
Dėl 3–4 klasių mokinių maitinimo užsakymo mėnesiui 

 

1. 3–4 klasių mokinių atstovai gali sumokėti mokestį už viso mėnesio maitinimą (1–2 

klasių mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas). 

2. Išperkant mėnesio maitinimą galima pasirinkti: 

2.1. pietus su sriuba, kaina 2,20 Eur; 

2.2. pietus be sriubos, kaina 1,70 Eur. 

3. Už rugsėjo mėnesį prašome sumokėti iki rugsėjo 3 d.  

Pietūs su sriuba -  19 darbo dienų – 41,8 Eur 

Pietūs be sriubos – 19 darbo dienų – 32,3 Eur 

4. Rekvizitai: Įmonės pavadinimas: UAB ANTORIA 

                       Atsiskaitomoji sąskaita: LT 447044060001506492 

                       AB SEB bankas, banko kodas 70440 

                   5. Mokinių maitinimo duomenis apdoroja speciali kompiuterinė programa, kad ji veiktų 

sklandžiai, mokant prašytume laikytis tam tikrų susitarimų. Už ateinantį mėnesį mokame iki 

einamojo mėnesio 28 d. 

Prie laukelio Mokėjimo paskirtis pasirinkti ,,Tekstas“. Pačiame laukelyje be jokių papildomų 

žodelių (pvz. už, mokinio ir pan.) parašyti vaiko vardą, pavardę (vardininko linksniu, būtinai pirma 

vardas), klasę, maitinimosi dienų skaičių, vieno patiekalo kainą (2,2 Eur ar 1,7 Eur) bei mėnesį, 

už kurį mokate. 

Pvz. Diena Vakarė, 1 a klasė, 20 dienų, 2 Eur, už 10 mėn.  

Jeigu mokate už kelis vaikus, kiekvienam vaikui skirkite atskirą pavedimą.  

Jei mokėsite iš karto už rugsėjo mėnesį ir spalio mėnesį, kiekvienam mokėjimui skirkite atskirą 

pavedimą.  

Jei vaikas užsakytus pietus valgys visos dienos mokyklos grupėje, prašytume prirašyti VDM. 

Pvz. Diena Vakarė, 1 a klasė, 20 dienų, 2 Eur, už 10 mėn., VDM  

                  6. Jei vaikas sirgo, prašome ateinačio mėnesio nurodytą sumą perskaičiuoti atsižvelgiant 

į praleistų dienų skaičių.  

 

                        

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-4 klasių mokinių maitinimo užsakymų 2021–2022 m. m. mėnesių kainos 

 

Pietūs su sriuba – 2,2 Eur 

Pietūs be sriubos – 1,7 Eur 

Mėnuo  Maitinimosi dienų skaičius Mėnesio kaina  

Spalis 21 diena Pietūs su sriuba – 46,2 Eur 

Pietūs be sriubos – 35,7 Eur 

Lapkritis 20 dienų Pietūs su sriuba – 44 Eur 

Pietūs be sriubos – 34 Eur 

Gruodis 17 dienų Pietūs su sriuba – 37,4 Eur 

Pietūs be sriubos – 28,9 Eur 

Sausis  16 dienų Pietūs su sriuba – 35,2 Eur 

Pietūs be sriubos – 27,2 Eur 

Vasaris 15 dienų Pietūs su sriuba – 33 Eur 

Pietūs be sriubos – 25,5 Eur 

Kovas  22 dienos Pietūs su sriuba – 48,4 Eur 

Pietūs be sriubos – 37,4 Eur 

Balandis  16 dienų Pietūs su sriuba – 35,2 Eur 

Pietūs be sriubos – 27,2 Eur 

Gegužė* 22 dienos Pietūs su sriuba – 48,4 Eur 

Pietūs be sriubos – 37,4 Eur 

 

*Už birželio mėnesį pinigai nebus renkami, vaikai sunaudos pinigų likučius arba maistą 

nusipirks savarankiškai. 

 


