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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ 

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

 
1. Pareigybės pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ virėjas. 
2. Pareigybės grupė: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ kvalifikuotas darbuotojas. 
3. Pareigybės lygis: C. 
4. Pareigybės paskirtis: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ virėjo pareigybė reikalinga 

maisto gaminimui įstaigos ugdytiniams. 
5. Pareigybės pavaldumas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ virėjas yra tiesiogiai 

pavaldus Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ ūkvedžiui. 
 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
6.1. turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją arba iki 1995 

metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; 
6.2. virėjo kvalifikaciją patvirtinantis kursų pažymėjimas; 
6.3. virtuvės darbuotojų higieninių mokymų kursų pažymėjimas; 
6.4. sveikatos patikrinimo pažymą, kad gali dirbti virėju; 
6.5. praktinio darbo patirtis ir/ar gebėjimas dirbti savarankiškai. 
7. Privalo mokėti ir žinoti: 
7.1. materialinės atsakomybės pagrindus; 
7.2. Įstaigos įrenginių, gamybinio inventoriaus, įrankių matavimo prietaisų, indų, taros paskirtį, jų 

priežiūros ir naudojimo taisykles; 
7.3. patiekalų paruošimo receptūras bei technologiją ir jų apipavidalinimo pagrindus; 
7.4. pagrindines maisto gaminimo taisykles ir maitinimo normas; 
7.5.  pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas; 
7.6. šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo, šutinimo) trukmę ir temperatūrą; 
7.7. gatavos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus; 
7.8. kaip išvengti žaliavos ir gatavos produkcijos susilietimo bei kryžminio užterštumo; 
7.9. košių virimo ir daržovių virimo, kepimo, troškinimo būdus bei trukmę; 
7.10. atlieka gamybos proceso vertinimą vadovaujantis RVASVT taisyklėmis; 
7.11. priklausomai nuo atliekamo darbo dėvi tvarkingą, higienos reikalavimus atitinkančią aprangą; 
7.12. ligos ir atostogų metu vaduoja viena kitą; 
7.13. praneša direktoriui apie savo neatvykimą į darbą; 
7.14. pietauja savo darbo vietoje arba už Įstaigos ribų; 
7.15. nustatyta tvarka profilaktiškai pasitikrina sveikatą; 
7.16. pajutus užkrečiamų ligų simptomus, informuoja vaikų slaugytoją; 

 



III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
8. Virėjas atlieka šias funkcijas: 
8.1.  pagal vaikų slaugytojo sudarytą valgiaraštį ir patiekalų gamybos technologines korteles gamina 

maisto patiekalus; 
8.2. atiduoda maistą vartotojams pagal nustatytas maitinimo normas ir laikantis maisto atidavimo 

grafiko; 
8.3. vykdo vaikų slaugytojo nurodymus: 
8.3.1. vaikų maitinimo organizavimo klausimais; 
8.3.2. sanitarijos ir higienos klausimais; 
8.4. dirba kitus darbus virtuvėje, Įstaigoje ar jos teritorijoje, kai Įstaigoje dėl tam tikrų priežasčių 

nereikia tiekti ugdytiniams maitinimo, neviršijant darbo laiko trukmės; 
8.5. planuoja ir organizuotai atlieka reikalingus maisto gamybos darbus; 
8.6. griežtai laikosi patiekalų ruošimo receptūrų; 
8.7. užtikrina maisto gaminimo kokybę ir patiekimą vaikams, dirba komandoje, bendrauja ir 

bendradarbiauja su kitais darbuotojais, būna mandagus, taktiškas su kolegomis, vaikais ir kitais 
interesantais. 

9. Privalo mokėti ir žinoti: 
9.1.materialinės atsakomybės pagrindus; 
9.2.Įstaigos įrenginių, gamybinio inventoriaus, įrankių matavimo prietaisų, indų, taros paskirtį, jų 

priežiūros ir naudojimo taisykles; 
9.3.patiekalų paruošimo receptūras bei technologiją ir jų apipavidalinimo pagrindus; 
9.4.pagrindines maisto gaminimo taisykles ir maitinimo normas; 
9.5. pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas; 
9.6.šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo, šutinimo) trukmę ir temperatūrą; 
9.7.gatavos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus; 
9.8.kaip išvengti žaliavos ir gatavos produkcijos susilietimo bei kryžminio užterštumo; 
9.9.košių virimo ir daržovių virimo, kepimo, troškinimo būdus bei trukmę; 
9.10. atlieka gamybos proceso vertinimą vadovaujantis RVASVT taisyklėmis; 
9.11. priklausomai nuo atliekamo darbo dėvi tvarkingą, higienos reikalavimus atitinkančią aprangą; 
9.12. ligos ir atostogų metu vaduoja viena kitą; 
9.13. praneša direktoriui apie savo neatvykimą į darbą; 
9.14. pietauja savo darbo vietoje arba už Įstaigos ribų; 
9.15. nustatyta tvarka profilaktiškai pasitikrina sveikatą; 
9.16. pajutus užkrečiamų ligų simptomus, informuoja bendrosios praktikos slaugytoją; 

 
Susipažinau, pareigybės aprašymą gavau ir sutinku vykdyti: 
 
____________________ 

(parašas) 
 

_______________________ 
(vardas, pavardė) 
 

 ______________________ 
(data) 
 
 
 

____________________ 
(parašas) 
 

_______________________  
(vardas, pavardė) 
 

_______________________  
(data) 
 
 

____________________                
.              (parašas) 

 
_______________________  

(vardas, pavardė) 
 

_______________________ 
(data) 

 
 


