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            PATVIRTINTA 

            Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

                                                                                                  direktoriaus 2019 m. spalio 22 d.  

                                                                                                  įsakymu Nr. 1-120 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

 DIETISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Dietisto pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  priskiriama 

specialistų  grupei.  

2. Pareigybės lygis –B. 

3. Pareigybės paskirtis: kontroliuoti Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės ir Centro 

Bendruomeninių vaikų globos namų padalinių maisto produktų kokybę, tikrinti patiekalų ruošimą, 

jų kokybę, maisto ruošimo higieninę būklę.  

4. Pareigybės pavaldumas: dietistas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1.Turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį 

išsilavinimas, įgytą iki 1995 metų. 

5.2.Turi išmanyti Centro pagrindinės veiklos specifiką, maisto produktų bei jų žaliavos kokybės 

standartus, ekologinius reikalavimus. 

5.3. Turi mokėti dirbti su programa „Dietinis maitinimas“. 

5.4. Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais maitinimo organizavimą socialines paslaugas teikiančiose 

įstaigose bei išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisykles. 

5.5. Turi būti neteistas už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko 

įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas 

vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius 

sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių 

baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas. 

 

 

III SKYRIUS 

DIETISTO FUNKCIJOS 

 

6. Dietistas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Tikrina kaip Centro Krizių įveikimo vaikams veikos grupės skyriuje ir Bendruomeninių vaikų 

globos namų padaliniuose dirbantys socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, vyr. socialinis 

darbuotojas, užimtumo specialistas, socialinių darbuotojų padėjėjai  laikosi maitinimo, darbo, 

asmens higienos reikalavimų. 

6.2. Kontroliuoja centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje ir Bendruomeninių vaikų 

globos namų padaliniuose darbuotojų perkamų maisto produktų kokybę ir laikymą, maisto 

paruošimo kokybę. 
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6.3. Propaguoja Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje ir Bendruomeninių vaikų 

globos namų padaliniuose sveiką mitybą, stebi ir analizuoja globotinių maitinimo kokybę, teikia 

informaciją ir pastabas apie maitinimo kokybę Centro direktoriui. 

6.4. Tikrina maisto paruošimo Centro krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje ir 

Bendruomeninių vaikų globos namų padaliniuose higienos ir saugaus darbo rėžimo reikalavimų 

vykdymą. 

6.5. Draudžia realizuoti Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje ir Bendruomeninių 

vaikų globos namų padaliniuose nekokybiškus patiekalus. 

6.6.Vykdo gerosios higienos praktikos taisyklių taikymą, maisto saugos užtikrinimo koordinavimą 

centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje ir Bendruomeninių vaikų globos namų 

padaliniuose. 

6.7. Paruošia kiekvienų metų sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 31 d., spalio 31 d. būklėms 

Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus, Bendruomeninių vaikų globos namų 

padalinių  maisto produktų inventorizavimo aprašus – sutikrinimo žiniaraščius. 

6.8. Užpajamuoja maisto produktus programoje „Dietinis maitinimas“ tą pačią dieną gavusi Centro 

administratoriaus užregistruotas  sąskaitas – faktūras. Jas užpajamavusi pristato Centro vyr. 

buhalteriui. 

6.9. Veda Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus, Bendruomeninių vaikų globos 

namų padalinių maisto produktų apskaitą kiekine ir pinigine išraiška. 

6.10. Sutikrina Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus ir Bendruomeninių vaikų 

globos namų padalinių įsigytų prekių vertę su pateiktų Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos 

grupės skyriaus ir Bendruomeninių vaikų globos namų padalinių „Globotinių maitinimo dienos 

normos paskirstymo žiniaraščiais. 

6.11. Žymi, pagal  Centro Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriaus ir Bendruomeninių 

vaikų globos namų padalinių pateiktą informaciją vaikų maitinimą Kasdieniniuose vaikų lankymo 

apskaitos žiniaraščiuose. Mėnesio gale suskaičiuoja bendrą vaikų maitinimosi dienų skaičių Centro 

Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje ir Bendruomeninių vaikų globos namų 

padaliniuose ir pateikia vyr. buhalteriui. 

6.12. Parengia vadovaudamasis „Kūdikio maitinimo kortelėmis“, „Globotinių maitinimo dienos 

normos paskirstymo žiniaraščiais“, „Dienos globotinių valgiaraščiais“, maisto nurašymo aktus 

apskaitos programa „Dietinis maitinimas“ , mėnesiui pasibaigus, per 5 darbo dienas pateikia vyr. 

buhalteriui Atsargų apyvartos žiniaraščius.   

6.13. Bendradarbiauja ir keičiasi darbo funkcijoms atlikti reikalinga informacija su kitais Centro 

skyriuje ir padaliniuose dirbančiais darbuotojais, savo kompetencijos ribose padeda jiems spręsti su 

darbu susijusius klausimus, problemas. 

6.14. Centro naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje Kontora (toliau – Kontora) susipažįsta su 

jam vizuotais direktoriaus įsakymais, įsakymais patvirtintomis tvarkomis, taisyklėmis, veiklų 

aprašais ir kitais dokumentais, kurie Kontoroje nukreipti jam susipažinimui, vykdymui.    

 

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. Už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą 

vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.2. Už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus. 

7.3. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. 

___________________ 


