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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“ 

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lopšelio-darželio virėjo pareigybės aprašymas reglamentuoja virėjo, dirbančio pagal 

darbo sutartį, darbinę veiklą. 

2. Virėjas yra priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų 4 grupei. 

2.1. virėjo pareigybė pagal klasifikatorių: virėjas. 

3. Pareigybės lygis: virėjas priskiriamas C lygio pareigybei. 

4. Pareigybės paskirtis: maisto gamybos organizavimas. 

5. Sudarant darbo sutartį, virėjas pasirašytinai supažindinamas su lopšelio-darželio 

nuostatais, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

instrukcijomis, virėjo pareigybės aprašymu, kitais darbovietėje galiojančiais aktais. 

6. Virėjas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, kitais 

Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto patiekalų 

gamybą, sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais. 

7. Virėjas yra tiesiogiai pavaldus dietistei. 

8. Virėją priima į darbą ir atleidžia, skiria darbo užmokestį lopšelio-darželio direktorius 

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VIRĖJUI 

 

9. Darbuotojas, einantis virėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: įgyta 

virėjo kvalifikacija, virtuvės darbuotojų higieninių mokymų kursų pažymėjimas, raštvedybos pagrindai. 

 

III SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

                                  

10. Ruošia maistą pagal dietistės. sudarytą valgiaraštį, kalkuliacines korteles, laikosi 

technologinių reikalavimų. 

                     11. Išdalina vartotojams maistą pagal nustatytas maitinimo normas, laikosi maisto 

atidavimo grafiko. 

                     12. Rūpinasi produktų, prekių ir inventoriaus sauga pagal higienos, sanitarijos 

reikalavimus. 

 13. Naudoja elektrinius įrenginius tik susipažinęs su šių prietaisų veikimo principais, 

saugaus eksploatavimo taisyklių reikalavimais. 

 14. Naudoja valymo priemones pagal paskirtį.  

                     15.Vykdo dietistės nurodymus vaikų maitinimo, sanitarijos ir higienos klausimais. 

 

    



IV SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

             21. Virėjas yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą šiame 

pareigybės aprašyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

22. Virėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka: 

         22.1. už vidaus tvarkos taisyklių vykdymą; 

22.2. už darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų vykdymą. 

23. Virėjas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. 

Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 

              

_________________ 

 

 

SUDERINTA 

Lopšelio-darželio Įstaigos tarybos  

2017 m. gegužės 29 d. posėdžio 

protokolu Nr. ĮP-3 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku vykdyti 

Virėjas 

 

___________________________________ 
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(data) 
 

 


