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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

 

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1.Šiaulių lopšelio-darželio virėjo pareigybės aprašymas reglamentuoja virėjo, 

dirbančio pagal darbo sutartį, darbinę veiklą. 

2. Virėjas yra priskiriamas nekvalifikuotų darbuotojų grupei. 

3. Pareigybės lygis: virėjas priskiriamas D lygio pareigybei. 

                      4. Pareigybės paskirtis: virėjo pareigybė reikalinga maistui gaminti, ruošti, perdirbti, 

laikyti ir patiekti gavėjams; palaikyti švarą ir tvarką maisto ruošimo ir inventoriaus laikymo vietose. 

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

Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų 

veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais, lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos 

taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

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

direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VIRĖJUI 

 

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

                     7.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; turėti virėjo ar jam prilygintą 

kvalifikaciją;  

                     7.2. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus asmenims, tvarkantiems maistą; 

                       

III. FUNKCIJOS 

 

          8. Ruošia maistą pagal dietisto sudarytą valgiaraštį, kalkuliacines korteles, laikantis 

technologinių reikalavimų. 

                     9. Išdalina maistą pagal nustatytas maitinimo normas, laikantis grafiko. 

                    10. Laikytis produktų ir inventoriaus saugos pagal higienos sanitarijos reikalavimus. 

        11. Vykdyti dietisto nurodymus vaikų maitinimo, sanitarijos ir higienos klausimais, 

mokėti naudotis valymo priemonėmis. 

        12. Virėjas vadovaujasi nutarimais, reglamentuojančiais maisto gamybą, lopšelio-

darželio darbo tvarkos taisyklėmis, įstaigos nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu. 

                   13. Žinoti ir vykdyti pagal nurodymus virtuvėje esančių įrengimų eksploatacines arba 

gamyklos gamintojo instrukcijas. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

        14. Virėjas pavaldus direktoriui ir atskaitingas dietistui. 

                   15. Virėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka: 

                   15.1. už norminių dokumentų, reglamentuojančių maisto gamybą ir maitinimo 

organizavimą ugdymo įstaigoje, direktoriaus įsakymų vykdymą; 

                   15.2. už teisingą technologinį procesą, ruošiant maistą, įrengimų panaudojimą pagal 

paskirtį, jų saugią eksploataciją;  

       15.3. už gaminamos produkcijos kokybę. 



       15.4. už sanitarijos, higienos normų reikalavimų, saugos ir sveikatos darbe, 

priešgaisrinės saugos ir eksploatacinių (gamintojų) instrukcijų vykdymą, už virėjo pareigybės 

aprašyme nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą, užduočių atlikimą laiku. 

___________________________ 
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