
 

                                           M A I T I N I M O    S U T A R T I S 

2021 m. ................................... Nr.____ 

KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLA,  190983626 
 (mokyklos visas pavadinimas, kodas) 

Panevėžio g.2 LT- 92307 Klaipėda  
(adresas) 

                              (toliau – Mokykla), atstovaujama ELENA KNYZAITĖ, direktorė 
                                                                             (vardas, pavardė, pareigos)                                                            

viena šalis ir tėvas/globėjas (rūpintojas) (tinkamą variantą pabraukti) (toliau – Klientas),  

_________                                                                                                                                ______________________                          
            (vieno iš tėvų/globėjų (rūpintojų) vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas) 

atstovaujantis mokinio                                                                                                                                          interesams,   
                                                                                                                  (mokinio vardas, pavardė, klasė)       

kita šalis, sudaro šią sutartį. 
                                                                     

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 Mokykla įsipareigoja Kliento sūnui/dukrai (globuotiniam) teikti maitinimą vadovaujantis 

,,Klaipėdos ,,Medeinės” mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašu”, patvirtintu 2018 m. 

sausio 10 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-4. 

 
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

1.    Mokykla įsipareigoja: 

1.1. teikti maitinimą, kuris užtikrintų mokinių maisto medžiagų fiziologinius poreikius, padėtų ugdyti sveikos 

mitybos įgūdžius; 

1.2. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui pavalgyti prie stalo, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto 

tvarkymo reikalavimų; 

1.3. mokiniams neteikti draudžiamų maisto produktų grupių: (bulvių traškučių, kitų riebaluose virtų gaminių, 

saldainių, šokolado ir jo gaminių, konditerijos ir kitų gaminių su šokoladu ar kremu, maisto produktų su maisto priedais, 

gazuotų gėrimų, energetinių gėrimų, gėrimų ir maisto produktų, pagamintų (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio 

pupelių kavos ar jų ekstrakto, sultinių koncentratų, rūkytos žuvies, konservuotų mėsos ir žuvies gaminių (išskyrus 

vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); mechaniškai atskirtos mėsos ir jos gaminių, maisto, 

pagaminto iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) arba maisto, į kurio sudėtį įeina GMO); 

1.4.  mokiniams teikti rekomenduojamus maisto produktus: (daržoves, bulves, vaisius, uogas ir jų patiekalus, 

sultis (ypač šviežias); grūdinius (duonos gaminius, kruopų produktus) ir ankštinius produktus; pieną ir pieno produktus; 

liesą mėsą ir jos produktus; žuvį ir jos produktus; augalinį aliejų; kiaušinius; geriamą vandenį ir natūralų mineralinį bei 

šaltinio vandenį (negazuotą); 

1.5. atsakingai vesti įmokų už maitinimą apskaitą:  

1.5.1. skolą arba permoką (jei mokinys sirgo ar dėl kitų priežasčių nedalyvavo pamokose) iš praėjusio mėnesio, 

bus perskaičiuota ir pridėta arba atimta iš sekančio mėnesio priskaitymo už maitinimą; 

1.5.2. mokslo metų pabaigoje (arba mokiniui išvykstant iš mokyklos – mėnesio pabaigoje) nepanaudotą/likusią 

sumą grąžinti į mokinio tėvų (globėjų/ rūpintojų) nurodytą sąskaitą (parašant prašymą ir nurodant sąskaitos rekvizitus); 

1.5.3. skolos už mokinio maitinimą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

2. Klientas įsipareigoja: 

2.1. už maitinimą apmokėti pavedimu pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą už einamąjį mėnesį iki to mėnesio 20 dienos 

į Klaipėdos “Medeinės” mokyklos sąskaitą, įm. kodas 190983626, atsiskaitomoji sąskaita LT74 4010 0423 0116 4000, 

AB DNB bankas, pagal įkainius (tinkamą variantą pabraukti): 

2.1.1. pusryčiai - 0,61 Eur; 

2.1.2. priešpiečiai - 0,63 Eur 1-4 klasių mokiniams, 0,57 Eur 5-10, SĮU klasių mokiniams; 

2.1.3. pietūs - 1,45 Eur 1-4 klasių mokiniams, 1,51 Eur 5-10, SĮU klasių mokiniams; 

2.1.4. vakarienė - 0,61 Eur. 

2.2. vaikui susirgus, tą pačią dieną tėvai informuoja klasės vadovą. 

 

III. SUTARTIES  ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

  3. Sutartis sudaryta mokslo metams,  įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki mokslo metų pabaigos.  

          4. Maitinimo paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį Klientui nurodytu laiku nesumokėjus už 

teikiamą maitinimą. 

          5. Klientas gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai įspėjęs klasės vadovą (raštu) prieš vieną dieną. 

          6. Sutartis  laikoma nutraukta vienai iš šalių pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai pažeidus Sutarties sąlygas. 

          7. Sutartis sudaryta  dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).  

Sutarties šalių parašai: 

Direktorė                                                                                                                                              Elena Knyzaitė                                                      

Klientas                                                         ______________________                                    ___________________                                                                        

                                              (parašas)                                                            (vardas, pavardė) 

  


