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DARBUOTOJŲ MAITINIMOSI ĮSTAIGOJE APSKAITOS 

TVARKA 

              I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Darbuotojų maitinimosi įstaigoje apskaitos tvarka yra taikoma visiems lopšelio-darželio 

„Pelėdžiukas“ darbuotojams. Darbuotojai, kurie valgo pietus įstaigoje, turi būti susipažinę 

su darbuotojų maitinimosi apskaitos tvarka. 

2. Darbuotojų maitinimosi apskaitą vykdo ir kontroliuoja įstaigos dietistas bei įstaigos 

vadovas. 

3. Už savalaikį ir teisingą darbuotojų maitinimosi apskaitos žiniaraščio sudarymą yra 

atsakingas dietistas. 

4. Vyr.buhalteris yra atsakingas už savalaikį ir teisingą mokesčių už darbuotojų maitinimosi 

įstaigoje apskaičiavimą ir piniginių lėšų išskaičiavimą iš atlyginimo. 

5. Apie maitinimosi tvarkos pažeidimus dietistas praneša įstaigos vadovui. 

6. Už darbuotojų maitinimosi apskaitos tvarkos pažeidimus yra taikomos drausminės 

nuobaudos nustatyta tvarka. 

 

II. DARBUOTOJŲ MAITINIMOSI ORGANIZAVIMAS IR APSKAITA 

1. Darbuotojai kiekvieną mėnesio paskutinę dieną pažymi žiniaraštyje dienas, kuriomis 

jie norėtų pietauti įstaigoje kitą mėnesį. Jiems suteikiama teisė kiekvieną dieną, esant 

reikalui, pakoreguoti savo atžymas. 

2. Dietistas kiekvieno mėnesio pabaigoje patikrina darbuotojų maitinimosi apskaitos žiniaraštį 

ir pateikia tvirtinti įstaigos vadovui. 

3. Dietistas supažindina virtuvės darbuotojus, atsakingus už maisto patiekalų išdavimą 

darbuotojams, su savaitės darbuotojų maitinimosi apskaitos žiniaraščiu. 

4. Pagal įstaigoje taikomą maitinimo režimą vyr.buhalteris apskaičiuoja darbuotojo maisto 

normos (pietų) kainą – 0.91 euro. Darbuotojų pietų racionas atitinka vaikų maisto racioną ir 

normas. 

5. Pagal darbuotojų maitinimosi apskaitos žiniaraštį vyr.buhalteris apskaičiuoja kiekvienam 

darbuotojui maitinimosi mokestį, išskaičiuoja jį iš darbuotojo atlyginimo ir perveda į tėvų 

mokesčio ir vaikų maitinimosi sąskaitą. 

 

III. DARBUOTOJŲ MAITINIMOSI APSKAITOS KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ 

1. Darbuotojų maitinimosi apskaitą vykdo dietistas. 

2. Mėnesio pabaigoje dietistas privalo pateikti tvirtinti darbuotojų maitinimosi apskaitos žiniaraštį 

įstaigos vadovui. 

3. Įstaigos vadovas bei dietistas vykdo darbuotojų maitinimosi kontrolę. 

4. Vyr.buhalteris yra atsakingas už teisingą darbuotojų maitinimosi apskaičiavimą ir piniginių lėšų 

išskaičiavimą. 

5. Įstaigos vadovas kontroliuoja, kad mokesčiai už darbuotojų maitinimąsi būtų išskaičiuojami iki 

kiekvieno mėnesio 19 dienos ir pervedami į tėvų mokesčių ir vaikų maitinimosi sąskaitą. 

6. Darbuotojas, atsisakęs maitintis įstaigoje, informuoja dietistą.  



7. Nustačius, kad darbuotojas maitinasi įstaigoje už tai nemokėdamas, rašomas  tarnybinis 

pranešimas įstaigos vadovui. 

8. Įstaigos vadovas įsakymu įpareigoja vyr.buhalterį iš pažeidusio maitinimosi tvarką 

darbuotojo išskaičiuoti pinigines lėšas iš jo atlyginimo už vieno mėnesio maitinimąsi. 

 

 

IV. DARBUOTOJŲ MAITINIMOSI ĮSTAIGOJE APSKAITOS PAŽEIDIMŲ 

PREVENCIJA 

1. Įpareigoti visus įstaigos darbuotojus susipažinti (pasirašytinai) su darbuotojų maitinimosi 

įstaigoje tvarka. 

2. Įpareigoti virtuvės darbuotojus išduoti maisto normas besimaitinantiems darbuotojams pagal 

kiekvieno mėnesio maitinimosi apskaitos žiniaraštį. 

3. Užtikrinti, kad atsakingi darbuotojai sistemingai vykdytų darbuotojų maitinimosi įstaigoje 

kontrolę. 


