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                                             PATVIRTINTA  

                                                                                         Šiaulių lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ 

                                                                                         direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 1 d. 

                                                                                         įsakymu Nr. V- 34 (1.3.)  

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ VYRIAUSIOJO VIRĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                      1. Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ (toliau – lopšelis–darželis) vyriausiasis 

virėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Lopšelio-darželio vyriausiojo virėjo pareigybė 

priskiriama darbininkų pareigybių grupei. 

                      2. Vyriausias virėjas yra priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų 4 grupei. 

                      3. Pareigybės lygis: vyriausias virėjas priskiriamas C lygio pareigybei. 

4. Pareigybės paskirtis: maisto gamybos organizavimas. 

                      5. Vyriausiojo virėjo pareigybė pagal klasifikatorių: vyriausias virėjas. 

 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANAČIAM DARBUOTOJUI 

 

                     6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

                     6.1 vyriausiojo virėjo kvalifikaciją patvirtinantis kursų pažymėjimas; 

                     6.2. virtuvės darbuotojų higieninių mokymų kursų pažymėjimas; 

                     6.3 praktinio darbo patirtis ir/ar gebėjimas dirbti savarankiškai. 

 

                                               III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

                     7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

                         7.1. planuoja ir organizuoja virtuvės darbą, priima virtuvės darbų eiliškumo 

sprendimus ir kontroliuoja jų vykdymo kokybę; 

                    7.2.  organizuoja maisto patiekalų pagal maisto apskaitos valgiaraštį gamybą; 

                    7.3. kontroliuoja virtuvės išleidžiamos produkcijos gamybą, žaliavų ir maisto produktų, 

prieskonių naudojimą, technologijos ir sanitarijos normų laikymąsi; 

                    7.4. rūpinasi produktų, prekių ir inventoriaus kokybe pagal higienos, sanitarijos 

reikalavimus; 

                    7.5. kontroliuoja, kaip laikomasi maisto gaminių paruošimo technologijos; 

                    7.6. kontroliuoja, kaip laikomasi žaliavų normų, kad maisto gaminiams žaliavų išeiga 

atitiktų paskaičiuotajai; 

                    7.7. kontroliuoja, kad būtų tinkamai atliktas pirminis maisto žaliavų paruošimas; 

                    7.8. užtikrina saugų inventoriaus eksploatavimą; 

                    7.9. taiko savo darbe RVASVT kontrolės taisykles organizuojant vaikų maitinimą, 

pildo reikiamus dokumentus; 

                    7.10. dėvi tvarkingą, higienos reikalavimus atitinkančią aprangą; 

                    7.11. garantuoja, kad patiekalai būtų geros kokybės, paruošti laikantis technologinių 

reikalavimų; 

                    7.12. garantuoja maisto atidavimą vartotojams pagal nustatytas maitinimo normas, 

gaminio šiluminio apdorojimo ir išdavimo temperatūrinį režimą, laikantis maisto atidavimo grafiko; 

                    7.13. vykdo maitinimo paslaugų administratoriaus nurodymus; 
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                    7.14. nedelsiant informuoja lopšelio-darželio direktorių apie pastebėtus pažeidimus ir 

trūkumus; 

                    7.15. rūpinasi darbo metu savo saugumu, sveikata ir sveikatos pasitikrinimu; 

                    7.16. laiku išklauso privalomus kursus; 

                    7.17. laikosi darbo etikos; 

                    7.18. vykdo su lopšelio-darželio uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio lopšelio-

darželio direktoriaus ar jo įgalioto asmens pavedimus ir užduotis. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

                      8. Lopšelio-darželio vyriausiasis virėjas tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio 

„Auksinis raktelis“ direktoriui ir atskaitingas ūkvedžiui. 

                      9. Lopšelio-darželio vyriausiasis virėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

                      9.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme atlikimą; 

                      9.2. kokybišką, greitą ir korektišką aptarnavimą;                        

9.3. tinkamą darbo laiko naudojimą; 

                      9.4. dėl jo kaltės padarytą žalą; 

                      9.5. tinkamą sveikatos būklę darbo vietoje. 

 

_______________ 

 

 

PRITARTA 

Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis                

tarybos posėdyje 2018-05-07 

protokolas Nr. ĮP-2 

 

Susipažinau ir vykdysiu 

 

________________________ 
                 (parašas) 

 

________________________ 
   (vardas, pavardė) 

 

________________________ 
         (data) 

 


