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MAITINIMO ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 
 
 1. Lopšelio-darželio „Rasa“ maitinimo organizatorius yra priskiriamas kvalifikuotų 
darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – B 
3. Pareigybės paskirtis: Maitinimo organizatorius organizuoja maitinimą, esant 

reikalui, dietinį maitinimą įstaigoje. 
4. Pareigybės pavaldumas: Maitinimo organizatorius tiesiogiai atskaitingas lopšelio-

darželio „Rasa“ direktoriui. 
 

II. SKYRIUS  
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

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

 5.1 Maitinimo organizatoriumi gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, 
turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, pasitikrinęs sveikatą, instruktuotas. 
 5.2. Maitinimo organizatorius privalo laikytis darbo drausmės ir vykdyti įstaigos 
Darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.  
 5.3. Maitinimo organizatorius turi išmanyti:  

5.3.1. pagrindinių maisto produktų sudėtį;  
5.3.2. mitybines normas įvairioms ugdytinių amžiaus grupėms.  

 5.4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi žinoti: 
5.4.1. sveikos mitybos ir dietinio maitinimo principus; 

 5.4.2.mitybos higieną; 
 5.4.3. maisto paruošimo technologijos principus; 
 5.4.4.saugaus darbo reikalavimus.  
 5.5. Turi išmanyti technologinių įrenginių bei gamybinio inventoriaus paskirtį, jų 
priežiūrą.  
 5.6. Turi žinoti maisto gamybai naudojamų produktų parinkimą ir kainas.  
 5.7. Turi žinoti virtuvės darbuotojų savikontrolės sistemą.  
 5.8. Sukurti ir taikyti praktikoje naujas patiekalų receptūras ir technologiją.  
 5.9. Tvarkyti dokumentaciją.  
 5.10. Privalo gebėti dirbti kompiuteriu.  
 5.11. Skleisti sveikos mitybos ir dietologijos žinias ugdytiniams ir darbuotojams 
dirbantiems su vaiku aiškia forma.  
 5.12. Suteikti pirmąją medicinos pagalbą.  
 5.13. Skubiai taikyti priemones epideminiam židiniui sustabdyti.  
 

III. SKYRIUS  
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
 6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi vykdyti šias funkcijas: 



 

 

6.1. Kontroliuoti maisto produktų kokybę. 
6.2. Sudaryti kasdieninius, planinius, sezoninius ir individualius valgiaraščius ir 

pateikti tvirtinti juos įstaigos vadovui. 
6.3. Parengti patiekalų technologines korteles ir patvirtinti jas atitinkamose 

instancijose.  
6.4. Pristatyti maisto produktų ir geriamo vandens mėginius laboratoriniams tyrimams.  
6.5. Skaičiuoti maisto davinio maistinę bei energetinę vertę.  
6.6. Pagal valgiaraštį tikrinti patiekalų ir dietinių patiekalų ruošimą, jų kokybę 

degustuojant.  
6.7. Neleisti realizuoti nekokybiškus maisto produktus bei patiekalus. 
6.8. Nuolat tikrinti virtuvės ir virtuvei priklausančių maisto paruošimo patalpų, maisto 

sandėlio higieninę būklę.  
 6.9. Užtikrinti, kad maisto paruošimo darbuotojai laiku pasitikrintų sveikatą.  
 6.10. Mokyti maisto paruošimo darbuotojus higienos reikalavimų.  
 6.11. Kontroliuoti maisto paruošimo darbuotojų savikontrolės atlikimą.  
 6.12. Teikti nustatyta tvarka statistines ir kitas privalomas atsiskaitomybės žinias.  
 6.13. Tobulinti savo profesinę kvalifikaciją. 
 6.14. Koreguoti mitybos racioną pagal gydytojo dietologo arba gydančiojo gydytojo 
ugdytiniui paskirtą dietinį gydymą lopšelyje-darželyje „Rasa“.  
 6.15. Laiku pateikti užsakymus, kontroliuoti virtuvės patiekalų ir maisto sandėlio 
maisto produktų išdavimą, higienos normų reikalavimų vykdymą. 
 6.16. Tvarkyti produktų judėjimo (priėmimo - išdavimo - grąžinimo) ūkinius 
finansinius dokumentus; 

6.17. Dalyvauti virtuvės darbą kontroliuojančių instancijų organizuojamose patikrose. 
 6.18. Imtis visų įmanomų priemonių virtuvės darbą kontroliuojančių tarnybų 
pastebėtiems trūkumams šalinti. 
 6.19. Darbo metu įgyvendinti savikontrolės sistemą,palaikyti švarą ir tvarką savo 
darbo vietoje. 
 6.20. Atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, nenumatytus 
šiame pareigybės aprašyme. 
 7. Maitinimo organizatorius pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu 
pavidalu asmenims jokios finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo 
supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant lopšelyje-darželyje „Rasa“.  
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