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ĮSAKYMAS V-394 2018-04-10 “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 

MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 “DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR SOCIALINĖS GLOBOS 

ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO (Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerija). 

MAISTO PRODUKTUS TIEKIA: UAB „Sanitex“, UAB „Laukesta“, UAB ,,Laragis“, UAB 

„Bidfood Lietuva“, AB „Žemaitijos pienas“ (parama – pienas ir pieno produktai), UAB „Vaisiai 

Jums“ (parama – vaisiai ir daržovės). 

MAISTO DAVINIAI 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. karantino laikotarpiu (dėl COVID-19 ligos) vaikams, 

besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukams) skiriamas maisto 

davinys – jei vaikas šiuo laikotarpiu nelanko ugdymo įstaigos, ar yra izoliacijoje ir yra ugdomas 

nuotoliniu būdu, už tą laikotarpį, išskyrus poilsio, švenčių ir atostogų dienas, gali būti išduodami 

maisto daviniai. Atkreipiame dėmesį, kad nemokamas maitinimas skiriamas ne tik 

nepasiturinčių šeimų vaikams, bet ir visiems priešmokyklinukams, neatsižvelgiant į šeimos 

pajamas, todėl, tuo atveju, kai priešmokyklinukams ugdymas organizuojamas nuotoliniu 

būdu, turi būti išsiaiškinama, ar šeimoms maisto davinys yra reikalingas. Priešmokyklinukai, 

kurie bus ugdomi įstaigoje, maitinami įprasta tvarka. Vaiko nemokamiems pietums priešmokyklinio 

ugdymo grupėje skiriama 1,54 Eur. Maisto daviniai teikiami šeimoms 2 kartus per mėnesį. Maisto 

daviniai privalo atitikti „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos apraše“ numatytus reikalavimus. 

 

Sauso maisto daviniai susideda iš skirtingų maisto grupių: pieno ir pieno produktų, aliejų, 

kiaušinių, daržovių, vaisių, grūdinių produktų ir kitų ilgesnio galiojimo maisto produktų, iš kurių 

šeimos gali pasigaminti maistą.  Pažymime, kad maistą išduodame tik kokybišką, įvairų ir atitinkantį 

saugos reikalavimus.  Sudarant sauso maisto davinius, atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo“ 19 punkte išvardintas vaikų maitinimui draudžiamas maisto produktų 

grupes. 

10 dienų maisto davinys, kuriam skiriama 15,40 Eur, susideda iš (pavyzdys): Makaronai 

(spagetti) -0,4 kg (0,40 Eur); Sorų kruopos - 0,8 kg (1,94 Eur); Spelta miltai–1 kg (1,96 Eur); Duona 

„Grūdelis“–0,49 kg (0,78 Eur); Konservuotos pupelės-0,4 kg (0,6 Eur); Alyvuogių aliejus–1 l (3,99 

Eur), Fermentinis sūris 45%-0,240 kg (1,39 Eur); Sviestas 82%–0,2 kg (1,3 Eur); Natūralus jogurtas 

2,5% - 0,3 kg (0,74 Eur); Kriaušės 0,5+ kg (0,58 Eur); Paprikos 0,5 kg –(1,325 Eur); Pik-nik (2)-

(0,40 Eur). Maisto davinio sudėtis gali keistis. 

 

Atvykusius atsiimti davinius asmenis prašome laikytis visų karantino metu nustatytų saugos 

reikalavimų (dėvėti kaukes, laikytis atstumo, nesibūriuoti). 

Kilus klausimams, prašome susisiekti su grupės mokytojomis arba bendru įstaigos telefonu:  

(8-5) 2415803  
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