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STONAIČIŲ SOCIALIN ĖS GLOBOS NAMŲ  

 MAISTO RUOŠIMO TARNYBOS 

 NUOSTATAI 

 

1. BENDROJI  DALIS 

 

1. Stonaičių socialinės globos namų maisto ruošimo tarnyba yra  Stonaičių socialinės globos 

namų struktūrinis vienetas (toliau vadinamas - tarnyba), kurios veikla grindžiama įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Stonaičių socialinės globos 

namų nuostatais, pareiginėmis instrukcijomis,  direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais. 

2. Tarnybos struktūra: 

2.1. tarnybos vadovas  - vyriausiasis virėjas; 

2.2. virėjai; 

2.3. virtuvės darbininkai. 

3. Tarnyba atskaitinga direktoriui. 

 

II. TARNYBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 
4. Tarnybos veiklos tikslas - racionaliai ir efektyviai taikyti globos namų gyventojams 

subalansuotas dietas pagal medžiagų apykaitos sutrikimus ir atskirų maistinių medžiagų poreikius 

organizme tuo siekiant padėti gyventi taip efektyviai, kiek tai įmanoma turint neišvengiamų 

apribojimų. 

5. Tarnybos veiklos pagrindiniai uždaviniai:                                                      

5.1. užtikrinti kad globos namų gyventojų mityba būtų organizuojama ekonomiškai ir 

atsižvelgiant į medžiagų apykaitos sutrikimus bei maistinių medžiagų poreikį organizmui; 

5.2. vykdyti globos namų gyventojų mitybos poreikių tyrimą ir į tai atsižvelgti planuojant  

perspektyvinius valgiaraščius; 

5.3. diegti globos namų gyventojams sveikos mitybos įgūdžius; 

5.3.1. bendradarbiauti su socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais darbuotojais 

globos namų gyventojų mitybos organizavimo tobulinimo klausimais. 
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6. Tarnybos funkcijos:                 

6.1.organizuoti mitybą vadovaujantis Lietuvos higienos normų bei medicinos normos 

 „Dietinio gydymo organizavimas asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose 

tvarka”; 

6.2. mokyti gyventojus valgymo metu tinkamai naudotis įrankiais; 

6.3. dalyvauti gyventojų maitinimo procese;  

      6.4. savalaikiškai ir kokybiškai ruošti ir pateikti gyventojams maistą. 

 

III. TARNYBOS VALDYMAS IR ATSAKOMYB Ė 

 

7. Tarnybai vadovauja vyriausiasis virėjas, kuris organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja visą 

mitybos organizavimo procesą. 

8. Vyriausiasis virėjas organizuoja maisto ruošimo ir pateikimo gyventojams procesą ir 

kontroliuoja maisto ruošimo darbuotojų darbo kokybę ir užduočių vykdymą. 

9. Tarnybos atsakomybė: 

9.1.už maisto gamybos bloko ir mitybos organizavimo patalpų švaros bei sanitarinių- higieninių 

reikalavimų  vykdymą; 

9.2.už maisto ruošimo tarnybos tikslų ir uždavinių kokybišką vykdymą;  

9.3.už maisto ruošimo tarnyboje esančio inventoriaus ir materialinių vertybių saugumą bei 

teisingą eksplotavimą; 

9.4.už materialinių vertybių trūkumą ar kitokią globos namams padarytą žalą dėl tarnybos 

kaltės; 

9.5.už šių nuostatų reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus darbuotojui, kuris savo veiksmu 

arba neveiksmu pažeidė minėtus dokumentus arba žinodami, kad pažeidžia darbų saugos 

reikalavimus, bet dirbo tokiomis sąlygomis, taikoma LR įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, 

administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.  

    

IV. TARNYBOS DARBO TVARKA IR S ĄLYGOS 

 
10. Tarnybai vadovaujantis  vyriausiasis virėjas: 

10.1.tikrina maisto produktų kokybę maisto produktų sandėlyje ir esančius gamyboje bei 

išduodant mitybai; 

10.2.organizuoja ir kontroliuja maisto paruošimo procesą; 

10.3.kontroliuoja produktų sudėjimo į atitinkamus patiekalus teisingumą ir porcijų išeigas; 

10.4.kontroliuoja valgymo metu, kaip patiekiamas gyventojams maistas;  
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10.5.tiria gyventojų nuomonę dėl mitybos organizavimo gerinimo;    

10.6.sudaro maisto ruošimo tarnybos darbuotojų darbo grafikus, vykdo jų darbo laiko apskaitą, 

atostogų grafikus,  vykdo darbo drausmės kontrolę; 

10.7.kontroliuja saugos darbe, priešgaisrinės apsaugos ir kitų normatyvų laikymąsi visame 

mitybos organizavimo procese; 

10.8.kontroliuoja savalaikį maisto ruošimo tarnybos darbuotojų medicininį patikrinimą ir san. 

minimumo apmokymą; 

10.9.laikosi globos namų vidaus taisyklių, padeda spręsti konfliktines situacijas; 

10.10.kelia  darbuotojų kvalifikacijos  ir profesionalumo lygį.  

11. Dieta, racionas ir valgiaraščių reikalavimas skiriamas ir sudaromas pagal „Mitybos  

medicinos vadovą“. 

12. Vyriausiasis virėjas savo veikloje:  

12.1.paima iš sandėlio maisto produktus;  

12.2.paskirsto darbus maistą ruošiantiems darbuotojams, kurie bus atsakingi už ruošiamą 

patiekalą, išduoda maisto produktus; 

12.3.griežtai laikosi patiekalų ruošimo receptūrų, kontroliuoja savalaikį, kokybišką maisto 

paruošimą bei patiekalų išeigą; 

12.4.vykdo ir kontroliuoja maisto porcijavimo ir išdavimo mitybai teisingumą; 

12.5.vadovauja virtuvės gamybiniam darbui ir organizuoja maistą ruošiančių darbuotojų darbą. 

13. Maistą ruošiantys darbuotojai vykdo dietisto ir  vyr. virėjo pavestus darbus. Patiekalų  

gamyboje vadovaujasi dietinio maitinimosi pagrindais. Maisto gamybos procese siekia maistinių 

savybių išsaugojimo, apdorojant produktus termiškai. 

14. Maistą ruošiantys darbuotojai pristato produktus iš sandėlio į gamybines patalpas, nuneša į 

plovyklą naudotus indus ir atneša švarius į gamybinę patalpą, rankomis ir mašina plauna stalo 

įrankius ir virtuvės indus bei kitą virtuvės inventorių,  plauna virtuvės ir pagalbines patalpas, ruošia 

ir savo darbe naudoja būtinas dezinfekuojančias medžiagas, specialius plaunančius skysčius.  

15. Visi maisto ruošimo tarnybos darbuotojai privalo laikytis griežtų higienos reikalavimų,  

dėvėti švarius ir tvarkingus spec. rūbus. 

16. Maisto išdavimas ir gabenimas į skyrius: 

16.1. kiekvienos rūšies patiekalai dedami į atskirus indus su dangčiais. Taip paruoštas maistas 

pristatomas į skyrius;  

17. Maisto ruošimo tarnybos darbuotojai diegia priemones materialinėms vertybėms efektyviai 

panaudoti, saugoti.        

18. Tarnybos darbuotojai darbo metu griežtai  laikosi asmens higienos ir sanitarijos normų 

 reikalavimų 
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19. Tarnybos darbuotojai privalo dalyvauti maisto ruošimo darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimosi kursuose, seminaruose, praktiniuose užsiėmimuose. Kelti  savo kvalifikaciją ir 

profesionalumo lygį.           

20. Savo veiklą organizuoti taip, kad būtų užtikrintas efektyvus gyventojų maitinimas.  

21. Bendradarbiauja su kitomis globos namų tarnybomis, taiko komandinio darbo metodą,  

diegia pažangias naujoves.                  

22. Tarnyba dirba pagal įdiegtą Rizikos veiksmų analizės ir svarbių valdymo  taškų sistemą 

 “RVASVT“, kuria siekiama užtikrinti saugią ir higienišką maisto tvarkymo aplinką, geros higienos 

praktikos laikymąsi ir pagal ją vykdo:   

22.1. patalpų ir teritorijos  priežiūros programą;                     

22.2. žaliavų, medžiagų ir gatavos produkcijos priežiūros programą;              

22.3. įrangos  priežiūros programą;                 

22.4. darbuotojų priežiūros programą;                  

22.5. sanitarijos programą;                   

22.6. produkcijos sulaikymo ir pašalinimo programą.                   

23. Gina ir gerbia įstaigos interesus.     

 

V. TARNYBOS VEIKLOS KONTROL Ė   

 

24. Vyriausiasis virėjas yra materialiai atsakingas asmuo, atsakingas už jam perduotas 

eksploatuoti ir saugoti materialines vertybes ir atlieka savalaikį virtuvės ir valgyklos indų bei 

inventoriaus išrašymą, nurašymą, jų markiravimą, saugojimą, apskaitą. 

25. Tarnybos finansinės-ūkinės veiklos kontrolę vykdo globos namų direktorius, vyriausiasis 

finansininkas. 

26. Vyriausiasis virėjas kontroliuoja tarnybos darbuotojų veiklą, darbo drausmę, užduočių, 

pareiginių instrukcijų ir šių nuostatų vykdymą ir teikia  direktoriui pasiūlymus dėl tarnybos 

darbuotojų skatinimo arba nuobaudų skyrimo. 

 

 

VI.  TARNYBOS LIKVIDAVIMAS, REORGANIZAVIMAS 

 

27. Tarnybą reorganizuoja ar likviduoja globos namų direktorius Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka.  

 

   _________________________________________________________________________ 


