
																											KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“ 
SKELBIA ATRANKĄ DIETISTO PAREIGYBEI UŽIMTI 

NUO 2019 M. RUGPJŪČIO 19 D. 
 

 
Pareigų pavadinimas: dietistas; 
Darbo krūvis: 20 val. per savaitę; 
Darbo sutarties rūšis: neterminuota; 
Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo maitinimo 
organizavimo srityje. 
 
Reikalavimai pretendentams: 
 Dietisto pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį medicininį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą 
iki 1995 metų; 

- žinoti anatominius, fiziologinius, psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių vaikų ypatumus; 

- bendrąsias ligų priežastis ir eigą, per maistą plintančias infekcines ligas; 
- rizikos veiksnių analizės bei svarbių valdymo taškų sistemą; 
- įvairias maisto gamybos technologijas; 
- pagrindinių maisto produktų grupes ir šaltinius; 
- maisto žaliavų ir priežiūros reikalavimus;  
- maisto gaminimo veiklą reglamentuojančius dokumentus; 
- šiuolaikinius sveikos mitybos ir dietinio maitinimo principus; 
- pagrindinių maisto produktų sudėtį, pagrindinių ingredientų šaltinius; 
- privalo vadovautis LR įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais, vyriausybės nutarimais, 
susijusiais su jo atliekamu darbu, LR Darbo kodeksu, LR higienos normomis, mokyklos-darželio 
nuostatais, direktoriaus įsakymais, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo aprašymu. 
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet 
Explorer, įstaigoje veikiančia apskaitos programa. 
 
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (prašymo forma 1 priedas); teikiant prašymą pateikti Asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
2. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus pateikti atrankos metu; 
3. Gyvenimo aprašymą; 
4. Motyvacinį laišką. 
 
Dokumentai priimami nuo 2019 m. balandžio 3 d.  iki 2019 m. balandžio 30 d., darbo dienomis 
kasdien nuo 7.30 iki 15.00 val. 
Dokumentų pateikimas 
1. Pateikti asmeniškai atrankos organizatoriui adresu: Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis 
„Obelėlė“, Melioratorių g. 26, Vilainiai, LT-158104, Kėdainių r. (sekretoriaus kab.). 
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui. 
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus asmeniškai 
informuojami ir kviečiami į pokalbį. 
Informacija apie atranką skelbiama Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio „Obelėlė“ svetainėje: 
www.obelele-kedainiai.lt  ir teikiama telefonu (8 347) 33 189.                                                                     
 


