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 MAITINIMO ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

                                        

 

I  SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro Maitinimo organizatoriaus pareigybė yra priskiriama 

specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis - B. 

3. Pareigybės pavaldumas – Maitinimo organizatorius tiesiogiai pavaldus Jonavos vaiko ir šeimos 

gerovės centro direktoriui. 
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

4. Maitinimo organizatorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 

metų ir (ar) šios srities profesines kompetencijas. 

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius: 

4.2.1. vaikų maitinimą; 

4.2.2. technologinių kortelių sudarymo tvarką; 

4.2.3. valgiaraščių sudarymo tvarką; 

4.2.3. maisto produktų saugojimo taisykles; 

4.2.3. maisto produktų apskaitos vedimo ir nurašymo taisykles. 

4.3. vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos 

aprašą“. 

4.4. žino, išmano, laikosi bei vykdo visus veikiančių higieninių normų reikalavimus ir kitus teisės 

aktus, turi būti susipažinęs su Maitinimo organizatoriaus veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

4.5. išmano raštvedybos taisykles, moka dirbti kompiuteriu, kaupti ir sisteminti informaciją, parengti 

ir įforminti dokumentus, moka dirbti su buhalterinės apskaitos programomis. 

4.6. maitinimo organizatorius išmano pagrindines savo darbo specifikacijas, maisto produktų bei jų 

žaliavos kokybės standartus, ekologinius reikalavimus. 

4.7.  žino pagrindinių maisto produktų sudėtį, pagrindinius teršalų šaltinius, įvairaus amžiaus vaikų 

mitybos normas, sveikos mitybos ir dietinės mitybos principus, mitybos higieną, maisto paruošimo 

technologijos principus, maistui rekomenduojamų produktų parinkimą ir kainas, virtuvės 

technologinių įrenginių bei inventoriaus paskirtį, sukuria ir įdiegia į praktiką naujas patiekalų 

receptūras ir jų technologijas, tvarko dokumentaciją. 

 

III  SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Maitinimo organizatorius kuruoja globojamų (rūpinamų) vaikų  maitinimą, sveikatą, higieną, 

įstaigos sanitarinę būklę. 

6. Sudarinėja kasdieninius, planinius, reikalui esant, individualius valgiaraščius. Nuolat atnaujina 

patiekalų asortimentą, užtikrina maisto įvairovę. 



7. Sudarinėja maisto produktų patiekalų gamybai žiniaraščių reikalavimus. 

8. Pateikia sandėlininkei reikalavimą maisto produktams išduoti. 

9. Skaičiuoja maisto davinio maistinę, energetinę vertę, išeigą ir atsako už jų atitikimą maistinėms 

nustatytoms normoms. 

10. Sukuria, ruošia, įdiegia ir atnaujina maisto produktų patiekalų receptūras. Daro kontrolinius 

receptūrų bandymus. 

11. Vykdo „Geros higienos praktikos taisyklių“ savikontrolės sistemą. 

12. Sistemingai tikrina patiekalų paruošimą, kokybę, ragauja kiekvieną patiekalą. 

13. Tikrina  maisto tvarkymo patalpų higieninę būklę, markiravimą, svarstyklių patikros terminus. 

14. Neleidžia realizuoti nekokybiškus maisto produktus bei patiekalus. Dalyvauja ir padeda virėjai 

išduodant maistą, atsako už porcijų atitikimą normoms. Nustačius neatitikimus, praneša 

administracijai. 

15. Kontroliuoja maisto produktų realizavimo terminus, tinkamą maisto produktų laikymą, gaunamų 

maisto produktų kokybę. 

16. Maisto tvarkymo patalpose dėvi spec. aprangą, nešioja galvos apdangalą, laikosi higienos 

reikalavimų, to reikalauja iš darbuotojų, kurie dirba maisto ruošimo ir laikymo patalpose. 

17. Seka žurnalų (darbuotojų sveikatingumo, kiaušinių dezinfekcijos, maisto medžiagų ir produktų 

laikymo šaldytuvuose, valymo darbų, šiluminio apdorojimo ir laiko registravimo) pildymą. 

18. Kontroliuoja kaip maisto tvarkantys darbuotojos (virėjos, sandėlininkė) laikosi higienos 

reikalavimų. Neleidžia darbuotojams, nevykdantiems asmens higienos reikalavimų, dirbti ir gaminti 

maistą. 

19. Tikrina maisto tvarkymo patalpose higienos ir saugaus darbo režimo reikalavimų vykdymą. 

20. Kiekvienais metais iki sausio  dienos einamiesiems metams paruošia maistą tvarkantiems 

darbuotojams (virėjoms, sandėlininkei) sveikatos tikrinimosi grafiką. Užtikrina, kad maistą 

tvarkantys darbuotojai laiku pasitikrintų sveikatą. 

21. Maitinimo organizatorius pastoviai domisi įstatymais, jų pakeitimais apie mitybą, higienos 

normas ir supažindinimą atsakingus darbuotojus.  

22. Moka suteikti pirmąją pagalbą. 

23. Kontroliuoja  maitinimo organizavimą šeimynose. 

24.Tikrina kaip šeimynose vykdomi higienos reikalavimai. 

25. Kiekvienais metams iki gruodžio 20 dienos paruošia veiklos planą sekantiems metams, kuriame 

numatoma GHP taisyklių laikymasis. 

26. Nustatęs poreikį ir inicijuodamas viešuosius maisto produktų pirkimus, raštu suderina su 

direktoriumi pateikdamas pirkimą inicijuojančią paraišką tvirtinimui. Pirkimo paraiškoje pateikia 

(laisva forma) visą esminę informaciją apie būsimą viešąjį pirkimą, kuri reikalinga parengti pirkimo 

sąlygas. 

27. Laiku pateikia visą informaciją, reikalingą maisto pirkimo dokumentams parengti ir supaprastinto 

pirkimo procedūroms atlikti 

28. Pirkimo organizatoriui pateikia perkamų maisto produktų specifikacijas 

29. Parengia einamųjų kalendorinių metų planuojamų viešųjų pirkimų suvestines, nurodant pirkimo 

objekto pavadinimą ir kodą, numatomą kiekį ar apimtį, numatomą  pirkimo pradžią. 

30. Pateikia informaciją ar maisto produktų pirkimas bus skirstomas į dalis, kurių kiekvienai bus 

sudaroma  pirkimo sutartis ar visoms dalims. 

31. Neužsiima veikla, nesusijusia su tiesioginiu darbu bei veikla, siekiant pasipelnyti. 

32. Laikosi Vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbuotojo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės instrukcijų. 

33. Kiekvienais metais iki sausio 31 dienos maisto tvarkymo darbuotojams nustato ateinančių metu 

metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. 

34. Kiekvienais metais kartu su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis  iki sausio 31 

dienos įvertina praėjusių metų virtuvės darbuotojų kasmetinę veiklą ir teikia vertinimo išvadą 

direktoriui su siūlymu nustatyti vieniems metams pareiginės algos kintamosios dalies dydį 

35. Maitinimo organizatorių ligos, atostogų metu vaduoja direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, 

kuris įgyja atitinkamas teises ir yra atsakingas už tai, kad minėtos pareigos būtų atliekamos 

kokybiškai ir laiku. 

36. Sistemingai, nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją. 



37. Atsako už pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą. 

38. Šias pareigas vykdantis darbuotojas už savo funkcijų nevykdymą ar netinkama vykdymą atsako 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

________________ 

 

 

 

Parengė direktorė  Emilija Markucevičienė 
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