
 

PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ direktoriaus 

2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. K-60 

 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ 

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ (toliau – lopšelis-darželis) virėjas yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį. Biudžetinė švietimo įstaiga priskirta III grupei, virėjo pareigybė 

priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis – pareigybė priskiriama C lygiui, kurioms būtinas ne žemesnis kaip 

vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija. 

3. Pareigybės paskirtis – tinkamai paruošti sveiką ir saugų maistą lopšelio-darželio 

bendruomenei. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus ir turėti: 

4.1. ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

4.2. virėjo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą; 

4.3. analogiško darbo patirtį ir gebėjimą dirbti savarankiškai; 

4.4. sveikatos patikrinimo pažymą, kad gali dirbti virėju; 

4.5. maisto higienos kursų išklausymo pažymą. 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi būti nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs 

maisto higienos kursus, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinius instruktavimus. 

6. Virėjas turi žinoti ir išmanyti: 

6.1. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, higienos 

reikalavimus;  

6.2. darbo vietos įrengimų, inventoriaus, įrankių matavimo prietaisų, indų, taros paskirtį, jų 

priežiūros ir naudojimo taisykles, saugų darbo režimą; 

6.3. virtuvės darbo organizavimą; 

6.4. gamybos technologijos aktų ir žaliavų, medžiagų, paruoštos produkcijos technologinius 

reikalavimus; 

6.5. įvairių maisto produktų ir pusgaminių šiluminio paruošimo būdus; 

6.6. kaip išvengti žaliavos ir gatavos produkcijos susilietimo bei kryžminio užterštumo; 

6.7. kulinarijos žaliavų savybes, žaliavų ir pusgaminių kokybės rodiklius; 

6.8. pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas; 

6.9. pagrindinius maisto gamybos technologinius įrengimus ir jų darbo principus; 

6.10. paruoštos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus; 

6.11. patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologiją; 

6.12. patiekalų paruošimo receptūras bei technologiją ir jų apipavidalinimo pagrindus; 

6.13. pusgaminių ir paruoštos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas; 

6.14. šiluminio maisto produktų apdorojimo trukmę ir temperatūrą; 
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6.15. maisto gaminimo taisykles ir maitinimo normas; 

6.16. technologinius procesus ir gamybos režimus; 

6.17. materialinės atsakomybės pagrindus. 

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais 

higienos normas, geros higienos praktiką, maisto produktų technologijas, patiekalų gamybą, 

sanitarinių-higieninių reikalavimų vykdymą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų 

saugą ir sveikatą; 

7.2. lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis; 

7.3. sudaryta darbo sutartimi; 

7.4. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.5. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Virėjas atlieka šias funkcijas: 

8.1. pagal sudarytą valgiaraštį ir patiekalų gamybos technologines korteles gamina maisto 

patiekalus; 

8.2. atiduoda maistą vartotojams pagal nustatytas maitinimo normas, laikydamasis maisto 

atidavimo grafiko; 

8.3. vykdo maisto organizatoriaus ir vyr. virėjo nurodymus: 

8.3.1. vaikų maitinimo organizavimo klausimais; 

8.3.2. sanitarijos ir higienos klausimais; 

8.4. planuoja ir organizuotai atlieka reikalingus maisto gamybos darbus; 

8.5. griežtai laikosi patiekalų ruošimo receptūrų; 

8.6. užtikrina maisto gaminimo kokybę ir patiekimą vaikams; 

8.7. dirba komandoje, bendrauja ir bendradarbiauja su kitais darbuotojais, būna mandagus, 

taktiškas su kolegomis, vaikais ir kitais interesantais; 

8.8. dirba kitus darbus virtuvėje, įstaigoje ar jos teritorijoje, kai įstaigoje dėl tam tikrų 

priežasčių nereikia tiekti ugdytiniams maitinimo; 

8.9. priklausomai nuo atliekamo darbo dėvi tvarkingą, higienos reikalavimus atitinkančią 

aprangą; 

8.10. užtikrina, kad maisto laikymo patalpos būtų nuolat valomos ir plaunamos Sveikatos 

apsaugos ministerijos aprobuotais plovikliais, o kartą per mėnesį dezinfekuojamos higienos 

normose nurodytais dezinfekavimo skiediniais;  

8.11. pasirūpina, kad plovimo ir dezinfekavimo priemonės būtų laikomos atskirai nuo maisto 

produktų, uždaroje taroje, rakinamoje spintoje; 

8.12. ligos ir atostogų metu vaduoja vyr. virėją ir/ar pagalbinį darbininką; 

8.13. pietauja savo darbo vietoje; 

8.14. pajutus užkrečiamų ligų simptomus, informuoja Įstaigos vadovą; 

8.15. dirba pagal „Geros higienos praktikos taisykles“ ir Lietuvos higienos normas HN:75. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

9. Virėjas turi teisę:  

9.1. reikalauti visų žaliavų bei maisto produktų, reikalingų patiekalams paruošti, pagal 

numatytą asortimentą; 

9.2. turėti darbo rūbus, saugias darbo ir asmens higienos sąlygas; 
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9.3. gauti sanitarines, higienines priemones švarai palaikyti; 

9.4. kelti savo kvalifikaciją ir gauti už tą laiką atlyginimą kaip numatyta LR darbo kodekse; 

9.5. gauti pareiginę algą, įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytus darbo užmokesčio 

priedus, priemokas; 

9.6. atostogauti pagal nustatytą atostogų grafiką;  

9.7. gauti teisės aktuose nustatytas socialines ir kitas garantijas; 

9.8. raštu ir žodžiu kreiptis į administracijos atstovus įvairiais asmeninio pobūdžio klausimais, 

išsakyti savo nuomonę ar pasiūlymus darbo klausimais.  

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

10. Virėjas tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio ūkvedžiui ir atskaitingas lopšelio-darželio 

direktoriui. 

11. Virėjas atsako už: 

11.1. virtuvės įrangos saugų ir tvarkingą eksploatavimą; 

11.2. kokybišką patiekalų ruošimą; 

11.3. pagamintų patiekalų kokybę; 

11.4. gautų produktų, žaliavų, įrankių ir kitų priemonių, reikalingų numatytiems darbams 

atlikti racionalų naudojimą ir saugojimą; 

11.5. saugų produktų laikymą; 

11.6. patikėtų materialinių vertybių saugojimą; 

11.7. nustatyto darbo laiko ir darbo grafiko laikymąsi;  

11.8. darbo drausmės pažeidimus; 

11.9. žalą, padarytą Įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

11.10. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų 

vykdymą; 

11.11. už Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų ir kitų norminių dokumentų, 

reglamentuojančių maisto gamybą ir maitinimo organizavimą ugdymo įstaigoje, o taip pat įstaigos 

direktoriaus įsakymų vykdymą; 

12. Virėjas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako įstaigos darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

PASTABA. Šios virėjo funkcijos, pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams ar esant 

būtinybei, gali būti keičiamos Įstaigos direktoriaus iniciatyva. 

 

 

______________________________ 

 


