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      Maitinimo sąlygos  2021-2022 mokslo metams 
     2021-08-27 d. 
Siūlome pasirinkti: 
Pietus 1-4 kl. ( pietų kaina -2,40 Eur) ; 
Pavakarius 1-4 kl. (pavakarių kaina – 1,40 Eur). 
Su maitinimo valgiaraščiu galima susipažinti mokyklos internetinėje svetainėje ir mokyklos valgykloje. 
Sudarytas pagal SAM  reikalavimus. 
 
Maitinimo paslaugą teikiančios įmonės informacija : 
I. Turčinskienės IĮ  ,į.k. 125673048, 
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT237044060008144289   AB SEB Bankas  
Kontaktai :  gamybos vadovė  Virginija Fledžinskienė,   tel. +370 672 38818 ,  el.paštas: 
virginija.fledzinskiene@gmail.com 

Už vaiko maitinimą apmokėjimas vykdomas banko pavedimu .Apmokėjimo pavedime būtina nurodyti 
vaiko vardą,pavardę, klasę. 

Apmokėjimas  yra išankstinis , t. y. užsakant maitinimą  rugsėjo mėnesiui, apmokėjimas turi būti atliktas 
iki rugsėjo mėnesio 7 dienos, o už sekantį mėnesį turi būti sumokėta iš anksto iki einamojo mėnesio 
paskutinės darbo dienos 12 val. (pvz:. už spalio mėnesio maitinimą turi būti apmokėta iki rugsėjo 
mėnesio 30 dienos 12 val., už lapkričio mėnesio maitinimą apmokėjimas iki spalio 29 dienos, 12 val. ir 
t.t.; žr. kalendoriuje, kad paskutinės apmokėjimo  dienos nebūtų savaitgaliai.)  

Mokytojoms kiekvieną mėn. į el. paštą bus atsiunčiama informacija apie mokinių  maitinimą už kiekvieną 
mėnesį , kuri bus persiunčiama tėvams, galėsite pasitikrinti ( kiek maitinimo dienų per mėnesį, už kiek 
dienų ir už  kokią sumą  buvo suteiktas maitinimas,  kiek dienų buvo nemaitinta pagal tėvų pateiktą 
informaciją , kiek buvo apmokėta , koks likutis pinigų mėn. pabaigai ).  

Jeigu vaikas susirgo ar dėl kitų priežasčių neatvyko į mokyklą, tėvai tą pačią dieną iki 8.00 
val.ryto, SMS žinute šiuo telefono numeriu  +370 672 38818  privalo informuoti maitintoją apie  
maitinimo paslaugos sustabdymą. SMS žinutėje būtina nurodyti vaiko vardą,pavardę ,klasę, 
nelankymo dienas). Neinformavus apie mokinio neatvykimą, pinigai už maitinimą 
neminusuojami ir negrąžinami. 
Tuo atveju ,kai buvo atliktas mokėjimas už visą mėnesį, o mokinys nelankė mokyklos ir apie tai buvo 
pranešta laiku, pinigai už nelankytas dienas minusuojami, atliekant mokėjimą už maitinimą sekančio 
mėnesio  (pvz: rugsėjo nelankytos dienos, atminusuojamos, mokant už spalio  mėn. maitinimą  ).Jei 
vaikas keičia mokymo įstaigą,  pinigų likutis  grąžinamas  tėvams .  
Maitinimo užsakymas galioja visiems mokslo metams nuo užsakyme nurodytos datos .Norėdami 
atsisakyti maitinimo paslaugų arba jį pakeisti, apie tai privalote informuoti maitinimo įmonę,  
pateikiant laisvos formos prašymą apie maitinimo paslaugos keitimą ar  maitinimo paslaugos 
atsisakymą. 

Maitinimo užsakymo lape, tėvų parašai patvirtina ir garantuoja, kad tėvai sutinka su maitinančios 
įmonės nustatytomis maitinimo ir apmokėjimo sąlygomis. 

Maitinimo paslauga pradedama teikti tik pateikus maitinimo užsakymo lapą. 
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   Maitinimo užsakymo lapas 

        2021m. 09 mėn. _____ d.  

      

Savo dukrai/ sūnui.........................................................................................     ................ kl. mokinei(-iui)  

     (vardas,pavardė)  

užsakome nuo 2021- 09 -       d. ( nurodyti datą ) : 

pietus    

pavakarius                   

(pažymėti  x  užsakomą pasirinktą maitinimą )   

Su maitinančios I.Turčinskienės IĮ nustatytomis maitinimo ir apmokėjimo sąlygomis sutinku.                                    

 ________________________________________ ___________________ 

     (  tėvų/globėjų vardas, pavardė )                                                                            ( parašas) 

  

________________________________________________________________________________ 

                                                   (tėvų/globėjų tel. nr. ir el.paštas)  

 

 

 

 


