
UAB“TOMILIJA“ 

 

Prieš mokant už maitinimą nepanauduotų sumokėtų pinigų likučius prašymas suderinti su 

valgyklos darbuotoja. 
 Rasa - tel. 8-609-60 407 

 

Informacija Tėveliams KOVO mėn. 2023m. (mokant už mėnesį):  

 

Pietūs          3-4 kl.    23d.- 66.70 Eur  ( 1 diena – 2.90 EUR )    
                               (1–2 klasiu ̨ mokiniams skiriami nemokami 

pietūs). 

      Pusryčiai   3-4 kl.    23d.- 36.80 Eur  ( 1 diena – 1.60 EUR )    

      Pavakariai  3-4 kl.     23d.- 41.40 Eur   ( 1 diena  – 1.80 EUR )  (VDM) 

 

      Pietūs          5-8 kl.     23d.- 75.90 Eur  ( 1 diena – 3.30 EUR )    

 

Už vaikų, pietus, pusryčius, pavakarius (mokant už mėnesį) prašome apmokėti bankiniu 

pavedimu į žemiau nurodytą SEB banko sąskaitą iki VASARIO mėn. 27 d. 
 

Pavedimai bus tikrinami VASARIO  28d.   

Gavus pavedima ̨  veliau, valgyklos darbuotojai neatsako už sklandu maitinimo 

tiekima ̨ vėluojantiems moke ̇ti mokiniams. 

Valgykloje mokiniai gali atsiskaityti grynaisiais pinigais ir banko kortelėmis. 

 

 

Rekvizitai mokėjimui: 

Įmonės pavadinimas - UAB „Tomilija“ 

Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 64 7044 0600 0135 8789 

AB SEB bankas, banko kodas 70440 

 

Mokėjimo paskirtyje būtinai privaloma nurodyti:   

1. Mokymo įstaigos pavadinimas: Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija (nurodoma 

siekiant identifikuoti mokyklą ) 

2. Mokinio vardas pavardė: pvz.: Ponas, Ponaitis 

3. Mokinio klase: pvz. 3a klasė  

4. Suma: pvz. 20d. : pusryčiai – 32,00 Eur; pietūs – 58,00 Eur, pavakariai – 36,00 Eur,                        

bei mėnesi ̨, už kuri ̨ mokate.  

 
Jei vaikas serga ar nebūna mokykloje, turite būtinai pranešti iki 9.00 val. ir už nebūtas dienas  galite 

atimti iš ateinančio mokėjimo. 

Rasa - mob. telefonas +370-609-60 407 

Inga  - mob. telefonas +370-606-13 934  

el.p. tomilija1@gmail.com 

 

 

„Tausojantis“ patiekalas – šiltas maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu būdu: virtas 

vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje. 

„Augalinis“ patiekalas - pagaminta iš augalinės kilmės produktų . 
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VVMVT nemokama linija 8 800 40403  

VVSPT linija (8 5) 2649676 

 

 

  

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro telefono numeriai: 
Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus 

Maitinimo kuratorė 

Gerda Vozgirdaitė Tel. (+370) 690 27256, gerda.vozgirdaite@vvsb.lt 

 

 

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus 

Maitinimo kuratorė 

Gertrūda Kaminskaitė Tel. (+370) 631 13 651, gertruda.kaminskaite@vvsb.lt 
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