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ANYKČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių nemokamo maitinimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) 

karantino metu Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje (toliau - Gimnazija) tvarkos aprašas (toliau – 

aprašas) nustato Gimnazijoje besimokančių mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir veiklos 

koordinavimą. 

2. Nemokamas maitinimas Gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 ,,Dėl vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, Anykščių rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-15 patvirtintu mokinių nemokamo maitinimo 

mokyklose tvarkos aprašu. 

3. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą gimnazijoje atsako Gimnazijos 

vadovas. 

 

II SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS EKSTREMALIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU 

 

4. Gimnazijos vadovas ir socialinis pedagogas, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu: 

4.1. peržiūri ir patikslina mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, 

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

4.2. informuoja mokinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas Gimnazijoje, tėvus 

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

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

Gimnaziją jų atsiimti;  
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4.3. mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) 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 Gimnazijoje; 

4.4. bendradarbiauja su maitinimo paslaugos teikėju; 

4.5. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maisto davinių išdavimą (jei 

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

išduodant maisto davinius) pranešant telefonu ar kitu būdu (elektroniniame dienyne). Jeigu šeima 

neturi galimybės atsiimti maisto davinio Gimnazijoje, suderina maisto davinių pristatymo į mokinio 

namus ar kitą vietą laiką; 

4.6. periodiškai (pasirinktinai kas dvi savaites ar kitu periodiškumu) išduoda maisto davinius 

ar koordinuoja maisto davinių išdavimą mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ar pilnamečiams 

mokiniams. Jeigu šeima neturi galimybės atsiimti maisto davinį Gimnazijoje, suderinę laiką su 

mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja maisto davinio pristatymą į namus ar kitą iš 

anksto suderintą vietą Gimnazijos tarnybiniu automobiliu ar kitu būdu. Pagal susitarimą maisto 

davinius išduoti ir (ar) pristatyti į namus gali ir maitinimo paslaugas teikianti įmonė. 

5. Maisto davinius suruošiantys ir dalijantys asmenys turi laikytis šių taisyklių:  

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

skystį);  

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

Maisto daviniai turėtų būti iš anksto supakuoti ir paruošti išsinešti;  

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

ir dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis; 

5.4. 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; 

5.5. 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 patalpose. Tam tikslui lauke reikėtų 

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

(globėjai, rūpintojai) ar pilnamečiai mokiniai galėtų pasiimti; 

5.6. 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. 


