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VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖ 

 

1. Virėjas – darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis – kokybiškai ir laiku paruošti maistą lopšelio-darţelio auklėtiniams 

ir darbuotojams. 

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus 

ūkvedţiui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Turėti ne ţemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją. 

6. Nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, išklausęs įvadinį, saugos ir sveikatos, priešgaisrinį 

ir darbo vietoje instruktaţus, susipaţinęs su elektros saugos reikalavimais, išklausęs higienos 

įgūdţių ir pirmosios pagalbos teikimo kursą. 

7. Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amţiaus vaikų 

ugdymą, etikos normomis, veiklos dokumentais, darbo tvarkos taisyklėmis. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Prieš pradedant darbą persivilkti švariais darbo drabuţiais, nusiimti ţiedus, papuošalus, 

laikrodţius, smeigtukus ir pan. 
9. Maisto produktus higieniškai apdoroti, vengti kryţminio uţteršimo, tvarkomo maisto 

lietimosi tiesiogiai per naudotus daiktus ar personalą su ankstesnių technologijos etapų produktais. 
10. Laikytis technologinės kortelės, įvertinti gautų produktų tinkamumą maisto gaminimui. 
11. Ţinoti maitinimo normas, pagrindines maisto gaminimo taisykles. 
12. Pusryčius, pietus ir vakarienę išdalinti porcijomis ir laiku atiduoti auklėtojos 

padėjėjoms tvarkinguose, uţdengtuose induose. 
13. Inventorių sumarkiruoti ir naudoti pagal paskirtį. 
14. Kempines, pašluostes, šepečius po naudojimo virinti, išskalauti, švarius ir sausus 

laikyti tam skirtame inde. 
15. Atsakyti uţ RVASVT sistemos įgyvendinimą. 
16. Laikytis rankų plovimo taisyklių, rankos ir nagai turi būti švarūs, nagai nelakuoti, 

trumpai kirpti. 
17. Susirgus, turint bent vieną iš šių simptomų: viduriavimas, gelta, vėmimas, 

karščiavimas, gerklės skausmas su pakilusia temperatūra, išskyros iš nosies, akių ar ausų, ar turi 

uţkrėstą ar atvirą ţaizdą, uţkrečiamąją odos ligą ar esant ligos, kuri gali būti perduota per maistą, 

nešiotoju, nutraukti darbą virtuvėje ir pranešti direktoriui. 
18. Maisto atliekas, kas kartą pripildţius ne daugiau kaip 2/3 surenkamos talpos, pašalinti 

iš darbo vietos. 
19. Atliekų dėţes maţiausiai kartą per dieną išvalyti, plauti ir dezinfekuoti. 
20. Pagrindinį patalpų valymą, plovimą ir, jei reikia, dezinfekavimą atlikti kartą per 

savaitę. Jo metu valyti, plauti ir dezinfekuoti patalpas, įrangą, stalus, darbo įrankius ir įrengimus. 



21. Baigus darbą, patikrinti ar uţdaryti langai, išjungti elektros įrenginiai, ar uţtikrintos 

priešgaisrinės apsaugos priemonės. 

22. Visus įrankius, darbo drabuţius sudėti į jiems skirtą vietą. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

23. Atsako uţ: 

23.1. maisto kokybę; 
23.2. laiku pagamintus patiekalus, kulinarinius maisto gaminius; 

23.3. darbo atlikimą nepaţeidţiant higienos reikalavimų; 

23.4. tinkamą įrangos ir įrankių naudojimą; 

23.5. švarą ir tvarką virtuvėje, darbo apsaugą, uţ kitų, su jo darbu susijusių asmenų saugą, 

higieną, sanitariją; 

23.6. uţ atliekamų uţduočių eigą, rezultatus, uţ paties priimtus sprendimus; 

23.7. uţ naudojamų instrumentų ir pagalbinių įrankių atitinkamą saugojimą; 

23.8. uţ jo ţinioje esantį turtą, uţ jo darbe naudojamą ir jam reikalingą įrangą bei apsaugos 

priemones; 

23.9. atsako uţ emociškai saugios mokymo(si) aplinkos lopšelyje-darţelyje puoselėjimą, 

reagavimą į smurtą ir patyčias pagal Velţio lopšelyje-darţelyje nustatytą tvarką“. 

24. Uţ darbuotojo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, uţ padarytą materialinę ţalą 

darbuotojas atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

25. Virėjas pasiţada ir įsipareigoja: 

25.1. neatskleisti ţodţiu, raštu ar kitokiu būdu jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei 

kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supaţindintas arba ji tapo jam prieinama ir 

ţinoma dirbant lopšelyje-darţelyje; 

25.2. 28.2. laikytis visų reikalavimų, susijusių su asmens duomenų apsauga. 

______________________________________________ 

 

Susipaţinau 

 

___________ 
(Parašas) 

_________________________ 
(Vardas ir pavardė) 

___________ 
(Data) 

 

 

 


