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DĖL BALANDŽIO MĖNESIO EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS
ASMENIMS FONDO MAISTO PRODUKTŲ DALIJIMO
Mieli kolegos,
Lietuvoje dėl COVID-19 viruso paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, visiems
iškilo rimtas iššūkis kaip užtikrinti, kad š.m. balandžio mėnesį labiausiai skurstantys Lietuvos
gyventojai galėtų gauti paramą maisto produktais, įsigytais iš Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) lėšų, tuo pačiu maksimaliai apsaugant savivaldybių ir
seniūnijų darbuotojus, savanorius bei pačius paramos gavėjus nuo viruso.
Puikiai suprantame visų baimes, neužtikrintumą ir abejones, nes pirmą kartą susiduriame
su situacija kai virusas yra kliūtis, kurią turime visi kartu įveikti.
Pirmiausia, norime nuoširdžiai padėkoti Jums visiems už išreikštą didelį susirūpinimą ir
siekį ieškoti išeities, kaip padėti tiems, kurių situacija šiandien yra itin sunki. Jūsų skambučiai ir
elektroniniai laiškai tik dar kartą patvirtino faktą, kokie darbuotojai ir savanoriai gali būti pilietiški
ir susitelkę nelaimės atveju.
Nors EPLSAF maisto paketus mes visi laikome maža ir tik pirmine pagalba žmogui,
tačiau šiandienos kontekste ši parama tampa ypač reikšminga, kai didelė sunkiai gyvenančių
žmonių dalis yra išleisti darbdavių į neapmokamas atostogas ar, dar blogiau, netekę darbo.
Sutinkame, kad niekas nesiruošėme tokiam EPSLAF paramos dalijimo scenarijui, todėl su
problemomis ir įvairiausiais iššūkiais susiduriame visi. Tačiau tikime, kad bendromis pastangomis,
pavyks užtikrinti, kad labiausiai skurstančius gyventojus EPLSAF parama pasiektų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija) kreipėsi į Sveikatos
apsaugos ministeriją (toliau – SAM) bei Nacionalinį visuomenės sveikatos biurą dėl galimybės
dalinti paramą karantino metu. Š.m. kovo 20 d. vakarą sulaukėme SAM atsakymo (pridedama),
kad dalinti EPLSAF paramą nėra draudžiama, tačiau būtina užtikrinti apsaugos priemones
dalijimuose dalyvaujantiems darbuotojams ir savanoriams bei imtis kitų būtinų atsargumo
veiksmų.
Dėl apsaugos priemonių
Iki š.m. kovo 27 d. ministerija pasirašys sutartis su tiekėjais dėl žemiau išvardintų
apsaugos priemonių įsigijimo, kurios nuo balandžio 7 d. bus nusiųstos į centrinius sandėlius
(adresai pridedami):
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- vienkartinės pirštinės;
- respiratoriai;
- dezinfekcinis skystis;
- maišeliai, skirti maisto produktams sudėti.
Šios priemonės bus išdalintos tik tiems EPLSAF projekto partneriams, kurie dalyvaus
balandžio mėnesio dalijime, atsižvelgiant į ministerijai jau pateiktą darbuotojų ir (ar) savanorių
skaičių kiekvienoje iš savivaldybių.
Maišeliai su rankenomis savivaldybių administracijoms bus dalijami su tikslu, kad iš
anksto kiekvienam paramos gavėjui būtų galima paruošti maisto produktų paketą, kurį žmogus
pasiimtų nekontaktuodamas su darbuotoju / savanoriu. Dalijimo metu primygtinai
nerekomenduojama maisto produktus dėti į paramos gavėjų atsineštus maišelius ar kitas talpas.
Maišelių užteks kiekvieno asmens produktams sudėti, jų bus patiekta šiek tiek daugiau, nei turite
paramos gavėjų savo savivaldybėje balandžio mėnesį.
Maloniai prašome užtikrinti, kad apsaugos priemones ir maišelius gautų balandžio mėn.
dalijime dalyvaujantys ir su klientais kontaktuojantys asmenys dalijimo punktuose. Dalijimuose
dalyvaujantys ir paramos gavėjams maisto produktus dalijantys darbuotojai / savanoriai dalijimo
metu apsaugos priemones (respiratoriai, vienkartinės pirštinės ir dezinfekcinis skystis) turi naudoti
nuolat. Dėl šių priemonių teisingo naudojimo kviečiame konsultuotis su Jūsų savivaldybės ar kitu
visuomenės sveikatos biuru.
Dėl dalijimo organizavimo
Jeigu tik įmanoma, maloniai prašome pristatyti EPLSAF paramos paketus paramos
gavėjams į namus, paliekant juos prie paramos gavėjų durų (žinoma, iš anksto su žmonėmis
susitarus). Šis būdas yra saugiausias išvengiant galimo apsikrėtimo virusu tiek paramos gavėjo,
tiek maisto produktus pristatančio asmens atžvilgiu. Maloniai prašome įvertinti galimybes šiam
tikslui panaudoti turimus nenaudojamus organizacinius ir transporto resursus, kurie šiuo metu yra
nenaudojami, pvz. mokinių vežimui skirti mikroautobusai. Taip pat rekomenduojame
organizacinės pagalbos kreiptis į Jūsų savivaldybės visuomenės sveikatos biurą.
Jeigu dėl kažkokių priežasčių individualus maisto produktų pristatymas į kliento namus
yra neįmanomas, esant galimybei ir palankioms oro sąlygoms venkite maisto produktus dalinti
patalpose – lauke pastatykite stalus, stelažus ar suolus ant kurių galėtumėte padėti į maišelius jau
sudėtus maisto produktus, kuriuos klientai galėtų pasiimti, pasirūpinkite palapinėmis arba tentais
tam atvejui, jeigu oro sąlygos pablogėtų.
Tam, kad išvengti klientų koncentracijos, primygtinai rekomenduojame dalijimo laiką
ištęsti į tiek dienų, kad vienos dienos paramos gavėjų srautai būtų kuo mažesni.
Dėl paramos gavėjų informavimo
Maloniai prašome visais įmanomais būdais informuokite savo savivaldybės EPLSAF
klientus per vietos radiją, televiziją, žiniasklaidą, savo ir kitų institucijų interneto svetaines apie tai
kur ir kaip vyks dalijimo procesas Jūsų savivaldybėje ar seniūnijoje ir, jeigu paramos gavėjams
reikės patiems ateiti pasiimti paketų, visur aiškiai komunikuokite, kad jie privalo išlaikyti
mažiausiai vieno metro atstumą vienas nuo kito ir Jūsų, kad negali būti jokio buriavimosi eilėse.
Rekomenduojame paskelbti sąrašus, kad pvz. visų, kurių pavardės prasideda A ir B
raidėmis ateiti atsiimti paramos privalo tam tikrą dieną nuo 9.00 iki 11.00 ir pan. Jūs visi gerai
pažįstate savo paramos gavėjus ir puikiai žinote jų srautus, taigi saugodami savo ir tikslinės grupės
asmenų sveikatą būkit organizuoti ir, jeigu reikia, šiuo klausimu itin griežti, kad paramos gavėjai
žinotų, jog tvarkos pažeisti negalima.
Dėl papildančioms priemonėms skirtų lėšų panaudojimo
Jeigu matote, kad Jums gali pritrūkti kokių nors saugos ar kitų priemonių bei siekdami
užtikrinti efektyvų maisto produktų dalijimą (ypač iki paramos gavėjo gyvenamos vietos)
naudokite turimas papildančių priemonių lėšas – visos šios lėšos bus pripažintomis tinkamomis
kovojant su COVID-19 ir už jas atsiskaityti nereikės.
Jeigu Jums trūktų turimų papildančioms priemonėms skirtų lėšų, maloniai prašome,
naudokite organizacijos lėšas, kurias su kitu mokėjimu prašymu atsistatysite gavę lėšas už
papildančias priemones. Pažymime, kad bent jau kelis artimiausius dalijimus (balandis ir birželis),
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jeigu tik reikės naudokitės šiomis lėšomis3organizuojant dalijimus (saugos priemonėms,
transportavimui ar kitoms Jūsų nuožiūra būtinoms išlaidoms padengti).
Kitos aktualios priemonės
Asmenims atsiimant maisto produktų paketą, privalo būti užtikrintas bekontaktis maisto
produktų perdavimas, todėl maloniai prašome nerinkti paramos gavėjų parašų – maisto produktus
atsiėmusius asmenis turi fiksuoti socialiniai darbuotojai / savanoriai, kurie savo parašu patvirtins
paramos gavėjų sąrašą.
Atsižvelgiant į tai, kad maisto produktų tiekėjams planuojama artimiausiu metu pateikti
planuojamų dalinti maisto produktų kiekius, taip pat atsižvelgiant į tai, kad būtina suplanuoti
apsaugos priemonių paskirstymo po savivaldybes kiekius, prašome savivaldybių administracijų
iki š. m. kovo 25 d. elektroniniu paštu gintare.ziziene@esf.lt ir aukse.duksiene@socmin.lt
informuoti tik tuo atveju, jeigu savivaldybės administracija atsisako savo savivaldybėje
vykdyti EPLSAF maisto produktų dalijimą.
Preliminariai planuojama, kad produktai galėtų būti pradėti vežami į centrinius sandėlius
nuo balandžio 7 d.
Jeigu tik turite papildomų klausimų, būtinai susisiekime:
- dėl apsaugos priemonių, maišų, jų pristatymo, papildančių priemonių (veiklų) lėšų
panaudojimo su Aukse Duksiene, tel. (8 5) 2668155 ar el. p. aukse.duksiene@socmin.lt;
- dėl maisto produktų tiekimo grafiko su Gintare Ziziene, tel. (8 659) 68347 ar
el. p. gintare.ziziene@esf.lt.
Ačiū labai visiems už susitelkimą, rūpestį, saugokite save ir būkite sveiki!
PRIDEDAMA:
1. Sveikatos apsaugos ministerijos rašto kopija, 1 lapas.
2. Centrinių sandėlių adresų ir kontaktinių žmonių telefonų sąrašas, 2 lapai.

Viceministras

Eitvydas Bingelis

Auksė Duksienė, tel. (8 5) 2668155, el. p. aukse.duksiene@socmin.lt
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2020 M. BALANDŽIO MĖN. VEŽIMŲ GRAFIKAS
Eil. Nr. Apskri- tis

Partneris

Sandėlio adresas

Labdaros ir paramos
fondas ,,Maisto bankas"

Vytenio g. 54, Vilnius
(įvažiavimas į sandėlį - Panerių
g. 37, už vartų iš karto sukti
kairėn)

Telefonas

1.
2.
3.

8 675 16512

5.

Vilniaus

4.
Vytauto Didžiojo g. 114,
Kaišiadorys

3.

8 674 08960
8 346 60156

Savivaldybė

Paramos gavėjų
skaičius

Vilniaus m.

7743

Vilniaus raj.

6324

Širvintų raj.

1102

Trakų raj.

2409

Elektrėnų

1841

Vilniaus g. 130, Švenčionėliai

8 686 96974

Švenčionių raj.

7.

Tartoko k., Šalčininkų r.

8 600 49444

Šalčininkų raj.

8.

Pramonės g. 2, Ukmergė

8 686 43168

Ukmergės raj.

2673

Panevėžio m.

2674

Panevėžio raj.

3323

Kupiškio raj.

2288
2879

2221

Dalina savarankiškai
4204
9.

11.
12.
13.

Panevėžio

10.

Labdaros ir paramos
fondas ,,Maisto bankas"

Dalina savarankiškai

Kranto g. 36, Panevėžys

8 646 09404

Tiekimo g. 4, Biržai

8 671 56034

Biržų raj.

Vilniaus g. 18,Ąžuolynės k.,
Pasvalio r.

8 682 46914

Pasvalio raj.

2532

Lietuvos Raudonojo
kryžiaus draugija

Miškininkų g.1, Rokiškis

8 614 86481

Rokiškio raj.

15.

Labdaros ir paramos
fondas ,,Maisto bankas"

Žemdirbių g. 21, Utena

8 686 18600

Utenos raj.

16.

Vilties g. 24, Anykščiai

8 616 16144

Anykščių raj.

2297

17.

Gaveikėnų k., Ignalinos r.

8 611 04311

Ignalinos raj.

1971

18.

Utenos

14.

Dalina savarankiškai

19.
Lietuvos Raudonojo
kryžiaus draugija

20.
21.

Lietuvos Raudonojo
kryžiaus draugija

23.
24.

Alytaus

22.

25.

Dalina savarankiškai

28.

Marijampolės

26.
27.

Labdaros ir paramos
fondas ,,Maisto bankas"

29.

Labdaros ir paramos
fondas ,,Maisto bankas"

30.

2107

Statybininkų g. 8, Molėtai

8 383 51105
8 671 86898

Molėtų raj.

Palaukės g. 21, Zarasai

8 385 30738
8 696 16224

Zarasų raj.

Taikos pr. 15 D, Visaginas

8 652 98773

Visagino

Pramonės g. 31, Alytus

8 620 10150

1482
1930
1600

Alytaus raj.

2523

Alytaus m.

1734

Varėnos raj.

2522

Druskininkų

1066

Geležinkelio g.45 A, Varėna

8 618 03160

Ežero g. 9, Lazdijai

8 318 66150
8 682 05462

Lazdijų raj.

8 679 80225

Kalvarijos

P. Armino g. 65, Marijampolė

8 679 80225

Marijampolės

Kampiškių k., Alšėnų sen.,
Kauno r.

8 650 98698

Kazlų Rūdos

Birutės g. 10, Šakiai

8 679 80225

Šakių raj.

2976
4151

Labdaros ir paramos Techninkos g. 18 F, Kaunas
fondas ,,Maisto bankas"

Dalina savarankiškai

4683

2423

1485
2478
901

S. Nėries g. 66 F, Vilkaviškis

8 679 80225

Vilkaviškio raj.

31.

Stipirkių g. 2, Stipirkių k., N.
Akmenės r.

8 656 34502

Akmenės raj.

32.

Turgaus g. 10, Joniškis

8 614 55848

Joniškio raj.

3176

Raseinių g. 66, Kelmė

8 686 53454

Kelmės raj.

2736

Ryto g. 10, Pakruojis

8 687 84319

Pakruojo raj.

3141

Durpių g. 5, Radviliškis

8 609 42 767
8 650 18911

Radviliškio raj.

Gamybos g. 14A, Šiauliai

8 656 55433

Šiaulių raj.

Pramonės g. 26, Šiauliai

8 684 66536

Šiaulių m.

Geležinkelio g. 11, Pagėgiai

8 655 94573
8 655 53490

Pagėgių

Paberžių g. 14, Tauragė

8 446 61785

Jurbarko raj.

Draugystės g. 9, Šilalė

8 449 76133
8 647 58955

Šilalės raj.

Paberžių g. 14, Tauragė

8 679 80225

Tauragės raj.

33.

35.

Šiaulių

34.

Dalina savarankiškai

36.
Labdaros ir paramos
fondas ,,Maisto bankas"

37.

39.
40.

Tauragės

38.
Dalina savarankiškai

Labdaros ir paramos
fondas ,,Maisto bankas"

41.
42.

Labdaros ir paramos
fondas ,,Maisto bankas"

43.
44.

46.

Kauno

Dalina savarankiškai
45.

Labdaros ir paramos
fondas ,,Maisto bankas

47.
48.

Dalina savarankiškai

49.

Klaipėdos

Labdaros ir paramos
fondas ,,Maisto bankas

3906
4944

3263
1093
3048
3041

3845
Kauno m.

4219

Kauno raj.

3698

Technikos g. 18 F, Kaunas

8 679 80225

J. Basanavičiaus g. 89 C,
Kėdainiai

8 630 06558

Kėdainių raj.

Vytauto Didžiojo g. 114,
Kaišiadorys

8 674 08960
8 346 60156

Kaišiadorių raj.

Rambyno g. 21, Jonava

8 679 80225

Jonavos raj.

Plento g. 39, Naraukelio k.,
Prienų r.

8 686 84028

Vytauto Didžiojo g. 5A, Raseiniai

8 616 00811

50.
51.

2070

Sandėlių g. 56, Klaipėda

8 673 96563

Prienų raj.
Birštono
Raseinių raj.

3535
2047
2359
2710
169
3420

Klaipėdos m.

2726

Klaipėdos raj.

2061

Eil. Nr. Apskri- tis

53.
54.

Klaipėdos

52.

Partneris
Labdaros ir paramos
fondas ,,Maisto bankas

Lietuvos Raudonojo
kryžiaus draugija

Sandėlio adresas

Telefonas

Sandėlių g. 56, Klaipėda

8 673 96563

Savivaldybė
Neringos m.

46

Palangos m.

196

Tiekėjų g. 46A, Kretinga

8 698 49987

Kretingos raj.
Skuodo raj.

55.

Dalina savarankiškai

Mokyklos g. 3, Skuodas

8 614 36093
8 686 87047

56.

Lietuvos Raudonojo
kryžiaus draugija

Žuvų g. 1, Šilutė

8 652 32040

Šilutės raj.

Gamyklos g. 45 C, Mažeikiai

8 443 90144
8 698 14343

Mažeikių raj.

8 675 34705
8 612 11957

Plungės raj.

861211957

Rietavo

860611560

Telšių raj.

58.

Telšių

57.
Dalina savarankiškai

Stoties g. 21, Plungė

59.
60.

Rambyno g. 24, Telšiai

Paramos gavėjų
skaičius

Iš viso:

3369
2521
3760
3505
1979
737
3022
160884
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