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ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS 

2021-01-04 Nr. IV-2 

Šiauliai 

       

DIETISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių sanatorinės mokyklos dietistas yra priskiriamas sveikatos specialistų grupei.  

2. Pareigybės lygis: dietistas priskiriamas B lygio pareigybei.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Dietistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

3.1. dietisto profesinė kvalifikacija įgyjama aukštojoje mokykloje baigus dietetikos studijų 

programą. Užsienyje įgyta dietisto profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka; 

3.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įgijęs dietisto profesinę  

kvalifikaciją; 

3.3. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją 

verstis dietisto praktika pagal dietisto profesinę kvalifikaciją (įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. ). 

3.4. dietistas verčiasi dietisto praktika valstybinėse ir (ar) privačiose įmonėse, įstaigose; 

3.5. dietistas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos 

MN 32:2015 „Dietistas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“; 

3.6. Dietistas turi teisę: 

3.6.1. verstis dietisto praktika  Lietuvos medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.6.2. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.6.3. gauti darbui būtiną informaciją apie asmenis, maisto produktus, norminius 

dokumentus, susijusius su maitinimu ir maitinimusi bei higienos reikalavimais; 

3.6.4. teikti pasiūlymus įstaigos administracijai dėl darbo sąlygų gerinimo dietetikos 

tarnybos ir  maisto tvarkymo skyriaus paslaugų kokybei užtikrinti; 

3.6.5. atsisakyti teikti dietisto paslaugas,  jeigu tai prieštarauja profesinės etikos principams 

arba gali sukelti realų pavojų paciento ar dietisto gyvybei,  išskyrus atvejus, kai teikiama pirmoji 

medicinos pagalba; 

3.6.6. dalyvauti įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones; 

3.6.7. dalyvauti pasitarimuose, mokslinėse praktinėse konferencijose, seminaruose ir kituose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

3.6.8. dalyvauti mokslinėje tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje, kuriant ir diegiant naujas 

dietetikos technologijas; 

3.7. Dietistas privalo: 

3.7.1. versdamasis dietisto praktika laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

3.7.2. pagal kompetenciją teikti pirmąją medicinos pagalbą; 

3.7.3. teikti kokybiškas dietisto paslaugas; 

3.7.4. tvarkyti dokumentaciją ir teikti statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės 

duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.7.5. pagal savo kompetenciją ir įstaigos, kurioje dirba reikalavimus imtis 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; 

3.7.6. vykdyti saugos darbe taisyklių ir teisės aktų nustatytų higienos normų reikalavimus; 

3.7.7. laikytis profesinės etikos principų, gerbti asmenų teises ir jų nepažeisti; 



3.7.8. gerbti asmens individualumą, kultūrinius įsitikinimus, papročius; 

3.7.9. pagal kompetenciją pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, 

nedelsdamas informuoti tą klaidą padariusį asmenį ir, jei būtina, jo tiesioginį vadovą; 

3.7.10. teikti informaciją apie asmens ar jų grupės sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

3.7.11. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas; 

3.7.12. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros, slaugos ir  kitais specialistais; 

3.7.13. propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos tausojimo priemones; 

3.7.14. organizuoti dietinį maitinimą, kontroliuoti maisto paruošimo procesus, maisto 

produktų bei patiekalų kokybę, realizacijos terminus, virtuvės ir valgyklos higienos būklę. Rengti 

kasdienius, planinius, individualius valgiaraščius, skaičiuoti davinio maistinę ir energetinę vertę. 

3.8. Dietistas turi žinoti: 

3.8.1. Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos ir nacionalines sveikatos politikos 

nuostatas; 

3.8.2. sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; 

3.8.3. sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ypatumus; 

3.8.4. Lietuvoje vykdomas prevencines sveikatos programas ir jų ryšį su sveika gyvensena; 

3.8.5. naujausias dietetikos mokslo inovacijas; 

3.8.6. maisto, jo tvarkymo, mitybos bei maitinimo reikalavimus, sveikos mitybos 

rekomendacijas; 

3.8.7. žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas, žmogaus 

organizmo anatominius, fiziologinius, genetinius, biocheminius ypatumus įvairiais amžiaus 

tarpsniais; 

3.8.8. įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus; 

3.8.9. dažniausiai pasitaikančių ligų simptomus, plitimo būdus ir galimas komplikacijas, ryšį 

tarp asmens, aplinkos ir maisto; 

3.8.10. įrodymais grįstos dietisto praktikos organizavimą; 

3.8.11. mokslinių taikomųjų dietisto tyrimų atlikimo principus; 

3.8.12. darbuotojų saugos ir sveikatos principus; 

3.8.13. higienos normų reikalavimus; 

3.8.14. sveikatos priežiūros specialistų komandinio darbo ir komandos formavimo principus; 

3.8.15. valgyklos darbuotojų pareigas; 

3.9. Dietistas turi išmanyti: 

3.9.1. socialinių, kultūrinių, ekonominių, istorinių ir (ar) politinių veiksnių įtaką žmogaus 

sveikatai; 

3.9.2. profesinės etikos nuostatas; 

3.9.3. sveikatos ir socialines problemas bei jų sprendimo būdus; 

3.9.4. žmogaus organizme vykstančius patologinius procesus; 

3.9.5. biocheminių ir klinikinių tyrimų rodiklius; 

3.9.6. su maitinimusi susijusias sveikatos problemas; 

3.9.7. individualius asmenų skirtumus ir jų įtaką maitinimosi ir gyvensenos įpročiams bei 

kliento lūkesčius; 

3.10. Dietistas turi mokėti ir gebėti: 

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

ir nustatyti jų pasirūpinimo savimi galimybes; 

3.10.2. įvertinti asmenų maitinimąsi ir įmitimą; 

3.10.3. identifikuoti asmenų maitinimosi problemas; 

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

technologines korteles; 

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

praktikos reikalavimus maisto tvarkymo skyriuje; 

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



3.10.7. skaičiuoti maisto davinio maistinę ir energinę vertę; 

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

reikalavimų vykdymą; 

3.10.9. mokyti ir konsultuoti asmenis ar jų grupes tinkamo maitinimosi klausimais, 

paaiškinti apie maisto pasirinkimo padarinius sveikatai; 

3.10.10. vykdyti maitinimosi stebėseną; 

3.10.11. darbo su dokumentais ir raštvedybos pagrindus; 

3.10.12. pildyti ir saugoti dokumentaciją. 

3.11. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi turėti išduotą ir galiojančią 

licenciją verstis bendrąja slaugos praktika ir pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti fizinės medicinos ir 

reabilitacijos slaugytoju; 

3.12. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.13. mokėti dirbti šiomis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer; 

3.14. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba; 

3.15. gebėti dirbti kolektyve, gebėti bendrauti, būti pareigingu, atsakingu; 

3.16. turi žinoti sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus; 

3.17. turi išmanyti profesinės etikos nuostatas; 

3.18. turi išmanyti dietetikos principus; 

4. Dietistas privalo vadovautis: 

4.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

4.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; 

4.4. darbo sutartimi; 

4.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

4.6. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis 

ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Dietistas atlieka šias funkcijas:  

5.1. versdamasis dietisto praktika laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

5.2. teikia būtinąją medicinos pagalbą; 

5.3. rūpinasi virėjų kvalifikacijos tobulinimu; 

5.4. kontroliuoja valgyklos darbuotojų pareigų atlikimo kokybę, higieną; 

5.5. kontroliuoja šiluminio apdorojimo ir laikymo temperatūros, šiluminių procesų trukmės 

nuolatinės sekos rezultatų, šaldymo įrengimų temperatūros registravimą dokumentuose; 

5.6. prižiūri virtuvėje esančias materialines vertybes; 

5.7. stebi virtuvės įrengimų darbą, karšto vandens temperatūrą, sugedus prietaisams, 

nedelsiant informuoja įstaigos direktorių; 

5.8. rūpinasi valgyklos estetika; 

5.9. vilki švarius, tvarkingus specialius rūbus; 

5.10. vykdo saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus; 

5.11. laikosi profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia; 

5.12. pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsdamas 

informuoja tą klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą; 

5.13. teikia informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

5.14. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais; 

5.15. reaguoja į vaiko sveikatos pokyčius; 



5.16. supažindina su dietinio maitinimo principais vaikus, jų tėvus, globėjus; 

5.17. laikosi asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių; 

5.18. vykdo saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus; 

5.19. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas; 

5.20. dirba pagal darbo grafiką; 

5.21. nenaudoja prieš vaikus bet kokios formos fizinio ar psichologinio smurto, neįžeidinėja, 

neišnaudoja, apsaugo vaiką nuo grubaus ir orumą žeminančio elgesio ar bendravimo; 

5.22. neteikia informacijos apie vaiko sveikatą, socialinę kilmę; 

5.23. vaikų atostogų metu gali būti įpareigotas dirbti kitą darbą. 

 

 
 

Susipažinau 

___________________________ 

(Parašas) 

___________________________ 
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