SUTARTIS
201.. m. ................................. mėn. ............... d.
UAB CIRTANA, įm. kodas 125301457
(mokyklos visas pavadinimas, kodas)
Didlaukio g. 23, Vilnius
(adresas)
(toliau – Maitinimo paslaugos teikėjas), atstovaujamas

Direktoriaus LUKO STANKEVIČIAUS
(vardas, pavardė, pareigos)
viena šalis ir tėvas/motina, globėja(s) rūpintoja(s) (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas),
___________________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas ir telefonas)
atstovaujantis vaiko
________________________________________________________________ interesams, kita šalis,
sudaro šią sutartį:
(vardas, pavardė, klasė)
I.

SUTARTIES OBJEKTAS

Maitinimo paslaugos teikėjas įsipareigoja Kliento sūnui/ dukrai tiekti maitinimą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. V-964 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimą 2018 m. birželio 27 d. Nr. V-740. Tėvai
įsipareigoja apmokėti maitinimo paslaugą.
II.

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Maitinimo paslaugos teikėjas įsipareigoja:
1.1. sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto
medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.
1.2. organizuoti maitinimą valgykloje laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų ir sudaryti sąlygas
kiekvienam vaikui pavalgyti.
1.4. gaminant maistą naudoti rekomenduojamus maisto produktus.
1.5. atsakingai vesti įmokų už maitinimą apskaitą:
1.5.1. likusią/ nepanaudotą sumą (jei mokinys sirgo ar dėl kitų priežasčių nedalyvavo ugdymo procese) perkelti į kitą
mėnesį.
1.5.2. mokslo metų pabaigoje (arba mokiniui išvykstant iš gimnazijos – mėnesio pabaigoje) nepanaudotą/ likusią sumą
grąžinti į mokinio tėvų (globėjų/ rūpintojų) nurodytą sąskaitą (gavus tėvų prašymą su nurodytais sąskaitos rekvizitais).
2. Klientas įsipareigoja:
2.1. Paslaugų kaina: pietūs – 1,70 EUR (vienas euras, 70 ct.), (toliau – Tarifas).
2.2 Apmokant už viso mėnesio pietūs per banką, banko pavedime Tėvai privalo nurodyti Mokyklą, vaiko vardą, pavardę,
klasę, už maitinimą apmokėti iki einamojo mėnesio 26 d. pavedimu banke (UAB CIRTANA sąskaita LT 077044060008242256
AB SEB bankas, banko kodas CBVILT2X.
2.3. Apskaičiavimas: viso mėnesio maitinimo dienų skaičių dauginame iš Tarifo ir gauname viso mėnesio paslaugų kainą.
Priedas Nr. 1.
2.4 vaikui susirgus ar dėl kitų priežasčių nedalyvavus ugdymo procese tą pačią dieną informuoti klasės auklėtoją t. y., ar
vaikas (mokinys) kitą dieną bus mokykloje ir valgys, ar reikia Jam užsakyti maitinimo paslaugą.
2.5. pateikti prašymą buhalterijai ir nurodyti sąskaitą, į kurią pageidauja gauti likusią/nepanaudotą sumą.
III.

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

3. Sutartis sudaryta mokslo metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki mokslo metų pabaigos.
4. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai pažeidus Sutarties sąlygas.
4.1. maitinimo paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį Klientui nurodytu laiku nesumokėjus už tiekiamą
maitinimą.
4.2. klientas gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai įspėjęs klasės auklėtoją prieš vieną dieną.
5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
Tėvai visais klausimais gali kreiptis telefonu: +370 60776098: +37068790875 nuo 8.00 val. iki 17.00 val.; el. paštu:
cirtana@gmail.com.
Sutarties šalių parašai:
Direktorius

Klientas

Lukas Stankevičius

______________________
(parašas)

___________________
(vardas, pavardė)

Priedas nr.1
Mokinių atostogos 1-4 klasių mokiniams

Rudens

Prasideda Baigiasi
2018 10 29 2018 11 02

Žiemos (Kalėdų)

2018 12 27 2019 01 02

Žiemos

2019 02 18 2019 02 22

Pavasario
(Velykų)

2019 04 23 2019 04 26

Vasaros

2019 06 10 2019 08 31

Mokama suma už laikotarpį:
2018 m. spalio mėn.

20 lankymo dienų 34,00 eur.

2018 m. lapkričio mėn. 20 lankymo dienų 34,00 eur.
2018 m. gruodžio mėn. 15 lankymo dienų 25,50 eur
2019 m. sausio mėn. 21 lankymo dienų

35,70 eur.

2019 m. vasario mėn. 15 lankymo dienų

25,50 eur.

2019 m. kovo mėn. 20 lankymo dienų

34,00 eur.

2019 m. balandžio mėn. 17 lankymo dienų 28,90 eur.
2019 m. gegužės mėn. 21 lankymo dienų

35,70 eur.

2019 m. birželio mėn. 5 lankymo dienos

8,50 eur.

Sutarties šalių parašai:

Lukas Stankevičius

Direktorius

Klientas

______________________
(parašas)

___________________
(vardas, pavardė) )

