenys (sveikatos ugdymo ir mitybos specialistas, paskirti 

auklėtojai ir auklėtojų padėjėjai) atsakingi už nemokamo maitinimo vaikų darželyje organizavimą 

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

3. Auklėtojo pareiga: 

3.1. peržiūri ir patikslina vaikų, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas vaikų darželyje, sąrašus, 

papildomai nurodo vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktinius telefono numerius; 

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

rūpintojus) apie maitinimo organizavimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio 

ir (ar) karantino metu (pvz., galimybę gauti maisto davinį); 

3.3. vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) patvirtinus žodžiu, 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; 

3.4. informuoja vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maisto davinių išdavimą (jei ekstremaliosios 

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

maisto davinius) pranešimu elektroniniu būdu, telefonu ar kitu būdu. Koordinuoja informacijos 

dėl maisto davinių išdavimo skelbimą interneto svetainėje. 

4. Sveikatos ugdymo ir mitybos specialisto  pareiga: 

4.1. bendradarbiauja su maitinimo paslaugos teikėjais ir vaikų darželio vyriausiąja buhaltere, 

koordinuoja maisto davinio turinio atitiktį nustatytoms vidutinėms rekomenduojamoms paros 

normoms ir patvirtintą nemokamam maitinimui skiriamų lėšų sumą, aptaria maisto davinių 

išdavimo periodiškumą; atsižvelgiant į Maisto veterinarijos tarnybos specialistų nurodymus ir 

rekomendacijas teikia pasiūlymus vaikų darželio direktoriui dėl maisto produktų pristatymo 

laiku ir maisto davinių įvairovės; 

4.2. periodiškai (kas dvi savaites) suruošia maisto davinius ir atiduoda įpareigotiems auklėtojų 

padėjėjams. 

5. Auklėtojo padėjėjo pareiga: 

5.1. pasirašytinai išduoda suruoštus maisto davinius vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams). 

6. Maisto davinius dalijantiems asmenims rekomenduojama laikytis šių taisyklių: 

6.1. nuolat naudoti apsaugos priemones (respiratorius, kaukes, vienkartines pirštines ir dezinfekcinį 

skystį); 

6.2. dalijimo metu nerekomenduojama maisto davinius dėti į atsineštus maišelius ar indus, maisto 

daviniai turi būti iš anksto supakuoti ir paruošti išsinešti; 

6.3. ne rečiau kaip kas 2 val. kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ir 

dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis; 



6.4. 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. Jei yra tokių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų), kurie neatvyksta į vaikų darželį pasiimti maisto 

davinio, darželio direktoriaus, auklėtojų bendru sutarimu maisto davinys atiduodamas kito  vaiko 

tėvams (globėjams, rūpintojams), kuriems reikia materialinė pagalba. 

8. Vadovaujamasi  ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar karantino metu priimtais  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymais ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. 

________________________________________________________ 


