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2019 m. balandžio 01 d. Nr. V-59 

Vilnius 
 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr. 1-
1939 „Dėl vaikų maitinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), 
skirtose mokiniams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius, tvarkos aprašo tvirtinimo‘‘ 
pakeitimo (įsigaliojo 2019 m. vasario 12 d.), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu  
2014-10-22 Nr. 1-2070 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės 
mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo 
tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“, Lietuvos 
Respublikos 2017-12-14 Profesinio mokymo įstatymo Nr. XIII-888, 38 str. (Lietuvos Respublikos 
profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 nauja redakcija), LR Švietimo ir mokslo ministro 2017-
10-20 d. įsakymu Nr. V-809 „Dėl maitinimo normų nustatymo“, Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam 
maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ 1 punktu: 

 
n u s t a t a u Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro ugdytinių vienos dienos 

maitinimo kaštus nuo 2019-04-01: 
 
1. Negyvenantiems bendrabutyje: 
1.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams (maitinimas 3 kartai) – 

2,07 Eur (du eurai septyni centai); 
1.2. 1-4 klasių mokiniams: 

 pusryčiai – 0,84 Eur (aštuoniasdešimt keturi centai);  
 pietūs1,54 Eur (vienas euras penkiasdešimt keturi centai);  
 Viso: 2,38 Eur (du eurai trisdešimt aštuoni centai). 

1.3.  5–10 klasių ir socialinių įgūdžių klasių mokiniams: 
                 pusryčiai  – 0,97 Eur (devyniasdešimt septyni centai); 

        pietūs – 1,81Eur (vienas euras aštuoniasdešimt vienas centas);  
                 Viso: 2,78 Eur (du eurai septyniasdešimt aštuoni centai). 

1. 4. Profesinio mokymo grupių mokiniams (maitinimas 2 kartai)  – 2,08 Eur (du 
eurai aštuoni centai). 

 
2. Gyvenantiems bendrabutyje (maitinimas 4 kartus): 
2.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams – 2,32 Eur (du eurai trisdešimt 

du centai); 
2.2. 1-10 ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams (maitinimas 4 kartai) : 

           pusryčiai – 0,83 Eur  (aštuoniasdešimt trys centai); 
           pietūs – 1,32 Eur (vienas euras trisdešimt centų); 
           pavakariai – 0,69 Eur (šešiasdešimt devyni centai); 
           vakarienė – 0,46 Eur (keturiasdešimt šeši centai); 
           Viso: 3,30 Eur (trys eurai trisdešimt centų) 
   2.3. Profesinio mokymo grupių mokiniams - 3,30 Eur (trys eurai trisdešimt centų); 

  



           3. Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. 
sausio 14 d. įsakymo Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams 
įsigyti skiriamų lėšų dydžio nustatymo“ 1 punktu: 

           n u s t a t a u mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti, lėšų, 
skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, kaštus: 

3.1. 1-4 klasių mokiniams: 
  pusryčiai  – 0,84 Eur (aštuoniasdešimt keturi centai);  
  pietūs1,54 Eur (vienas euras penkiasdešimt keturi centai);  
  Viso: 2,38 Eur (du eurai trisdešimt aštuoni centai). 

3.2.   5-10 klasių ir socialinių įgūdžių klasių mokiniams: 
                 pusryčiai  – 0,97 Eur (devyniasdešimt septyni centai); 

        pietūs – 1,81Eur (vienas euras aštuoniasdešimt vienas centas);  
                 Viso: 2,78 Eur (du eurai septyniasdešimt aštuoni centai). 
 
 
  

Ugdymo skyriaus vedėja 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                   Violeta Klimienė 
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