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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu  

Nr. (1.3.)V-87 

 

 

SVEIKATOS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ (toliau – Lopšelio-darželio) sveikatos ir 

maitinimo organizavimo specialisto pareigybė, yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis: C. 

3. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialisto pareigybės aprašymas reglamentuoja 

darbuotojo, atsakingo už Lopšelio-darželio vaikų sveikatos priežiūrą ir maitinimo organizavimą, 

pareigas.  

4. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas yra tiesiogiai pavaldus Lopšelio-

darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

5. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialisto pareigoms priimamas asmuo, turintis 

aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, bei ne mažiau kaip 1 metus panašaus pobūdžio darbo 

patirties, turi turėti ne mažiau kaip tris atitinkamos kategorijos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, 

taip pat nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas 

privalo išmanyti. 

5.1. įstaigos struktūrą; 

5.2. sveikatos ir maitinimo organizavimo specialisto darbo organizavimo tvarką; 

5.3. pagrindinių maisto produktų sudėtį, pagrindinių ingredientų šaltinius; 

5.4. šiuolaikinius sveikos mitybos ir dietinio gydymo principus; 

5.5. mitybos higieną; 

6. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialisto privalo vadovautis Pasaulio sveikatos 

organizacijos, Europos Sąjungos ir nacionalinės sveikatos politikos nuostatais, Lietuvos 

Respublikos teisės norminiais aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksu, Lietuvos Respublikos higienos normomis, Lopšelio-darželio nuostatais, Lopšelio-darželio 

direktoriaus įsakymais, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJ FUNKCIJOS 

 

7. Atlikti vaikų maitinimo organizavimo priežiūrą: 

7.1. sudaryti vaikų maitinimo valgiaraščius atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius, 

amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles bei juos derinti teisės aktų numatyta 

tvarka ir konsultuotis su specialistais; 

7.2. organizuoti vaikų maitinimą Lopšelyje-darželyje; 

7.3. vykdo tiekiamų maisto produktų, jų laikymo sąlygų kontrolę. Kontroliuoti maisto 

tvarkymo vietą ir gamybos procesą virtuvėje; 
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7.4. tikrinti patiekalų, ruošiamų pagal valgiaraštį, kokybę; 

7.5. koreguoti mitybos racioną pagal gydytojų nurodymus. 

8. Tvarkyti darbuotojų maitinimo apskaitą ir atsiskaityti su vyr. buhalteriu. 

9. Formuoti teisingą vaikų požiūrį į savo sveikatą, sveikos gyvensenos ir asmens higienos 

įpročius. 

10. Taikyti bei vykdyti RVASVT sistemos rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo 

taškų sistemą, atlikti metinį maisto kontrolės auditą pagal geros higienos praktikos taisykles.  

11. Užtikrinti įstaigos vidaus patalpų ir lauko aplinkų atitiktį Higienos normoms, vykdyti jų 

laikymosi priežiūrą bei kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą. 

12. Planingai tikrinti Lopšelio-darželio aplinkos sanitarinę būklę ir švarą. 

13. Organizuoti, esant būtinumui, dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją. 

14. Užtikrinti privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimą, sveikatos žinių ir įgūdžių 

atestavimo, pirmos pagalbos mokymų organizavimą, asmens medicininių knygelių (forma Nr. 

F048/a) laikymą bei galiojimą. 

15. Koordinuoti ir užtikrinti testų, skiepų dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos 

registraciją. 

16. Puoselėti emociškai saugią gydymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

17. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, 

socialines patyčias, smurtą: 

17.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

17.2. informuoja patyrusio patyčias, smurtą ugdytinio grupės mokytoją apie įtariamas ar 

įvykusias patyčias; 

17.3. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar įstaigos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas 

(pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

18. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias 

kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą: 

18.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir 

nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

18.2. įvertina grėsmę ugdytiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar įstaigos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

18.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių 

skaičių ir kitus galimai svarbius faktus; 

18.4. informuoja patyčias patyrusio ugdytinio grupės mokytoją apie patyčias kibernetinėje 

erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

18.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu 

www.draugiskasinternetas.lt.  

 

 

V SKYRIUS 

SVEIKATOS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO SPECIALISTAS TEISĖS 

 

19. Gauti būtiną informaciją darbui apie Lopšelio-darželio vaikus ir maisto produktus. 

20. Teikti pasiūlymus dėl maisto paruošimo, darbo pagerinimo ir naujovių taikymo darbe. 

 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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VI SKYRIUS 

SVEIKATOS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO SPECIALISTAS ATSAKOMYBĖ 

 

21. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas atsako už: 

21.1. kokybišką, greitą ir korektišką aptarnavimą; 

21.2. maitinimo organizavimą; 

21.3. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo pareigų pažeidimus; 

21.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų 

laikymąsi. 

22. Už savo pareigų netinkamą vykdymą ir Lopšeliui-darželiui padarytą materialinę žalą 

sveikatos ir maitinimo organizavimo specialiAstas atsako Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių 

ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

Parengė direktorė Violeta Šaukščiuvienė 

Susipažinau ir sutinku 

_______________________________________ 

(sveikatos ir maitinimo organizavimo specialisto vardas, pavardė, parašas) 

____________________________________ 

(data) 

 


