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SPRENDIMAS 

DĖL TARYBOS 2019-06-19 SPRENDIMO NR. 1-94 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS 

MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO 

 

2021 m. rugpjūčio     d.   Nr.            

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 dalimi, 

18 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 19 d. sprendimo 

Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ 1.2 papunkčiu 

patvirtintą Mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos 

aprašą: 

1.1. papildyti 24.7 papunkčiu ir išdėstyti jį taip: 

„24.7. atsako už šio Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę.“; 

1.2. pakeisti VI skyrių ir jį išdėstyti taip: 

„VI SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) 

KARANTINO METU 

 

 28. Mokinių nemokamas maitinimas ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu 

organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kompetentingų institucijų teikiamomis 

metodinėmis rekomendacijomis bei kitomis taisyklėmis, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ar karantino metu nustatytomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo sprendimais. 

 29. Šio skyriaus nuostatos, esant ekstremaliajai situacijai, ekstremaliajam įvykiui ir (ar) 

karantino metu, taikomos visose maitinimo paslaugas teikiančiose Savivaldybės ir nevalstybinėse 

mokyklose, įgyvendinančiose mokymą pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. 
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 30. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu koordinuoja Švietimo aplinkos skyrius, bendradarbiaudamas su 

mokyklų vadovais ir jų paskirtais asmenimis, atsakingais už maitinimo mokykloje organizavimą 

ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, ir teikia jiems pagalbą. 

 31. Mokyklų vadovai ir (ar) jų paskirti asmenys (pvz., socialinis pedagogas, klasės vadovas  

ar kt.), atsakingi už nemokamo maitinimo mokykloje organizavimą ekstremalios situacijos, 

ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu: 

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

sąrašus, papildomai nurodo mokinių gyvenamąją vietą ir kontaktinį telefono numerį; 

31.2. informuoja mokinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, tėvus 

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

įvykio ir (ar) karantino metu (pvz., galimybę gauti maisto davinį); išsiaiškina, ar visos šeimos 

pageidauja gauti maisto davinį, jei ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino 

metu maitinimas organizuojamas išduodant maisto davinius; 

31.3. mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) patvirtinus, kad pageidauja gauti maisto 

davinį (jei ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, esant mokiniui 

saviizoliacijoje, maitinimas organizuojamas išduodant maisto davinius), sudaro mokinių, gausiančių 

maisto davinius, sąrašus ir išsiaiškina, ar šeima turi galimybę atsiimti maisto davinį mokykloje; 

31.4. bendradarbiauja su maitinimo paslaugos teikėjais, o jeigu maitinimą teikia pačių 

mokyklų išlaikomos valgyklos, – su maisto davinius sudarančiais asmenimis ir maisto produktų 

tiekėjais. Kartu su visuomenės sveikatos specialistais koordinuoja maisto davinio turinio atitiktį 

Pusryčių, pietų ir pavakarių gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašui pagal mokinių amžiaus 

grupes, patvirtintam Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu 

Nr. V-877 „Dėl Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo 

pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“, bei kontroliuoja, kad maisto daviniai būtų paruošti 

atsižvelgiant į lėšų dydį, skiriamą vienai dienai vienam mokiniui nemokamam maitinimui skirtiems 

produktams įsigyti; 

31.5. informuoja vaikų ir mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maisto davinių išdavimą 

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

organizuojamas išduodant maisto davinius) pranešimu elektroniniame dienyne ir (ar) telefonu ar 

kitu būdu, nurodant kaip vyks davinių dalijimo procesas ir kokių apsaugos reikalavimų reikia 

laikytis, taip pat informaciją skelbia ugdymo įstaigos interneto svetainėje; 

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

pilnamečiams mokiniams, prižiūri, kaip paslaugos tiekėjas išduoda maisto davinį.“; 

1.3. papildyti VII skyriumi ir jį išdėstyti taip: 



 

„VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Nemokamo maitinimo skyrimo tikslu renkami asmens duomenys tvarkomi 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 

kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

33. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už šios Tvarkos 

aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“ 

2. Nustatyti, kad už šio sprendimo vykdymo kontrolę yra atsakingas Švietimo aplinkos 

skyriaus vedėjas. 

 

 

 

 

Meras Remigijus Šimašius 
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