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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  
VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

 
 1. Virėjas                                  Kodas  512001                Kvalifikuoti_darbuotojai_______ . 
            (pareigybės pavadinimas)                                            (nurodoma pareigybės grupė)  
 
         2. Pareigybė         lygis  C ____________________________________________________ . 
            (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 
 
 3. Pareigybės paskirtis (jei yra) ________________________________________________ 
 

  Ši pareigybė reikalinga Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ (toliau – lopšelis-darželis) vaikų 
maitinimo organizavimui – sveiko ir saugaus maisto vaikų maitinimui gamyba. 
 
 4. Pareigybės pavaldumas (jei yra) _____________________________________________ 
 
         Virėjas pavaldus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams (jam nesant, 
lopšelio-darželio direktoriui). 

 
II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

5. Darbuotojui, einančiam šias pareigas, būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir 
(ar) įgyta profesinė kvalifikacija.  

5.1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi: 
5.2. nustatyta tvarka būti pasitikrinęs sveikatą, išklausęs maisto higienos kursus, darbo 

saugos ir sveikatos, priešgaisrinius instruktavimus; 
5.3. žinoti pagrindinius maisto gamybos technologinius įrengimus ir jų darbo principus; 
5.4. žinoti žaliavų, medžiagų, paruoštos produkcijos technologinius reikalavimus; 
5.5. žinoti pagrindines maisto gamybos taisykles; 
5.6. išmanyti technologinius procesus ir gamybos režimus;   
5.7. žinoti, mokėti ir išmanyti gamybos technologijos aktų reikalavimus. 
 

III SKYRIUS 
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 



6.1. laiku gamina vaikų maitinimui skirtą produkciją pagal nustatytą darbų vykdymo 
eiliškumą, produkcijos gamybos maršrutą ir operacijų atlikimo tvarką; 

6.2. priima iš sandėlio produktus, pasirašo valgiaraštyje;  
6.3. laikosi sanitarinių higienos (Lietuvos Respublikos norma HN 15:2010 „Maisto 

higiena“) reikalavimų gaminant ir ruošiant maistą; 
6.4. užtikrina virtuvės švarą, dezinfekciją. Dezinfekavimo ir plovimo priemones laiko 

specialiai tam skirtoje vietoje ir naudoja jas pagal instrukcijas; 
6.5. pabaigus darbą,  patikrina ar uždaryti langai, išjungti elektros įrengimai, ar užtikrintos 

priešgaisrinės apsaugos priemonės. Visus įrankius, darbo drabužius sudeda į jiems skirtą vietą, 
užrakina duris; 

6.6. laiku informuoja lopšelio-darželio direktorių  arba direktoriaus pavaduotoją ūkio 
reikalams apie inventoriaus gedimą.  

 
IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 

7. Virėjas privalo laikytis lopšelio-darželio pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų, 
lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių, dokumentų, su kuriais supažindinamas pasirašant, 
reikalavimų. 

8. Virėjas atsakingas už: 
8.1. paskirtų patalpų tinkamą sanitarinę būklę; 
8.2. už gaminamos produkcijos tinkamą kokybę, kiekybę, saugojimą, išdavimą, apskaitą; 

            8.3. už teisingą technologinio proceso vykdymą, įrengimų panaudojimą pagal paskirtį, jų 
saugią eksploataciją. 
            9. Virėjas už darbo drausmės pažeidimus, savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

______________________ 
 
 
 


	II SKYRIUS
	 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
	III SKYRIUS
	 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS



