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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “DRUGELIS“
VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 15
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ (toliau-lopšelis-darželis) virėjas yra darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį. Virėjo pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybė reikalinga maisto gaminimui lopšelio-darželio bendruomenei.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
4.1. turėti vidurinį išsilavinimą ir virėjo kvalifikaciją;
4.2. turėti virtuvės darbuotojų higieninių mokymų kursų pažymėjimą.
5. Virėjas turi žinoti:
5.1. virtuvės darbo organizavimo tvarką;
5.2. . virtuvės įrengimų, inventoriaus paskirtį, jų priežiūros ir naudojimo taisykles;
5.3. įvairių maisto gaminimo įrengimų racionalų ir saugų darbo režimą;
5.4. patiekalų ruošimo technologiją ir gamybos ypatumus;
5.5. šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo, troškinimo) trukmę ir
temperatūrą;
5.6. paruoštos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas;
5.7. pirmines gaisro gesinimo priemones, jų veikimo principus, panaudojimo galimybes;
5.8. darbo vietos saugos ir sveikatos instrukciją;
6. Virėjas turi mokėti:
6.1. gaminti patiekalus pagal valgiaraštį;
6.2. palaikyti švarą ir tvarką virtuvėje;
6.3. suteikti pirmąją medicinos pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. gamina maistą virtuvėje pagal sudarytą valgiaraštį, vadovaudamasis patiekalų
gaminimo technologiniais aprašymais;
7.2. negamina patiekalų iš maisto produktų, kurių pasibaigęs naudojimo laikas, kurie turi
gedimo požymių;
7.3. nenaudoja pakartotinai jau naudotų maisto produktų ir gėrimų (sulčių) liekanų, nemaišo
jų su šviežiais produktais;
7.4. savavališkai nekeičia patiekalų receptūros, nemažina porcijų, maisto produktų prieskonius naudoja tik pagal paskirtį ir tik nustatytomis dozėmis;
7.5. atlieka paruoštų maisto produktų degustaciją, tikrina, ar į maisto produktus nepateko
svetimkūnių, buitinių parazitų;
7.6. užtikrina žaliavų ir maisto produktų, prieskonių naudojimo, technologijos ir sanitarijos
normų laikymąsi gaminant patiekalus;
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7.7. gamindamas maistą laikosi sanitarijos, higienos normų reikalavimų, saugos ir
sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir eksploatacinių (gamintojų) instrukcijų reikalavimų;
7.8. atiduoda maistą vartotojams tinkamos temperatūros, pagal nustatytas maitinimo
normas ir laikydamasis maisto atidavimo grafiko;
7.9. pasirūpina, kad plovimo ir dezinfekavimo priemonės būtų laikomos atskirai nuo maisto
produktų, uždaroje taroje;
7.10. užtikrina, kad virtuvės patalpos būtų nuolat valomos ir plaunamos Sveikatos apsaugos
ministerijos aprobuotais plovikliais, o kartą per mėnesį dezinfekuojamos higienos normose
nurodytais dezinfekavimo skiediniais;
7.11. vykdo bendrosios praktikos slaugytojo, vyr. virėjo nurodymus vaikų maitinimo,
sanitarijos ir higienos klausimais.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
8. Virėjas turi teisę:
8.1. teikti siūlymus lopšelio-darželio administracijai dėl virtuvės darbo pagerinimo;
8.2. reikalauti, kad maisto gaminimui būtų išduodami kokybiški maisto produktai;
8.3. gauti iš lopšelio-darželio administracijos informaciją, reikalingą savo funkcijoms
vykdyti;
8.4. turėti saugias, sanitarines higienines normas atitinkančias darbo sąlygas;
8.5. kelti kvalifikaciją pagal jo pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
8.6. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir
valstybės nustatytas lengvatas;
8.7. dalyvauti įstaigos savivaldos institucijų veikloje;
8.8. būti profesinių sąjungų, organizacijų, susivienijimų, politinių partijų nariu, nedarbo
metu dalyvauti politinėje veikloje.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
9. Virėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už:
9.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų,
kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių maisto gamybą ir maitinimo organizavimą ugdymo
įstaigoje, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymų vykdymą;
9.2. virtuvės įrengimų panaudojimą pagal paskirtį, jų saugią eksploataciją;
9.3. iš maisto sandėlio gautų produktų teisingą panaudojimą pagal valgiaraštį (reikalavimą),
gaminamos produkcijos kokybę;
9.4. už virtuvėje tvarkomo maisto saugos užtikrinimą;
9.5. už virtuvės patalpų ir inventoriaus švarą bei tvarką, Higienos normų vykdymą;
9.6. už virėjo pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą, užduočių atlikimą
laiku, už darbo drausmės pažeidimus.
10. Virėjas pavaldus ir tiesiogiai atskaitingas lopšelio-darželio vyr. virėjui ir bendrosios
praktikos slaugytojui.
____________________
Susipažinau, supratau, vykdysiu

