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Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ (biudžetinė įstaiga, kodas 190448538, adresas Rasos 

g. 21, LT-68187 Marijampolė) skelbia atranką maitinimo organizatoriaus pareigoms eiti. 

Pareigybės lygis– B.                   

Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės 

algos bazinio dydžiu)5,6–9,0(priklauso nuo maitinimo organizatoriaus darbo stažo metais).  

Darbo sutartis– neterminuota, darbuotojas priimamas dirbti 1 et. krūviu. 

Pretendentų atrankos būdas– pokalbis. 

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai: 

 ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 

1995 metų, susijęs su maitinimo organizavimu, maisto sauga ir pan.; 

 mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (gebėjimas naudotis Microsoft Word ir Excel 

programomis), internetu, elektroniniu paštu, el. dienynu; 

 žinoti pagrindinių maisto produktų sudėtį, pagrindinius maisto medžiagų šaltinius, mitybines 

normas įvairioms ugdytinių amžiaus grupėms; 

 žinoti šiuolaikinius sveikos mitybos ir dietinio maitinimo principus; 

 išmanyti mitybos higieną, maisto paruošimo technologijos principus, valgiaraščių rengimą; 

 žinoti maisto gamybai naudojamų produktų parinkimą, maisto sandėliavimo, išdavimo ir 

maisto saugojimo reikalavimus; 

 išmanyti virtuvės darbuotojų savikontrolės sistemą; 

 žinoti Geros higienos praktikos taisykles, higienos normų reikalavimus. 

Privalumas - patirtis maitinimo organizatoriaus pareigose. 

Šias pareigas einantis maitinimo organizatorius vykdo šias funkcijas: 

 Sudaro kasdieninius, sezoninius ir individualius valgiaraščius; 

 Rengia patiekalų technologines korteles; 

 Skaičiuoja maisto davinio maistinę bei energetinę vertę; 

 Pagal valgiaraštį tikrina patiekalų ir dietinių patiekalų ruošimą, jų kokybę; 

 Koreguoja mitybos racioną pagal gydytojo dietologo arba gydančiojo gydytojo ugdytiniui 

paskirtą dietinį gydymą lopšelyje-darželyje „Rasa“; 

 Laiku pateikia maisto produktų užsakymus, atlieka virtuvės patiekalų ir maisto sandėlio 

maisto produktų išdavimą; 

 Tvarko produktų judėjimo (priėmimo - išdavimo - grąžinimo) ūkinius finansinius 

dokumentus; 

 Kontroliuoja maisto produktų kokybę; 
 Pristato maisto produktų ir geriamo vandens mėginius laboratoriniams tyrimams; 

 Teikia nustatyta tvarka statistines ir kitas privalomas atsiskaitomybės žinias. 

Pretendentai pristato: prašymą dalyvauti atrankoje, asmens tapatybės ir išsilavinimo dokumentų 

kopijas, gyvenimo aprašymą, buvusių darbdavių rekomendacijas (nebūtinai). 

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį 

su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. 

Dokumentai priimami Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa” raštinėje, Rasos g. 21, 

Marijampolė arba el.p. l.darzelis.rasa@gmail.com iki vasario1 d. imtinai. 

Informacija teikiama tel. 8 689 22221. 

Atranka paskelbta 2023 m. sausio19 d. Atranka vyks 2023 m. vasario 3  d. 



Pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus 

praneštas individualus laikas kada atvykti į pokalbį ir tiksli atrankos vieta. 


