
  
MAISTO PARUOŠIMO   TARNYBOS VADOVO FUNKCIJOS 

 
 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
 4.1.  organizuoja saugių sveikatai patiekalų ruošimą ir pateikimą globos namų gyventojams;  
4.2.   vadovauja Maisto paruošimo  tarnybos darbuotojų darbui ir sprendžia darbo problemas; 
4.3. kontroliuoja, kad darbuotojai, dirbantys su maisto produktais, laikytųsi higienos reikalavimų; 
4.4. sudaro Maisto paruošimo tarnybos darbuotojams darbo grafikus, vykdo jų darbo laiko apskaitą; 
4.5.  organizuoja Maisto paruošimo tarnybos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą; 
4.6. atsižvelgiant į asmens maistinių medžiagų poreikius ir (arba) klinikinę būklę sudaro 
kasdieninius, individualius, perspektyvinius valgiaraščius ir teikia tvitinimui globos namų 
direktoriui; 
4.7. maisto produktų patiekalų gamybos žiniaraštyje nurodo kiekvieno patiekalo išeigą, dienos 
raciono maistinę bei energetinę vertę; 
4.8. kontroliuoja iš tiekėjų gaunamų ir esančių sandėliavimo patalpose maisto produktų kokybę ir jų 
galiojimo terminus; 
4.9. kontroliuoja pagaminto maisto kokybę, degustuoja patiekalus; 
4.10. kontroliuoja pagaminto maisto atidavimą gyventojams, pastoviai dalyvauja gyventojų 
maitinime; 
4.11.   koreguoja mitybos racioną pagal gydančio gydytojo gyventojui paskirtą dietinį gydymą;  
4.12.   nuolat tikrina Maisto paruošimo tarnybos patalpų ir įrengimų higieninę būklę; 
4.13.   suderina užsakomų pagal valgiaraštį maisto produktų kiekį su sandėlininku; 
4.14.   kontroliuoja, kad Maisto paruošimo tarnybos darbuotojai laiku pasitikrintų sveikatą; 
4.15.   moko Maisto paruošimo tarnybos darbuotojus higienos reikalavimų; 
4.16. vadovaudamasis  globos namų patvirtintu viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir vidaus 
kontrolės ir tvarkos aprašu planuoja prekių, paslaugų  ar darbų įsigijimo poreikį, teikia pirkimų 
paraiškas; 
4.17.   kontroliuoja ir atsako už sudarytų sutarčių vykdymą, susijusių su maisto paruošimo tarnybos 
darbo veikla; 
4.18.   dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose; 
4.19.   saugo apskaitos dokumentus ir registrus iki jų perdavimo į archyvą; 
4.20.  dalyvauja gyventojų globos ir rūpybos klausimų sprendime kartu su socialinio darbo bei 
asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybomis; 
4.21.  teikia pasiūlymus globos namų direktoriui dėl maisto paruošimo tarnybos veiklos tobulinimo. 
4.22. vadovaudamasis patvirtintomis globos namų Finansų kontrolės taisyklėmis atsako už 
einamąją finansų kontrolę; 
4.23.  pagal tarnybai priskirtus veiklos procesus, atlieka maisto paruošimo tarnybos rizikos veiksnių 
nustatymą, jų įvertinimą ir nymatytų rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą; 
4.24. tobulina profesinę kvalifikaciją teisės aktų numatyta tvarka ir savarankiškai rūpinasi 
kvalifikacijos kategorijos prątesimu; 
4.25.   dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų veikloje; 
4.26.   pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į gaunamus raštus ir teikia globos namų  
direktoriui; 
4.27. pagal kompetenciją vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio globos namų direktoriaus, 
direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti globos namams 
pavesti uždaviniai ir funkcijas. 
 
 
 
 
 
 


