
              PATVIRTINTA 

              Kretingos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 

              direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. 

              įsakymu Nr. V1-52 

 

 

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“  

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

Pareigybės pavadinimas – virėjas. 

Pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas. 

Pareigybės lygis – C, kuriam būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 

įgyta profesinė kvalifikacija. 

Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

Pareigybės paskirtis – turi išmanyti ir mokėti norminius ir teisinius gamybos 

technologijos aktus, gaminių konstrukciją ir produktų sudėtis, žinoti žaliavų, medžiagų, paruoštos 

produkcijos technologinius reikalavimus. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialius reikalavimus – turėti ne žemesnį 

kaip vidurinį išsilavinimą arba  įgijęs profesinę kvalifikaciją. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

1. Lopšelio-darželio virėjo funkcijos: 

1.1. žinoti ir mokėti norminius ir teisinius gamybos technologijos aktus, gaminių 

konstrukciją ir produktų sudėtis; 

1.2. privalo išmanyti pagrindinius technologijos įrengimus ir darbo principus, 

technologinius procesus ir gamybos režimus; 

1.3. žinoti žaliavų, medžiagų, paruoštos produkcijos technologinius reikalavimus; 

1.4. laiku pagaminti geros kokybės maistą, užtikrinti maisto dienos tinkamą davinį ir  

kaloringumą; 

1.5. nustatyti darbų vykdymo eiliškumą; 

1.6. laikytis sanitarinių higienos reikalavimų gaminant ir ruošiant maistą; 

1.7. kontroliuoti technologinę drausmę ir teisingą įrengimų eksploatavimą; 

1.8. užtikrinti virtuvės švarą, prisilaikyti sanitarinių higienos reikalavimų gaminant ir 

ruošiant maistą; 

1.9. naudoti elektrinius įrengimus-mėsmalę, virdulį, bulviaskutę, šaldymo kameras, plytą 

ir kt. tik susipažinus su šių prietaisų veikimo principais, žinant saugaus eksploatavimo taisyklių 

reikalavimus; 



1.10. informuoti Lopšelio-darželio direktorę arba ūkvedę apie inventoriaus gedimą; 

1.11. baigus darbą virėjas sutvarko savo darbo vietą pagal Higienos normų reikalavimus, 

visus įrankius, darbo drabužius sudeda į jiems skirtą vietą, užrakina duris; 

1.12. nustatytu laiku tikrinasi sveikatą, dėvi švarius darbo drabužius, galvos apdangalus, 

patogią avalynę, naudojasi reikiamomis individualios apsaugos priemonėmis; 

1.13. darbo vietoje laikytis saugos, sveikatos, elektrosaugos, priešgaisrinės apsaugos, 

sanitarijos ir higienos reikalavimų; 

1.14. atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos lopšelyje-darželyje puoselėjimą, 

reaguoja į smurtą ir patyčias pagal lopšelyje-darželyje nustatytą tvarką. 

 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

2. Virėjas atsako: 

2.1. už tinkamą produktų pagaminimą, saugojimą ir išdavimą; 

2.2. už virtuvės patalpų ir inventoriaus sanitarinę būklę; 

2.3. už jai patikėto inventoriaus bei maisto produktų saugumą, apskaitą ir tinkamą jų 

panaudojimą; 

2.4. už virtuvės patalpų, įrengimų, indų švarą ir tvarką; 

2.5. už žalą padarytą Lopšeliui-darželiui dėl savo kaltės ir neatsargumo. 

3. Už  pareigų nevykdymą, netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 


