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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“  

SVEIKATOS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ sveikatos ir maitinimo organizavimo 

specialistas (toliau – sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas), kodas 226503, yra 

specialistas, kurio pareigybė priskiriama specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – B, būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis 

vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų.  

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti sveikatos ir maitinimo organizavimą Vilkaviškio vaikų 

lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (toliau – Darželis), kurti higienos reikalavimus atitinkančią 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui palankią aplinką, užtikrinti sveiką 

mitybą. 

4. Pareigybės pavaldumas – Darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI SVEIKATOS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO 

SPECIALISTUI 

 

5. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

5.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, 

įgytą iki 1995 metų išsilavinimą. 

5.2. Išmanyti ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, 

Lietuvos Higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto 

higiena“, „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms“ 2018 m., Lietuvos 

higienos norma HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, 

Darželio nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

5.3. Žinoti: 

5.3.1. vaikų sveikos mitybos principus ir taisykles; 

5.3.2. mitybos higieną; 

5.3.3. maisto ruošimo technologijos principus; 

5.3.4. maisto gamybai naudojamų produktų parinkimą; 

5.3.5. technologinių įrengimų bei gamybinio inventoriaus paskirtį ir priežiūrą; 

5.3.6. ugdymo aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų 

reikalavimams pagrindinius vertinimo principus; 

5.3.7. saugaus darbo reikalavimus; 

5.3.8. vaikų teises ir socialines garantijas. 

5.4. Mokėti ir gebėti: 

5.4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus; 

5.4.2. bendrauti ir bendradarbiauti su Darželio bendruomene, dirbti komandoje; 

5.4.3. dirbti kompiuteriu, naudotis informacinėmis technologijomis; 
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5.4.4. planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, pagal reikalingumą 

rengti ataskaitas. 

 

III SKYRIUS  

SVEIKATOS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO SPECIALISTO FUNKCIJOS 

 

6. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Sudaro perspektyvinius, kasdieninius valgiaraščius, vykdo vaikų ir darbuotojų 

maitinimo priežiūrą, kontroliuoja maisto produktų kokybę, gamybą, šiluminį paruošimą, pateikimą, 

išdalinimą bei higienos laikymąsi maisto paruošimo vietoje, taiko geros higienos praktikos 

taisykles, vykdo Darželio bendruomenės švietimą sveikos mitybos klausimais. 

6.2. Rengia perspektyviniuose valgiaraščiuose nurodytų receptūrų ir technologijų aprašus.  

6.3. Vykdo rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) principais 

pagrįsto maisto tvarkymo savikontrolės sistemą. 

6.4. Vykdo ir prižiūri savikontrolės sistemos vidinį auditą. 

6.5. Įgyvendina geros higienos praktikos taisykles darželyje. 

6.6. Užsako maisto produktus reikalingus vaikų maisto gamybai. 

6.7. Kontroliuoja gaunamų maisto produktų kokybę ir jų sandėliavimą. 

6.8. Vertina maisto tvarkymo vietos, gamybos proceso, patiekalų išdavimo atitiktį 

visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktams. 

6.9. Organizuoja nemokamą priešmokyklinio amžiaus vaikų  maitinimą. 

6.10. Prižiūri maitinimo organizavimą grupėse. 

6.11. Stebi ir analizuoja vaikams pateikiamo maisto suvartojimą. 

6.12. Konsultuoja Darželio darbuotojus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų mitybos 

organizavimo klausimais. 

6.13. Organizuoja darželio darbuotojų maitinimą ir vykdo jų apskaitą. 

6.14. Ruošia maisto produktų pirkimo sąlygas ir dalyvauja maisto produktų pirkime. 

6.15. Vykdo Darželyje programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokykloje“, atsako už savalaikį bei teisingą dokumentacijos pateikimą šių programų priežiūrą 

vykdančioms institucijoms.  

6.16. Prižiūri pedagogų pirmosios pagalbos mokymo kursų išklausymą, Darželio 

darbuotojų dalyvavimą privalomuose higienos įgūdžių mokymuose. 

6.17. Organizuoja privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus, saugoja darbuotojų 

asmens medicinos knygeles ir sveikatos žinių pažymėjimus. 

6.18. Užtikrina, teisės aktų nustatyta tvarka, geriamo vandens kokybę. 1 kartą per metus 

atlieka geriamojo vandens tyrimą. 

6.19. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo maisto procese naudojamų termometrų 

metrologinę patikrą. 

6.20. Vykdo šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) tvarkymą ir apskaitą. 

6.21. Vykdo vaikų lankomumo ir maitinimų skaičiaus apskaitą. 

6.22. Prižiūri bei vertina Darželio aplinkos sanitarinę būklę, švarą, sanitarinį režimą. 

6.23. Prižiūri ir kontroliuoja Darželio baseino paruošimą vaikų veiklai (vandens, patalpos 

temperatūras, vandens kokybę) pagal higienos reikalavimus.  

6.24. Organizuoja, esant reikalui, dezinfekciją, dezinsekciją ir deratizaciją. 

6.25. Prižiūri ir pildo pirmosios pagalbos rinkinius. 

6.26. Tinkamai organizuoja vaikų mitybą, užtikrina jos nuoseklumą, reguliarumą, 

subalansavimą. 

6.27. Rengia reikiamą dokumentaciją ir savalaikiai pateikia statistinius duomenis. 

6.28. Dalyvauja bendrose Darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, Darželio ugdymo 

programos rengime, veiklos kokybės vertinimo vykdyme. 

6.29. Dalyvauja Darželio institucijų ir komisijų veikloje. 
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6.30. Pagal patvirtintą Darželio dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugoja 

dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į Darželio archyvą. 

6.31. Bendradarbiauja su Vilkaviškio miesto sveikatos priežiūros institucijomis, teikia 

tikslingą informaciją apie esamą būklę Darželyje, vykdo sveikatos priežiūros institucijų nurodymus. 

6.32. Kelia savo kvalifikaciją.  

7. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas puoselėja emociškai saugią aplinką, 

reaguoja į smurtą bei patyčias darželyje. 

 

_____________________________ 


