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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir  

5 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 1-94 „Dėl 

socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtinto Mokinių 

nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo 13 punktu: 

1. T v i r t i n u  mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidų (maitinimo 

paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo 

užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų, ryšių, transporto 

išlaidos) dydį – 15 procentų nuo maisto produktams įsigyti skirtų lėšų. 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d. 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2014 m. liepos 15 d. įsakymą  Nr. 30-1914 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo 

patiekalų gamybos išlaidų dydžio tvirtinimo“. 

4. P a v e d u   Švietimo aplinkos skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas. 

 

 

 

Administracijos direktorė Lina Koriznienė 
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