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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 
VIRTUVĖS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  
I. SKYRIUS 

VIRTUVĖS VEDĖJO PAREIGYBĖ 
 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka” virtuvės vedėjo pareigybė priskiriama 
kvalifikuotiems darbuotojams, kuriems būtinas vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikaciją. 

2. Virtuvės vedėjas priskiriamas C lygio pareigybei. 
3. Pareigybės paskirtis: tinkamai, kokybiškai ir laiku organizuoti virtuvės darbą. 
4. Pareigybės pavaldumas: virtuvės vedėjas pavaldus lopšelio-darželio direktoriui, tiesiogiai 

atskaitingas sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistui. 
 

II. SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
5.1.  Saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbo ir priešgaisrinės saugos norminių aktų 

reikalavimus; 
5.2.  laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių; 
5.3.  vadovautis geros higienos praktikos taisyklėmis; 
5.4.  turėti higienos ir pirmos medicinos pagalbos pažymėjimus; 
5.5.  dirbti pagal iš anksto sudarytą darbo grafiką, patvirtintą lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 

direktoriaus; 
5.6.  virtuvės vedėjui pavaldūs virėjai ir virtuvės darbininkas. 
5.7.  Pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 571 straipsnio 1 dalies 

nuostatą, darbuotojas turi būti neteistas. 
 

III. SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

  
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
6.1.  virtuvės vedėjas organizuoja maisto gamybą virtuvėje, garantuoja geros kokybės patiekalų 

ruošimą ir išdavimą; 
6.2.  garantuoja technologinę drausmę, gerą patiekalų kokybę, tikslų svorį; 
6.3.  paskirsto darbą virtuvės darbuotojams ir kontroliuoja patiekalų ruošimo kokybę ir 

savalaikiškumą; 
6.4.  kontroliuoja virtuvėje gaminamų produktų  technologijos ir sanitarijos normų laikymąsi 

pagal valgiaraštyje išdėstytas normas ir produktų kiekius; 
6.5.  produktus, prekes ir inventorių saugo pagal higienos reikalavimus; 
6.6.  kontroliuoja patiekalų ruošimą pagal technologines ir kalkuliacines korteles; 
6.7.  kontroliuoja patiekalų kokybę degustuojant; 
6.8.  atsako už maisto porcijų dydžio ir temperatūros, pagal nustatytus reikalavimus, išdavimą į 

grupes; 



6.9.  organizuoja šaldymo, kaitinimo, virimo, daržovių ir mėsos apdorojimo bei kitų virtuvėje 
esančių įrengimų saugią ir teisingą eksploataciją; 

6.10.  kiekvieną dieną pildo sveikatos būklės, maisto šiluminio apdorojimo (paruošimo) žurnalus; 
6.11.  kontroliuoja, kad visi virtuvės darbuotojai griežtai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių, 

higienos taisyklių reikalavimų, darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir eksploatacinių (gamyklos 
gamintojos) instrukcijų reikalavimų; 

6.12.  kas dvi savaites rengia sanitarines dienas; 
6.13.  prižiūri ir saugo virtuvės inventorių, markiraciją; 
6.14.  dėl virtuvės darbuotojų aprūpinimo apsauginėmis priemonėmis, spec. rūbais, įrankiais ir 

inventoriumi kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ūkiui; 
6.15.  organizuoja virtuvės patalpų uždarymą po darbo valandų; 
6.16.  atlieka metinę virtuvėje esančių įrenginių ir kitų darbo įrankių inventorizaciją; 
6.17.  užtikrina kokybišką virtuvės darbą; 
6.18.  taupiai naudoja elektros energiją; 
6.19.  duoda nurodymus virtuvės darbuotojams patiekalų gamybos klausimais; 
6.20.  teisingai organizuoja technologinį procesą ir įrenginių panaudojimą pagal paskirtį, jų 

saugią eksploataciją; 
6.21.  priima produktus iš sandėlio, kontroliuoja tikslų žaliavų, maisto produktų, prieskonių 

naudojimą virtuvėje;  
6.22.  teikti siūlymus dėl vaikų maitinimo organizavimo tobulinimo; 
6.23.  patiekalus gaminti laikantis technologinių ir kalkuliacinių kortelių reikalavimų; 
7. Virtuvės vedėjas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas 

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

 
Pareigybės aprašymą perskaičiau, susipažinau, supratau ir vykdysiu. 
 
 
__________________________________________________________ 
              Parašas, vardas ir pavardė, data 


