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PAGALBINIO VIRTUVĖS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 82 

 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ (toliau- lopšelio-darželio) pagalbinis virtuvės 

darbininkas priskiriamas darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis: pagalbinio virtuvės darbininko pareigybė reikalinga pagalbinių 

darbų atlikimui lopšelio-darželio virtuvėje. 

4. Pareigybės pavaldumas: pagalbinis virtuvės darbininkas yra tiesiogiai pavaldus 

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

5. Pagalbinio virtuvės darbininko kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės 

kvalifikacijos reikalavimai. 

6. Pagalbinis virtuvės darbininkas turi žinoti ir išmanyti: 

6.1.elektrinių mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus; 

6.2.valymo ir dezinfekcinių medžiagų naudojimo tvarką ir reikalavimus; 

6.3. inventoriaus naudojimo tvarką ir reikalavimus; 

6.4. su savo tiesioginiu darbu susijusius darbo kokybės reikalavimus; 

6.5. darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, turto apsaugos reikalavimus; 

6.6. elektros saugos pagrindus; 

6.7. sanitarijos ir higienos reikalavimus; 

6.8. teisės aktų reglamentuojančių informacijos (paslapčių) apsaugą reikalavimus; 

6.9. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo taisykles ir reikalavimus 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Pagalbinis virtuvės darbininkas  virtuvės ir maisto produktų sandėlyje vykdo šias funkcijas: 

7.1. užtikrina įrengimų švarą ir tinkamą jų eksploatavimą; 

7.2. nuskuta, nuplauna daržoves, vaisius, paruošia juos vartojimui ar gamybai; 

7.3. padeda virėjui nukelti nuo viryklės puodus su pagaminta produkcija; 

7.4. plauna plovikliais grindis, puodus, dubenis, plautuves ir kitą inventorių; 

7.5. šluosto dulkes nuo lentynų, durų, palangių ir sienų; 

7.6. prižiūri, kad virtuvės stalai būtų švarūs; 

7.7. kiekvieną dieną keičia darbo drabužius, rankšluosčius, prijuostes ir pašluostes; 



7.8. valo langų stiklus ir jų rėmus, šviestuvus, ventiliacijos filtrus ir kitus paviršius; 

7.9. atšildo ir valo šaldymo įrenginius; 

7.10. naudoja inventorių pagal paskirtį; 

7.11. reikalui esant, vykdo virtuvės patalpų dezinfekciją; 

7.12. ženklina virtuvės inventorių; 

7.13. šalina atliekas iš virtuvės patalpų po kiekvieno maitinimo organizavimo; 

7.14. nedelsiant informuoja tiesioginį vadovą apie pastebėtą inventoriaus gedimą ar 

sugadinimą; 

7.15. esant reikalui gali atlikti darbą, nesusijusį su jo tiesioginėmis pareigomis, kai nėra 

atliekamas tiesioginis darbas. 

 

IV. VIRTUVĖS PAGALBINIO DARBININKO ATSAKOMYBĖ 

 

8. Virtuvės pagalbinis darbininkas atsako: 

8.1. už darbo pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą dėl jo kaltės; 

8.2. už darbo drausmės pažeidimus; 

8.3. už virtuvės inventoriaus tausojimą, ekonomišką valymo priemonių naudojimą; 

8.4. už patalpų švarą, tvarką ir sanitarinę būklę; 

8.5. už darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančių institucijų teisėtų nurodymų ar 

reikalavimų nevykdymą; 

8.6. už patikėtų materialinių vertybių saugojimą; 

8.7. už teisingą darbo laiko naudojimą; 

8.8. už direktoriaus įsakymų, administracijos nurodymų vykdymą. 

9. Virtuvės pagalbinis darbininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

10. Virtuvės pagalbinis darbininkas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas 

drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria įstaigos vadovas. 

_________________ 

 

 

 

Susipažinau 

 

___________________________ 

(Parašas) 

 

___________________________ 

(Vardas, pavardė) 

 

__________________________ 

(Data) 


