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I. SKYRIUS    

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

1. Darbuotojų maitinimas Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje ,,Pakalnutė“ (toliau- 

lopšelis-darželis) organizuojamas vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. 

lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1TS-324 ,,Dėl darbuotojų maitinimo organizavimo Jonavos rajono 

savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ darbuotojų maitinimosi tvarka (toliau 

– Tvarka) reglamentuoja lopšelio-darželio darbuotojų maitinimo organizavimą ir atsiskaitymą už 

paslaugas. 

3. Šia tvarka vadovaujasi lopšelis-darželis, kurio steigėja yra Jonavos rajono 

savivaldybės taryba. 

4. Už darbuotojų maitinimo organizavimą, tabelio pildymą yra atsakingas maitinimo 

organizatorius. 

5. Darbuotojų maitinimas organizuojamas taip, kad būtų sudarytos sąlygos 

darbuotojams pavalgyti šilto maisto. 

6. Maitinimas organizuojamas pagal perspektyvinius 15 dienų valgiaraščius, patvirtintus 

lopšelio-darželio direktoriaus. 

 
 

II. SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Norintys maitintis, darbuotojai pateikia prašymus lopšelio-darželio direktoriui. 

8. Prašyme nurodomi šie duomenys: 

8.1. darbuotojo vardas ir pavardė; 

8.2. pageidaujama dienos maitinimo dalis – pietūs. 

9. Lopšelio-darželio direktorius: 
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9.1.  patvirtina darbuotojų, kurie pageidauja maitintis, sąrašą (esant poreikiui, jį tikslina) 

iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. 

9.2.  kas mėnesį tvirtina darbuotojų maitinimo apskaitos tabelį. 

10. Mokestį už darbuotojų maitinimą sudaro Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu patvirtinta darželio grupių dienos maitinimo normos dalis (pietūs) ir 25 proc. priemoka 

nuo maitinimo normos. 

11. Darbuotojai, pageidaujantys maitintis, kiekvieną dieną informuoja atsakingą už 

maitinimo organizavimą asmenį, dėl pageidaujamo mitybos poreikio - pietų, kuris fiksuojamas 

Darbuotojų maitinimosi tabelyje. 

12. Mokestis už praėjusio mėnesio maitinimą darbuotojams išskaičiuojamas iš darbo 

užmokesčio pagal darbuotojų maitinimosi tabelio duomenis. 

13. Gautos lėšos iš darbuotojų už nustatytą dienos maitinimo normos dalį apskaitomos ir 

naudojamos įstaigos išlaidoms už maisto produktus mokėti. 25 proc. priemoka nuo maitinimo normos 

naudojama komunalinėms išlaidoms apmokėti. 

III. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Už šios Tvarkos įgyvendinimą ir darbuotojų maitinimo organizavimą atsako 

lopšelio-darželio direktorius. 

 

 
 


