
                                                                     

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF)  

maisto paketų dalinimo grafikas 

Vilniaus mieste  

2021 m. BALANDIS – GEGUŽĖ 

Nr. Seniūnija 
Dalinimo punkto adresas 

(informacija apie dalinimą)  

Dalinimo 
laikas 

Dalinimo data 

1 Antakalnis Antakalnio g. 17 (Antakalnio seniūnija) 10-14 val. Balandžio 22 

2 Fabijoniškės 

S. Stanevičiaus g. 24 (Fabijoniškių seniūnija) 
Gyventojų aptarnavimas vyks paramą dalinant 

iš "Maisto banko" autobuso; 
Kiekvienas paramos gavėjas gaus SMS žinutę, 
kurioje bus nurodytas konkretus laikas, kada 

galima atvykti atsiimti paramos; 

10-11 val. 
12-13 val. 

Gegužės 11 

3 Grigiškės 

Vilniaus g. 6, Grigiškės (Grigiškių seniūnija) 
Gyventojų aptarnavimas vyks paramą dalinant 

iš "Maisto banko" autobuso; 
Kiekvienas paramos gavėjas gaus SMS žinutę, 
kurioje bus nurodytas konkretus laikas, kada 

galima atvykti atsiimti paramos; 

10-11 val. 
12-13 val. 

Gegužės 12 

4 Justiniškės 
Justiniškių g. 109A (Vilniaus policijos klubas 

vaikams ir jaunimui) 
10-14 val. Balandžio 27 

5 Karoliniškės 

Asanavičiūtės g. 20 (Karoliniškių seniūnija) 
Gyventojų aptarnavimas vyks paramą dalinant 

iš "Maisto banko" autobuso; 
Kiekvienas paramos gavėjas gaus SMS žinutę, 
kurioje bus nurodytas konkretus laikas, kada 

galima atvykti atsiimti paramos; 

10-11 val. 
12-13 val. 

Gegužės 4 

6 Lazdynai 

Erfurto g. 29 (Lazdynų seniūnija) 
Gyventojų aptarnavimas vyks paramą dalinant 

iš "Maisto banko" autobuso; 
Kiekvienas paramos gavėjas gaus SMS žinutę, 
kurioje bus nurodytas konkretus laikas, kada 

galima atvykti atsiimti paramos; 

10-11 val. 
12-13 val. 

Gegužės 3 

7 Naujamiestis 
Maisto bankas, įėjimas pro vartus Panerių g. 37 

(kieme sukti kairėn) 
17-19 val. Balandžio 22 

8 Naujininkai 

Maisto bankas, įėjimas pro vartus Panerių g. 37 
(kieme sukti kairėn)  

Kiekvienas paramos gavėjas gaus SMS žinutę, 
kurioje bus nurodytas konkretus laikas ir data, 

kada galima atvykti atsiimti paramos; 

10-14 val. 
Balandžio 24-25 

Gegužės 1-2 

9 Naujoji Vilnia 
Pergalės g. 34A (Švč. M. Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčia, parapijos namai) 

10-14 val. Balandžio 29-30 

10 Paneriai 
Maisto bankas, įėjimas pro vartus Panerių g. 37 

(kieme sukti kairėn) 
17-19 val. Balandžio 20 



11 Pašilaičiai 
Justiniškių g. 109A (Vilniaus policijos klubas 

vaikams ir jaunimui) 
10-14 val. Balandžio 28 

12 Pilaitė 

Vydūno g. 20 (Pilaitės seniūnija) 
Gyventojų aptarnavimas vyks paramą dalinant 

iš "Maisto banko" autobuso; 
Kiekvienas paramos gavėjas gaus SMS žinutę, 
kurioje bus nurodytas konkretus laikas, kada 

galima atvykti atsiimti paramos; 

10-11 val. 
12-13 val. 

Gegužės 5 

13 Rasos 
Maisto bankas, įėjimas pro vartus Panerių g. 37 

(kieme sukti kairėn) 
17-20 val. Balandžio 23 

14 Senamiestis 
Maisto bankas, įėjimas pro vartus Panerių g. 37 

(kieme sukti kairėn) 
17-19 val. Balandžio 21 

15 Šeškinė 

Šeškinė g. 59 (šalia Lietuvių restorano „Agotos 
gryčia“ 

Gyventojų aptarnavimas vyks paramą dalinant 
iš "Maisto banko" autobuso; 

Kiekvienas paramos gavėjas gaus SMS žinutę, 
kurioje bus nurodytas konkretus laikas, kada 

galima atvykti atsiimti paramos; 

10-11 val. 
12-13 val. 

Gegužės 6 

16 Šnipiškės 

Juozapavičiaus g. 10A (Šnipiškių seniūnija)  
Gyventojų aptarnavimas vyks paramą dalinant 

iš "Maisto banko" autobuso; 
Kiekvienas paramos gavėjas gaus SMS žinutę, 
kurioje bus nurodytas konkretus laikas, kada 

galima atvykti atsiimti paramos; 

12-13 val. Gegužės 10 

17 Verkiai 
Verkių g. 62, Vilniaus Verkių mokykla-

daugiafunkcis centras 
10-14 val. Balandžio 24-25 

18 Vilkpėdė 

Maisto bankas, įėjimas pro vartus Panerių g. 37 
(kieme sukti kairėn) 

Kiekvienas paramos gavėjas gaus SMS žinutę, 
kurioje bus nurodytas konkretus laikas ir data, 

kada galima atvykti atsiimti paramos; 

17-19 val. Balandžio 26-27 

19 Viršuliškės 

Justiniškių g. 109A (Vilniaus policijos klubas 
vaikams ir jaunimui) 

Kiekvienas paramos gavėjas gaus SMS žinutę, 
kurioje bus nurodytas konkretus laikas ir data, 

kada galima atvykti atsiimti paramos; 

10-14 val. Balandžio 27-28 

20 Žirmūnai 
Verkių g. 62, Vilniaus Verkių mokykla-

daugiafunkcis centras 
10-14 val. Gegužės 1-2 

21 Žvėrynas 

Juozapavičiaus g. 10A (Šnipiškių seniūnija)  
Gyventojų aptarnavimas vyks paramą dalinant 

iš "Maisto banko" autobuso; 
Kiekvienas paramos gavėjas gaus SMS žinutę, 
kurioje bus nurodytas konkretus laikas, kada 

galima atvykti atsiimti paramos; 

10-11 val. Gegužės 10 

 

Vėluojantiems maisto paketai bus dalinami Maisto banko patalpose, įėjimas pro vartus Panerių g. 37 
(kieme sukti kairėn): Gegužės 15-16 dienomis, 10:00-14:00 val.  
 
Vilniaus miesto savivaldybėje 2021 metų vasario mėnesį prašymus buvo pateikę 9418 asmenų. Paramą atsiėmė 
8042 asmenys.  
 
Neatsiimti maisto paketai buvo perduoti nepasiturinčius žmones maitinančioms organizacijoms :  

1. Betanija, VA Caritas labdaros valgykla;  



2. „Krikščioniškas namas“; 

3. Verkių mokykla-daugiafunkcinis centras; 

4. „Pusiaukelis“; 

5. „Nugalėtojų akademija“; 

6. Dievo Meilės misionierių seserų kongregacija, tradicinė religinė bendruomenė; 

7. LPF „Vilties centras“. 

 


