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                 PATVIRTINTA 

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės   

sveikatos biuro direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. 

įsakymu Nr. V- 17 

                                                                                          (2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. V- 48 redakcija) 

 

MITYBOS SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 

1. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau –Biuro) mitybos specialistas yra 

3 pareigybės grupės darbuotojas. 

2. 2. Pareigybės lygis – B. 

 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus 

3.1. gali dirbti asmuo, įgijęs visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacinį laipsnį. Visuomenės 

sveikatos specialisto kvalifikaciją patvirtina aukštojo mokslo visuomenės sveikatos studijų krypties 

programos baigimo diplomas, išduotas formalųjį švietimą vykdančio švietimo teikėjo, ir nurodantis, 

kad asmeniui yra suteiktas visuomenės sveikatos bakalauro, profesinio bakalauro (dietisto) ar 

magistro kvalifikacinis laipsnis. 

3.2. 3.1. punkte profesinę kvalifikaciją patvirtinantiems dokumentams prilyginami: 

3.2.1. Lietuvos aukštesniųjų medicinos mokyklų, aukštojo mokslo institucijų išduoti diplomai, 

pažymėjimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys medicinos felčerio, sanitarijos felčerio, higienos 

felčerio, higienisto, felčerio, medicinos sesers, vaikų įstaigų medicinos sesers, bendrosios praktikos 

slaugytojo studijų programų baigimą bei atitinkamų profesinių kvalifikacijų įgijimą, ir dokumentai, 

patvirtinantys baigtus ne trumpesnius kaip 40 val. dietisto kursus; 

3.3. gali dirbti asmenys, turintys kitų studijų krypčių programos baigimą patvirtinantį diplomą bei 

ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje (pagal pareigybės 

aprašyme išdėstytas funkcijas) ir papildomai baigę ne trumpesnius kaip 80 valandų dietisto kursus; 

3.4. turi žinoti ir išmanyti žmogaus bendrąją anatomiją, fiziologiją ir pagrindinius patologinius 

pokyčius; 

3.5. turi žinoti ir išmanyti sveikos gyvensenos ugdymo ir stiprinimo principus ir metodus; 

3.6. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius kalkuliacinių, technologinių, kaloringumo kortelių 

sudarymą, maisto patiekalų gamybą; 

3.7. mokėti sukurti ir įdiegti į praktiką naujas dietinių patiekalų receptūras ir technologiją; 

3.8.žinoti šiuolaikinius sveikos mitybos ir dietinio gydymo principus, dietinio maisto paruošimo 

technologijos principus, suaugusių ir vaikų sveikos mitybos principus ir taisykles; 

3.9. žinoti ir išmanyti mitybos mokslą ir mitybos higieną; 

3.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją; 

3.11. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo 

kvalifikaciją. 
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3.12. turi  turėti nepriekaištingą profesinę reputaciją: elgesys ar veikla neturi pažeisti profesinės 

etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1.sudaro maisto patiekalų kalkuliacines, technologines korteles, atlikti energetinės ir biologinės 

maisto produktų vertės skaičiavimus bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

virtuvėms vadovaudamasis teisės aktais, kitais norminiais dokumentais reglamentuojančiais 

maitinimo organizavimą, maisto paruošimą; 

4.2. registruoja kalkuliacines korteles pagal nustatytą formą; 

4.3. kontroliuoja kalkuliacinių, technologinių kortelių diegimą; 

4.4. tikslina kalkuliacines, technologines korteles, jeigu pasikeičia norminiai aktai; 

4.5. konsultuoja bendrojo lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vyriausiuosius virėjus 

maisto patiekalų gamybos klausimais; 

4.6. sudaro mokykloms, Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms perspektyvinius valgiaraščius, teikia 

metodines konsultacijas; 

4.7. organizuoja pritaikytą (dietinį) maitinimą vaikams ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir 

mokiniams, gyvenantiems bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose pagal gydytojo raštiškus 

nurodymus ( formą Nr.  027-1/a); 

4.8. teikia mitybos metodines konsultacijas (asmenines, grupines) rajono gyventojams. Įvairiomis 

priemonėmis skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą; 

4.9. organizuoja sveikatos mokymo ir ugdymo renginius mitybos tema; 

4.10. planuoja veiklas bei rengia ataskaitas ir pateikia jas direktoriui; 

4.11. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su Biuro veikla susijusius Biuro direktoriaus pavedimus ir 

nurodymus;  

 

 

 

 

 

Susipažinau _______________________ 
                        (parašas) 

_________________________________ 
                  (vardas ir pavardė) 

_________________________________ 
                       (data) 

 

 


