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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 

PAGALBINIO VIRTUVĖS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 
PAGALBINIO VIRTUVĖS DARBININKO PAREIGYBĖ 

 

1. Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas reglamentuoja reikalavimus šioms 
pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę. 

2. Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės grupė – darbininkas. 
3. Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės lygis – D. 
4. Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybė reikalinga virtuvės patalpų švarai užtikrinti bei 

atlikti pirminį daržovių apruošimą.  
5. Pagalbinis virtuvės darbininkas pavaldus direktoriui, tiesiogiai atskaitingas direktoriaus 

pavaduotojui ūkiui.  
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

6. Specialūs reikalavimai pagalbiniam virtuvės darbininkui: 
6.1.  pagalbiniam virtuvės darbininkui nekeliami specialūs išsilavinimo ar profesinės 

kvalifikacijos reikalavimai; 
6.2.  pagalbinis virtuvės darbininkas turi žinoti ir išmanyti:  
6.3.  patalpų išplanavimą; 
6.4.  rankų plovimo taisykles; 
6.5.  materialinių vertybių laikymo vietas, jų apsaugos priemones; 
6.6.  virtuvėje naudojamų įrenginių eksploatavimo taisykles; 
6.7.  virtuvėje naudojamų įrengimų ir įrankių gedimų požymius ir priežastis; 
6.8.  krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus; 
6.9.  darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką; 
6.10.  vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus; 
6.11.  saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus; 
6.12.  privalo būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymus 
8. Pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 straipsnio 1 dalies 

nuostatą, darbuotojas turi būti neteistas. 
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
9. Pagalbinis virtuvės darbininkas atlieka šias funkcijas: 

9.1.  sąžiningai atlieka savo pareigas, laikosi darbo drausmės, laiku ir tiksliai atlieka 
tiesioginio vadovo nurodymus; 



9.2.  dirba apsivilkęs tvarkingais, higienos reikalavimus atitinkančiais darbo drabužiais ir 
naudojasi kitomis darbui reikalingomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis; 

9.3.  dirbant plovykloje dėvi vendeniui nelaidžią prijuostę ir gumines pirštines; 
9.4.  naudojasi darbo įrankiais, elektros mechaniniais įrengimais; 
9.5.  dirba pagalbinius darbus virtuvėje; 
9.6.  palaiko pavyzdingą švarą virtuvėje ir pagalbinėse patalpose; 
9.7.  valant virtuvės patalpas, įrangą, stalus ir darbo įrankius imasi visų priemonių, kad būtų 

išvengta produktų užteršimo valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagomis; 
9.8.  žaliavas neša tvarkingoje taroje; 
9.9.  baigus darbą sutvarko darbo vietą, padeda nuvalytus įrankius į vietas; 
9.10.  dirba tik tuos nurodytus darbus, kurių vykdymas yra gerai žinomas ir nekelia pavojaus 

jo paties ar aplinkinių darbuotojų sveikatai ir gyvybei; 
10. Pagalbinis virtuvės darbininkas nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas, nesilakantis nustatytų pareigų ar kitų reikalavimų, reglamentuojančių jo funkcijų 
vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarką. Drausminę ar kitokią nuobaudą 
skiria lopšelio-darželio direktorius. 

 

Pareigybės aprašymą perskaičiau, susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti. 

 

______________________________________________________________ 
    Parašas, vardas ir pavardė, data 
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