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JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILAS“ MAITINIMO 

ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ (toliau – darželis) maitinimo organizatorius 

yra specialistas. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Maitinimo organizatorius yra tiesiogiai pavaldus darželio direktoriui.   

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

4.1. būtinas nežemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ir vienerių metų panašaus darbo 

patirtis; 

4.2. iš anksto pasitikrinęs sveikatą; 

4.3. gerai mokėti lietuvių kalbą; 

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Exel); 

4.5. gebantis savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, pildyti dokumentus; 

4.6. kruopštus, sąžiningas, darbštus, atsakingas, mokantis bendrauti; 

4.7. susipažinęs su Lietuvos Respublikos higienos norma „Maisto higiena“, Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr.V-394 „Dėl vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo 

maitinimo įmonėms. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. organizuoja vaikų ir darbuotojų maitinimą: 

5.1.1. sudaro 15 dienų vaikų maitinimo valgiaraščius; 

5.1.2. rengia patiekalų receptūras ir gamybos technologinius aprašymus; 

5.1.3. skaičiuoja maisto davinio maistinę ir energetinę vertę; 

5.1.4. kasdien iš elektroninio dienyno surenka informaciją apie lankančių vaikų  ir tą dieną 

valgančių darbuotojų skaičių, pasirenkamų maitinimų skaičių ir sudaro dienos valgiaraštį 

(elektroninį); 

5.1.5. organizuoja vaikų nemokamą maitinimą, vykdo apskaitą; 

5.1.6. organizuoja (jei yra galimybė pagaminti) pritaikytą maitinimą vaikams, turintiems 

sveikatos sutrikimų, pagal atskirą valgiaraštį, kuris sudaromas atsižvelgiant į gydytojo raštu 



2 

 

pateiktas rekomendacijas; 

5.1.7. tvarko darbuotojų maitinimo apskaitą; 

5.1.8. kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę ir laikymą, gaminamo maisto kokybę 

ir kiekybę, gamybą, šiluminį paruošimą, pateikimą, išdalinimą, serviravimą, higienos reikalavimų 

laikymąsi; 

5.1.9. esant tiekiamų produktų neatitikimui, rengia papildomą dienos valgiaraštį; 

5.1.10. vykdant maisto produktų pirkimą dalyvauja rengiant maisto produktų pirkimo 

sąlygas, pateikia reikiamų maisto produktų asortimentą, kokybės aprašymus ir kitą reikalingą 

informaciją; 

5.1.11. tikrina mokytojų parengtus vaikų lankomumo žiniaraščius (paskutinę mėnesio 

darbo dieną) ir teikia įstaigos direktoriui tvirtinti; 

5.2. taiko Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įstaigoms reikalavimus: 

5.2.1. vykdo savikontrolės sistemos vidinį auditą; 

5.2.2. tvarko šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) apskaitą; 

5.2.3. tikrina ar įstaigoje užtikrinama kenkėjų kontrolė; 

5.2.4. karta per mėnesį tikrina virtuvėlių, virtuvės ir inventoriaus atitiktį Geros higienos 

praktikos taisyklėms; 

5.3. dalyvauja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atliekamuose įstaigos 

planiniuose ir neplaniniuose tikrinimuose; 

5.4. kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų 

vykdymu, iki jų perdavimo į įstaigos archyvą; 

5.5.  vykdo kitas įstaigos vadovo užduotis, susijusias su maitinimo organizavimo 

klausimais; 

5.6. dalyvauja bendruomenės talkose. 

_______________________________________ 

 

 

Susipažinau ir supratau: 

 

 


