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I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ (toliau – Lopšelis-darželis) pagalbinis virtuvės 

darbininkas. Pareigybės grupė – nekvalifikuoti darbininkai. 

2.  Pareigybės lygis – D. 

 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Pagalbiniam virtuvės darbininkui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

4. Pagalbinis virtuvės darbininkas turi žinoti ir išmanyti:  

4.1. virtuvės patalpų išplanavimą; 

4.2. asmens higienos reikalavimus,  apie saugius darbo metodus, apie darbo vietos 

paruošimą bei sutvarkymą; 

4.3. virtuvėje naudojamų įrenginių eksploatavimo taisykles; 

4.4. valymo ir dezinfekcinių medžiagų naudojimo tvarką; 

4.5. gamybinio inventoriaus įrankių naudojimo tvarką ir priežiūros reikalavimus; 

4.6. inventoriaus ir patalpų valymo reikalavimus; 

4.7. produktų paruošimo gamybai technologinius reikalavimus; 

4.8. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, 

aplinkos apsaugos reikalavimus. 

5. Pagalbinis virtuvės darbininkas dirba vadovaudamasis Lopšelio-darželio darbo tvarkos 

taisyklėmis, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, Lopšelio-darželio 

nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis pagalbinis virtuvės darbininkas vykdo šias funkcijas: 

6.1. vykdo vyr. virėjo pavestus pagalbinius darbus gamyboje , laikantis 

technologinių reikalavimų, darbo zonų, gamybinio inventoriaus ženklinimo reikalavimų;  

6.2. atlieka pirminį daržovių ir vaisių paruošimą gamybai ; 

6.3. plauna indus, gamybinį inventorių, valo gamybinius paviršius, laikantis 

plovimo ir valymo instrukcijų; 

6.4. valo virtuvė ir pagalbines patalpas; 

6.5. reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių  formos, 

turinio, lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų 

asmenų ypatybių, nedelsiant įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius 

veiksmus ir nedelsiant praneša Lopšelio-darželio direktoriui. 
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III. ATSAKOMYBĖ 

7. Pagalbinis virtuvės darbininkas atsako už: 

7.1. už tinkamą funkcijų laikymąsi; 

7.2. virtuvės inventoriaus, įrangos tausojimą, ekonomišką valymo priemonių naudojimą; 

7.3. virtuvės patalpų švarą, tvarką ir sanitarinę būklę; 

7.4. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos taisyklių, higienos 

reikalavimų ir elektros saugos reikalavimų laikymąsi. 

8. Darbuotojas už jam deleguotų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, padarytą 

materialinę žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

 


