
  PATVIRTINTA 

  Kauno lopšelio–darželio „Volungėlė“  

  Direktorės 2021 m. kovo  17  d. 

  Įsakymu Nr. V- 30 

 

NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU, KAUNO LOPŠELYJE – 

DARŽELYJE „VOLUNGĖLĖ“ TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Nemokamo maitinimo maisto davinių išdavimas ekstremaliosios situacijos, 

ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu Kauno lopšelyje-darželyje „Volungėlė“  

organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – aprašas), Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

sausio 24 d. įsakymu Nr. A-316 “Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti 

mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo”, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 2020 m. rugpjūčio 19 d. Nr. (1.1.11 E-02) SD-4332, Nr. SR-3842 metodinėmis 

rekomendacijomis „Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, 

ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu“ (toliau – rekomendacijos).  

2. Vadovaujantis rekomendacijomis ir kitais teisės aktais už nemokamo maitinimo 

organizavimą Kauno lopšelyje – darželyje „Volungėlė“ atsakingi ugdymo įstaigų vadovai ir (arba) 

ugdymo įstaigos vadovo paskirti asmenys (sandėlininkai, priešmokyklinių grupių mokytojai). 

3. Ugdymo įstaigų vadovai ir (ar) jų paskirti asmenys bendradarbiauja  su maisto 

davinius sudarančiais asmenimis ir maisto produktų tiekėjais.  

4. Visuomenės sveikatos specialistai kartu su ugdymo įstaigų vadovais ir (ar) jų 

paskirtais asmenimis koordinuoja maisto davinio turinio atitiktį nustatytoms vidutinėms 

rekomenduojamoms paros normoms ir patvirtintą nemokamam maitinimui skiriamų lėšų sumą, 

aptaria ir numato maisto davinių išdavimo periodiškumą; atsižvelgdami į Maisto veterinarijos 

tarnybos specialistų rekomendacijas, teikia pasiūlymus mokyklos vadovui dėl maisto pristatymo 

laiku ir maisto davinių įvairovės. 

5. Maisto tiekėjai sudarydami maisto davinių produktų sąrašus turi vadovautis 

ugdymo įstaigoje naudojamu patvirtintu valgiaraščiu. 

6. Maisto tiekėjai maisto davinių sąraše privalo nurodyti:  

• Tikslius maisto produktų pavadinimus; 

• Tikslius maisto produktų kiekius; 

• Kiekvieno maisto produkto sudėtį; 

• Kiekvieno maisto produkto maistinę ir energetinę vertę; 

• Maisto produkto galiojimo terminus; 

• Periodiškumą, kuriam laikotarpiui maisto produktai išduodami; 

• Vaikų, kuriems maisto daviniai išduodami, amžių; 

• Tikslią maisto produkto kainą. 

7. Maisto davinių išdavimo koordinavimo tvarkos algoritmas: 



 

8. Visuomenės sveikatos specialistai, vykdydami maisto davinių kontrolę: 

8.1.  Įvertina vaikams skiriamų maisto davinių sudėtį, kuri turi atitikti vidutines 

rekomenduojamas maistinių medžiagų ir energijos normas nustatytas Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl rekomenduojamų 

paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo”, 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“ ir  Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos puslapyje pateiktose vaikų maitinimo 

valgiaraščių  sudarymo rekomendacijose https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/viesasis-

maitinimas/vaiku-maitinimas/vaiku-maitinimo-valgiarasciai; 

8.2.  Nustato maisto davinių išdavimo periodiškumą; 

8.3. Atsižvelgiant į išduodamo maisto davinio laikotarpį, įvertina maisto davinio 

sudėtį atsižvelgiant į skiriamą pinigų sumą, kuri nustatyta 2020 m. sausio 24 d. Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-316 „Dėl nemokamam maitinimui 

skiriamiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų 

Ugdymo įstaigos vadovas, nemokamo maitinimo orgniazvimo ekstremaliosios situacijos, 
ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino laikotarpiu tvarkos apraše, numato atsakingą asmenį už 
šios tvarkos įgyvendinimą ugdymo įstaigoje

Ugdymo įstaigos vadovas ir (ar) jo paskirtas asmuo/asmenys kontaktuoja su ugdymo įstaigos maisto 
tiekėju. Ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas, kai planuojamas maisto davinių išdavimas moksleiviams, 
kreipiasi dėl maisto davinių sąrašo pateikimo suderinimui

Ugdymo įstaigos vadovas ir (ar) jo paskirtas asmuo/asmenys gavę iš maisto tiekėjo planuojamų išduoti 
maisto davinių sąrašus, tą pačią darbo dieną perduoda visuomenės sveikatos specialistui el. paštu

Visuomenės sveikatos specialistas ne ilgiau nei per 2 darbo dienas, įvertina maisto tiekėjo pateiktą 
maisto davinio sudėtį ir raštu informuoja ugdymo įstaigos vadovą ir (ar) paskirtą asmenį/asmenis 
apie rinkinio atitiktį nustatytiems LR teisės aktams, rekomendacijoms, užpildant pridedamą priede 
Nr. 1 esančią formą 

Visuomenės sveikatos specialisto 
įvertintas planuojamas išduoti 
maisto davinys atitinka
rekomendacijas

Visuomenės sveikatos specialistas užpildo priede Nr. 1  
esančią formą ir informuoja ugdymo įstaigos vadovą ir 
(ar) paskirtą asmenį/asmenis apie rinkinio atitikimą 
rekomendacijoms nusiųsdamas užpildytą formą el. 
paštu (1 kopiją pasilikdamas sau)

Ugdymo įstaigos vadovas ir (ar) jo paskirtas 
asmuo/asmenys gavę formą kontaktuoja su 
maisto tiekėju ir organizuoja maisto davinių 
išdavimą, kiekius, laiką ir kt. pagal patvirtintą 
maisto produktų sąrašą ir ugdymo įstaigos tvarką 
dėl nemokamo maitinimo orgniazvimo
ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir 
(ar) karantino laikotarpiu

Visuomenės sveikatos specialisto 
įvertintas planuojamas išduoti 
maisto davinys neatitinka
rekomendacijų

Visuomenės sveikatos specialistas supildo priede 
Nr. 1 esančią formą ir informuoja ugdymo įstaigos 
vadovą ir (ar) paskirtą asmenį/asmenis apie rinkinio 
neatitikimą rekomendacijoms nusiųsdamas 
užpildytą formą el. paštu (1 kopiją pasilikdamas 
sau)

Ugdymo įstaigos vadovas ir (ar) jo paskirtas 
asmuo/asmenys su maisto tiekėju pakartotinai 
derina planuojamą išduoti maisto produktų 
sąrašą pagal visuomenės sveikatos specialisto 
pateiktas pastabas priede Nr. 1 esančioje 
formoje ir pakoreguotą maisto davinių sąrašą su 
visuomenės sveikatos specialistui pakartotiniam 
vertinimui.

https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/viesasis-maitinimas/vaiku-maitinimas/vaiku-maitinimo-valgiarasciai
https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/viesasis-maitinimas/vaiku-maitinimas/vaiku-maitinimo-valgiarasciai


dydžio nustatymo“ (pvz. jei maisto davinys, priešmokyklinio amžiaus vaikui gaunančiam 

nemokamą maitinimą (tik pietus), išduodamas 10-čiai darbo dienų: 10 d. d. *pietų įkainis 1,80 

Eur. = 18 Eur. skiriama suma maisto davinio produktams); 

8.4. Formuojamas maisto davinys turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu  Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus: 

• Maisto davinio produktai turi būti kokybiški ir įvairūs; 

• Maisto davinyje nenaudojami draudžiami maisto produktai; 

• Maisto produktų sudėtyje negali būti naudojami draudžiami maisto priedai; 

• Maisto davinyje nenaudojami produktai, kurių sudėtyje nurodomas per 

didelis cukraus ar druskos kiekis; 

•  Jei maisto produktui keliamas reikalavimas dėl skaidulinių medžiagų, jų kiekis 

turi būti ne mažesnis negu nurodo teisės aktas; 

• Formuojant maisto davinį pirmenybė teikiama aprašo 6 priede „Maisto 

produktų ir patiekalų vaikams maitinti pateikimas“ nurodytiems maisto produktams; 

•  Maisto davinyje esančių produktų išdavimo periodiškumas turi būti numatytas 

vadovaujantis aprašo 7 priedo reikalavimais „Vaikams maitinti tiekiamų maisto produktų ir 

patiekalų dažnumas“. Įvertinami anksčiau išduoti maisto daviniai, kad nebūtų tiekiami tie patys 

maisto produktai kelis kartus iš eilės; 

• Maisto davinio produktų galiojimo laikas turi būti tinkamas. Rekomenduojami 

produktai, kurių tinkamumo vartoti terminas ilgesnis.; 

• Maisto produktų pakuotės turi būti sandarios, nepažeistose ir apsaugotos 

nuo išorės poveikio ir iki perdavimo tėvams, laikomos pagal gamintojo nurodytus 

reikalavimus; 

• Išduodami maisto daviniai, turi būti saugiai supakuoti ir paruošti išsinešti. 

9. Ugdymo įstaiga ar maisto tiekėjas turi sudaryti galimybes, pagal poreikį, 

visuomenės sveikatos specialistui dalyvauti maisto davinių išdavimo metu, vertinti maisto 

produktų atitiktį suderintam maisto davinio produktų sąrašui. 

10. Jei maisto davinių išdavimo metu visuomenės sveikatos specialistas nustato 

maisto davinių sudėties esminius neatitikimus, nedelsiant apie juos informuoja už maisto davinių 

išdalinimą atsakingus asmenis ir ugdymo įstaigos vadovą ir (ar) jo paskirtą atsakingą 

asmenį/asmenis ir apsvarsto galimybes produktus pakeisti į tinkamus. 

11. Siekiant užtikrinti išduodamų maisto davinių kokybę, rekomenduojama rinkti 

vaikų atstovų atsilietimus apie maisto daviniuose esančių produktų kokybę, galiojimo terminus ir 

kt.  

12. Gavus neigiamus atsiliepimus būtina nedelsiant informuoti ugdymo įstaigų 

vadovus ir (ar) atsakingus asmenis bei maisto davinių tiekėjus. 

__________________________________ 

 

 

 

 



Priedas Nr. 1 

IŠDUODAMŲ MAISTO DAVINIŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS 

REIKALAVIMAMS VERTINIMO ATASKAITA 

 

  

Vertinimo 

data 

 

Maisto 

produkto 

pavadinimas 

Vertinimo 

rezultatas 
(atitinka / 

neatitikties 

aprašymas) 

Siūlomas 

neatitikties 

koregavimas 

Siūlomas 

neatitikties 

pašalinimo 

terminas 
(data, val.) 

Vertinimą atlikusio 

asmens vardas, 

pavardė, parašas 

           

 

 


