
PATVIRTINTA 

Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

direktoriaus  

2017 m. gegužės 16 d.       

įsakymu Nr. DV-34 
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MITYBOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ mitybos specialistas. Pareigybės grupė –  specialistai. 

2. Pareigybės lygis –  B.  

 

II. SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas,  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

        3.1. Mitybos specialistas turi turėti aukštesnįjį ar aukštąjį  mitybos krypties išsilavinimą. 

Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, turi išmanyti žmogaus bendrąją anatomiją, fiziologiją ir 

pagrindinius patologinius pokyčius, mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą nelaimingų 

atsitikimų bei apsinuodijimų metu, žinoti epidemiologinio židinio tyrimo metodiką ir mokėti ją 

taikyti apsinuodijimo maistu atvejais, mokėti sukurti ir įdiegti į praktiką naujas patiekalų receptūras 

ir technologiją, žinoti šiuolaikinius sveikos mitybos principus, maisto paruošimo technologijos 

principus, mitybos mokslą ir mitybos higieną; 

3.2. išklausyti privalomojo higieninio mokymo programą pagal sveikatos žinių atestavimo 

nurodymus, pradedant dirbti ir vėliau kas penki metai; 

3.3. išklausyti privalomosios pirmos pagalbos mokymo programą ir turėti sveikatos žinių 

atestavimo pažymėjimą ir vėliau kas penki metai; 

3.4. mokėti dirbti su kompiuteriu: MS WORD, MS EXEL, MS OUTLOOK programomis ir 

gebėti dirbti maitinimo apskaitai skirta „Dietinis maitinimas“ programa. 

         4. Mitybos specialistas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos, Sveikatos apsaugos 

ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų maitinimą, Geros higienos praktikos 

taisyklėmis, Lietuvos Respublikos galiojančiomis higienos normomis, kitais tuo metu galiojančiais 

Lietuvos Respublikos įstatymais,  Pasvalio lopšelio-darželio  „Liepaitė“ nuostatais, darbo tvarkos 

taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu. 

5. Paskirtis: 

        5.1. mitybos specialisto pareigybė reikalinga, kad kontroliuotų gaunamų maisto produktų 

kokybę, paruošto maisto kokybę ir kiekybę, užtikrintų mitybos kokybę. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

   6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

            6.1. vykdo Geros higienos praktikos taisykles, atlieka vidaus auditą pagal GHP taisykles 

kiekvienais metais nuo spalio 8 d. iki spalio 12 d.; 

           6.2. kiekvieną darbo dieną laiku ir kokybiškai sudaro Lopšelio-darželio  kasdieninius 

valgiaraščius, sudaro perspektyvinius valgiaraščius, juos suderina teisės aktų nustatyta tvarka; 
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6.3. kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę, paruošto maisto kokybę ir kiekybę, 

užtikrina, kad pagaminti patiekalai vaikams būtų pateikiami prisilaikant temperatūros režimo ir 

vartojimo laiko; 

6.4.  prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, skatina sveiką mitybą; 

6.5. parengia kiekvieno patiekalo technologines korteles, kuriose nurodoma į patiekalą 

įeinančių produktų masė bruto ir neto, patiekalo išeiga, maistinė ir energetinė vertė; 

6.6. koreguoja vaikų mitybos racioną pagal gydytojų nurodymus; 

6.7. organizuoja darbuotojų higieninius, medicininius mokymus; 

6.8. paruošia viešųjų  supaprastintų pirkimų konkursui reikalingų maisto prekių sąrašą; 

6.9. kontroliuoja įstaigos patalpų sanitarinę būklę; 

6.10. tinkamai slaugo vaikus, esančius izoliatoriuje; 

6.11. ugdo ir kontroliuoja vaikų asmens higienos įgūdžius; 

6.12. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas; 

6.13. teikia  ir (ar) koordinuoja pirmosios  pagalbos teikimą; 

6.14. tvarko ir saugo medicininius dokumentus pagal Lopšelio-darželio dokumentacijos 

planą ir laiku perduoda juos į Lopšelio-darželio archyvą;  

6.15. įtarus, jog vaikas patiria psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, praneša  apie tai 

Lopšelio-darželio  direktoriui; 

6.16. vykdo  pirmosios pagalbos rinkinių priežiūrą ir pagalbos vykdymą; 

6.17. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina informacijos apie vaikų sveikatą 

konfidencialumą. 

6.18. vertina virėjo, vyriausiojo virėjo, maisto produktų sandėlininko, auklėtojų padėdėjų 

nustatytų metinių užduočių vertinimą; 

   6.19. vykdo kitas vadovo funkcijas nenumatytas šiame apraše, vaikų mitybos klausimais; 

   6.20. taiko užkrečiamų ligų ir jų plėtimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones pagal 

kompetenciją, organizuoja priemones epidemijai užkirsti; 

   6.21. rengia administracijos darbuotojų grafikus ir teikia tvirtinti Lopšelio-darželio 

direktoriui; 

   6.22. reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, 

lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmenų ypatybių ir 

nedelsiant praneša Lopšelio-darželio direktoriui. 

6.23. puoselėja emociškai saugią Lopšelio-darželio aplinką. 

   6.24. vykdo einamąją finansų kontrolę – medikamentų panaudojimą; 

 

 

 

______________________________ 

 

Susipažinau ir vykdysiu: 


