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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

PAGALBINIO VIRTUVĖS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ  

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ pagalbinis virtuvės darbininkas (toliau – 

pagalbinis virtuvės darbininkas), kodas 911105, yra nekvalifikuotas darbininkas. 

2. Pareigybės lygis – D, netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

3. Pareigybės paskirtis – atsakyti už Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – 

darželis) virtuvės ir pagalbinių patalpų švarą, virtuvės inventoriaus sanitarinę būklę, išnešti atliekas 

į tam skirtą vietą, paruošti virtuvės inventorių ir priemones maisto gaminimui, atlikti pirminį 

daržovių paruošimą. 

4. Pareigybės pavaldumas – sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAGALBINIAM VIRTUVĖS DARBININKUI 

 

5. Pagalbinis virtuvės darbininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turi būti ne jaunesnis, kaip 18 metų asmuo, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, 

išklausęs įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktavimus, susipažinęs su saugos reikalavimais; 

5.2. turi būti išklausęs privalomųjų higienos žinių programą ir turėti atitinkamus 

pažymėjimus. Higienos žinios ir įgūdžiai atnaujinami teisės aktų nustatytu dažnumu; 

5.3. savo darbe turi laikytis Geros higienos praktikos taisyklių, vykdyti higienos normų ir 

taisyklių reikalavimus, laikytis darbo saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų. 

 

III SKYRIUS  

PAGALBINIO VIRTUVĖS DARBININKO FUNKCIJOS 

 

6. Pagalbinis virtuvės darbininkas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Atlieka pirminį daržovių paruošimą. 

6.2. Atsako už virtuvės ir pagalbinių patalpų švarą, virtuvės inventoriaus sanitarinę būklę, 

išneša atliekas į tam skirtą vietą. 

6.3. Paruošia virtuvės inventorių ir priemones maisto gaminimui. 

6.4. Laikosi asmens higienos, dėvi tinkamus, švarius drabužius, dengiančius asmeninius 

drabužius, galvos apdangalą, dengiantį plaukus ir avi avalynę. Dirbant plovykloje dėvi vandeniui 

nelaidžią prijuostę ir gumines pirštines. 

6.5. Rankas plauna griežtai laikantis rankų plovimo instrukcijos reikalavimų, laikosi indų 

plovimo taisyklių. 

6.6. Dalyvauja bendrose darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, savivaldoje, 

bendruomenės talkose ir kt., teikia pasiūlymus darbo kokybei gerinti. 

6.7. Esant reikalui, gali atlikti darbą, nesusijusį su jo tiesioginėmis pareigomis, kai nereikia 

atlikti tiesioginio darbo. 

7. Pagalbinis virtuvės darbininkas puoselėja emociškai saugią aplinką, reaguoja į smurtą 

bei patyčias darželyje. 
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