
1. Kauno lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas" dietisto pareigybės grupė – sveikatos specialistai. 

2. Pareigybės pavadinimas – dietistas (kodas 2265). 

3. Pareigybės lygis – B. 

 

III. DIETISTO FUNKCIJOS  

 

10. Dietistas vykdo šias funkcijas: 

10.1. vertina, planuoja ir įgyvendina maisto ir mitybos programas, atlieka vaikų maitinimo 

organizavimo priežiūrą, sudaro vaikų maitinimo valgiaraščius atsižvelgiant į fiziologinius vaikų 

poreikius, amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles bei juos derina teisės aktų 

numatyta tvarka ir konsultuojasi su savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistais;  

10.2. vykdo tiekiamų maisto produktų, jų laikymo sąlygų kontrolę, kontroliuoja maisto tvarkymo 

vietą  ir gamybos procesą virtuvėje; 

10.3. planuoja ir organizuoja vaikų ir darbuotojų maitinimą lopšelyje-darželyje; 

10.4. sudaro perspektyvinius meniu ir kasdienius valgiaraščius; 

10.5. parengia kiekvieno patiekalo technologines korteles, kuriose nurodoma į patiekalą įeinančių 

produktų masė brutto ir neto, patiekalo išeiga, maistinė ir energetinė vertė; 

10.6. tikrina patiekalų, ruošiamų pagal valgiaraštį, kokybę juo degustuojant; 

10.7. kontroliuoja maisto produktų kokybę ir pagal savo kompetenciją ir įstaigos, kurioje dirba 

reikalavimus imasi priemonių, kad iš tiekėjų nebūtų priimami teisės aktais nustatytų reikalavimų 

neatitinkantys maisto produktai, nerealizuojami nekokybiški produktai ir patiekalai, o darbuotojai, 

dirbantys su maisto produktais, laikytųsi higienos reikalavimų; 

10.8. koreguoja, pritaiko mitybos racioną vaikams pagal gydytojų nurodymus; 

10.9. sukuria ir įdiegia į praktiką naujas dietinių patiekalų receptūras ir technologijas; 

10.10. tvarko dokumentaciją, nustatyta tvarka teikia statistines ir kitas privalomas atskaitomybės 

žinias, duomenis; 

10.11. skaičiuoja vaikų maisto kaloringumą, vertina patiekto , suvartoto maisto maistinę vertę; 

10.12. vykdo maisto pateikimo virtuvėje ir grupėse priežiūrą, suvalgyto maisto kiekio ir kokybės 

stebėseną; 

10.13. konsultuoja ugdytinių tėvus, darbuotojus mitybos klausimais, pats konsultuojasi su kitais 

sveikatos specialistais, propaguodamas sveiką mitybą; 

10.14. paruošia viešųjų pirkimų konkursui reikalingų maisto produktų sąrašą. 

11. Dietistas turi gebėti: 

11.1. atpažinti ir įvertinti asmens, asmenų grupės ar bendruomenės gyvybinius poreikius ir 

nustatyti jų pasirūpinimo savimi galimybes; 

11.2. įvertinti asmenų maitinimąsi ir įmitimą; 

11.3. identifikuoti asmenų maitinimosi problemas; 

11.4. parengti ilgalaikį maitinimosi stebėsenos planą, asmens ar jų grupės valgiaraščius bei 

technologines korteles; 

11.5. taikyti rizikos veiksnių analizės bei svarbių valdymo taškų sistemos ir geros higienos 

praktikos reikalavimus maisto tvarkymo skyriuje; 

11.6. koreguoti asmens ar jų grupės maitinimąsi pagal paskirtą dietinį gydymą; 

11.7. skaičiuoti maisto davinio maistinę ir energinę vertę; 



11.8. tikrinti dietinių patiekalų gamybą, jų kokybę, maisto tvarkymo skyriaus higienos 

reikalavimų vykdymą; 

11.9. mokyti ir konsultuoti asmenis ar jų grupes tinkamo maitinimosi klausimais, paaiškinti apie 

maisto pasirinkimo padarinius sveikatai; 

11.10. vykdyti maitinimosi stebėseną. 

 


