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ŠIAULIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „DAINELĖ“ 
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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“ (toliau – lopšelis-darželis) virėjos pareigybė priskiriama 

kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją. 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi:  

4.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; 

4.2. gebėti greitai atlikti pirminį žaliavų paruošimą, 

4.3. gebėti pagaminti ir patiekti kokybiškus šaltus ir karštus patiekalus, užkandžius ir gėrimus, 

desertus; 

4.4. mokėti naudotis patiekalų technologinėmis kortelėmis;  

4.5. žinoti maisto šiluminio paruošimo būdus, patiekalų gaminimo technologijas; 

4.6. žinoti žaliavų laikymo sąlygas ir terminus;  

4.7. žinoti RVSVT sistemos reikalavimus pirminiam paruošimui, žaliavų perdirbimui, 

ruošimui, laikymui; 

4.8. gebėti tinkamai parinkti technologinius įrengimus užduočiai atlikti; 

4.9. mokėti saugiai dirbti su technologiniais įrengimais ir inventoriumi; 

4.10. žinoti technologinių įrengimų eksploatacijos taisykles; 

4.11. žinoti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius teisės aktus; 

4.12. žinoti reikalavimus patalpų įrengimui, įrangai, įrankiams ir joms keliamus reikalavimus; 

žinoti 

4.13. žinoti patalpų priežiūrai keliamus reikalavimus; 

4.14. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Virėjas vykdo šias funkcijas: 

5.1. paruošia darbo vietą duotai užduočiai atlikti, racionaliai planuoja ir organizuoja savo 

darbą prisilaikant higienos ir darbų saugos reikalavimų; 

5.2. laiku priima iš vyr. virėjo maisto produktus, įvertina jų kokybę; 
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5.3. gamina maistą pagal pateiktą valgiaraštį, paruoštas technologines kortelės, prisilaikant 

geros higienos praktikos, HN 15:2005 „Maisto higiena“, HN 75:2010 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų; 

5.4. ruošia daržoves maisto patiekalų gamybai (nuvalo, išverda, susmulkina ir kt.); 

5.5. prieš naudojimą kiaušinius nuplauna pagal reikalavimus; 

5.6. plauna, apdoroja mėsos produktus, užtikrina, kad maistas skirtas tiesioginiam vartojimui, 

nesiliestų su šviežia mėsa, neplautais kiaušiniais ir kitais galimais taršos šaltiniais; 

5.7. užtikrina, kad pagamintas gaminys atitiktų nurodytą technologinėje kortelėje svorį ir 

kokybę; 

5.8. nustatytu laiku išuoda reikiamos temperatūros pagamintą maistą grupėms pagal 

nustatytas maitinimo normas; 

5.10. ruošia pritaikytą maitinimą pagal valgiaraštyje nurodytus produktus (tam tikro sveikatos 

sutrikimo, alergijos tam tikriems maisto produktams);  

5.11. rūpinasi virtuvės patalpų ir inventoriaus švara;  

5.12. nustačius ar įtarus užkrečiamos ligos atvejį ar protrūkį, valo, dezinfekuoja patalpas, 

inventorių pagal specialistų, vykdančių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, 

nurodymus; 

5.13. ligos ir atostogų laikotarpiu vaduoja kitą darbuotoją, vykdydamas funkcijas atitinkančias 

jo turimą kvalifikaciją, neviršijant nustatyto darbo laiko. 

6. Vykdo kitus su lopšelio-darželio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio lopšelio-

darželio direktoriaus pavedimus ir užduotis, tam, kad būtų pasiekti lopšelio-darželio strateginiai 

tikslai. 

 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

6. Lopšelio-darželio virėjas tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio vyr. virėjui, atskaitingas 

lopšelio-darželio direktoriui. 

7. Virėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

7.1. lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės 

saugos instrukcijų ir virėjo padėjėjo pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą; 

7.2. geros higienos praktikos taisyklių, HN 15:2005 „Maisto higiena“, HN 75:2010 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų vykdymą;  

7.3. gaminamos produkcijos kokybę, patiektos porcijos svorį bei išvaizdą; 

7.4. tvarkingą techninių priemonių naudojimą; 

7.5. tinkamą darbo laiko naudojimą ir savo darbo kokybę, jos įsivertinimą. 

8. Materialiai atsako už žalą lopšeliui-darželiui, kuri atsirado dėl tyčinės ar kitos neteisėtos 

veiklos, jam patikėto inventoriaus, įrengimų saugumą. 

9. Darbuotojas, nevykdantis ar netinkami vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, 

nesilaikantis Darbo kodekse nustatytų darbuotojo pareigų ar kitų teisės aktų reikalavimų, 

reglamentuojančių jo funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
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