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GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“  

PAGALBINIO DARBININKO VIRTUVĖJE PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – lopšelis-darželis) pagalbinio darbininko 

virtuvėje (toliau – pagalbinis darbininkas virtuvėje) pareigybė yra priskiriama darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pagalbinis darbininkas virtuvėje yra pavaldus lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojui 

ūkio reikalams. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

4. Darbuotojui, einančiam pagalbinio darbininko virtuvėje pareigas, nekeliami specialūs 

kvalifikaciniai reikalavimai. 

5. Pagalbinis darbininkas virtuvėje turi žinoti ir išmanyti: 

5.1. virtuvės patalpų išplanavimą; 

5.2. būti susipažinęs su maisto bloko patalpų priežiūros, valymo tvarka, valomų patalpų 

tipais, paskirtimi bei apimtimis, virtuvės  inventoriaus priežiūros reikalavimais; 

5.3. priemonių, reikalingų darbui, rūšis ir kokybę, naudojamų valymo priemonių sudėtį, 

savybes, naudojimosi jomis taisykles; 

5.4. rankų plovimo taisykles; 

5.5. virtuvėje naudojamų įrenginių eksploatavimo taisykles; 

5.6. virtuvėje naudojamų įrengimų ir įrankių gedimų požymius ir priežastis; 

5.7. krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus;  

5.8. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką; 

5.9. saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus 

6. Pagalbinis darbinkinkas virtuvėje privalo vadovautis: 

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

6.3. darbo tvarkos taisyklėmis;  

6.4. darbo sutartimi; 

6.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

6.6. kitais lopšelio-darželio dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Pagalbinio darbininko virtuvėje pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. plauna indus, virtuvės įrengimus, tvarko virtuvę ir kitas maisto bloko patalpas;  

7.2. atlieka pirminį daržovių paruošimą;  
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7.3. padeda maisto sandėlininkei sunešti į virtuvę maisto produktus; 

7.4. kasdien prižiūri ir keičia virtuvės skalbinius, darbuotojų spec. aprangą; 

7.5. naudoja elektrinius įrengimus, tik susipažinus su šių prietaisų veikimo principais, žinant 

saugaus eksploatavimo taisyklių reikalavimus; 

7.6. griežtai laikosi asmens higienos, sanitarijos taisyklių; 

7.7. valydamas virtuvės patalpas, įrangą, stalus ir darbo įrankius imasi visų priemonių, 

kad būtų išvengta produktų užteršimo valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagomis; 

7.8. padeda virėjui pastatyti puodus maisto gaminimui ant viryklės, valo daržoves 

rankiniais įrankiais ir mašinomis, pjausto žalius, virtus ir skirtingų pavadinimų produktus ant 

lentelių; 

7.9. dirba apsivilkęs tvarkingais, higienos reikalavimus atitinkančiais darbo drabužiais ir 

naudojasi kitomis darbui reikalingomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis; 

7.10. dirbdamas plovykloje dėvi vandeniui nelaidžią prijuostę ir gumines pirštines; 

7.11. baigęs darbą sutvarko darbo vietą, padeda nuvalytus įrankius į vietas; 

7.12. vykdo lopšelio-darželio vadovų, vyriausio virėjo, virėjo, sveikatos priežiūros 

specialisto ir kitų vadovaujančių darbuotojų teisėtus nurodymus; 

7.13. taupiai naudoja lopšelio-darželio materialinius ir energetinius išteklius; 

7.14. atlieka smulkų virtuvės patalpų remontą; 

7.15. neužsiima pašaliniais darbais, kalbomis ir netrukdo kitiems; 

7.16. baigus darbą, palieka tvarkingą darbo vietą; 

7.17. privalo nuolat vykdyti smurto ir patyčių prevenciją vadovaujantis lopšelyje-darželyje 

patvirtintu Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašu. Įtaręs 

ar pamatęs, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje nedelsdamas: įsikiša ir nutraukia 

bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; apie įtarimus arba konkretų smurto ar (ir) patyčių atvejį 

praneša lopšelio-darželio direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, nesant galimybei pranešti lopšelio-

daželio direktoriui ar jo įgaliota asmeniui, tiesiogiai praneša savivaldybės administracijos vaiko 

teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai; esant grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi 

į pagalbą galinčias suteikti institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

7.18. Pagalbinis darbininkas virtuvėje už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.19. Pagalbinis darbininkas virtuvėje už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas 

drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 

 

_________________________ 

 

 

Susipažinau ir antrą egzempliorių gavau: 

 
 

——————————— 
(parašas)                                                                        

 

———————————                           
(vardas, pavardė)                                                                          

 

______________________ 
(data)                                                                          


