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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu  

Nr. (1.3.)V-87 

 

 

PAGALBINIO VIRTUVĖS DARBININKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ pagalbinio virtuvės darbininko pareigybė, 

kodas 911105, yra priskiriama nekvalifikuotų darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis: D. 

3. Pareigybės paskirtis: dirbti virtuvėje visus jam pavestus pagalbinius darbus.  

4. Pagalbinis virtuvės darbininkas pavaldus direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ūkiui ir 

virtuvės vedėjui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Pagalbiniam virtuvės darbininkui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

6. Pagalbinis virtuvės darbininkas turi žinoti ir išmanyti:  

6.1. virtuvės patalpų išplanavimą; 

6.2. rankų plovimo taisykles; 

6.3. materialinių vertybių laikymo vietas, jų apsaugos priemones;  

6.4. virtuvėje naudojamų įrenginių eksploatavimo taisykles; 

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

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

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

6.8. saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus. 

7. Pagalbinis virtuvės darbininkas privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

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

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;  

7.4. darbo sutartimi; 

7.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.6. kitais lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Pagalbinis virtuvės darbininkas atlieka šias funkcijas: 

8.1. užtikrina įrengimų švarą ir tinkamą jų eksploatavimą; 

8.2. nuskuta, nuplauna daržoves, vaisius, paruošia juos vartojimui ar gamybai; 

8.3. plauna plovikliais grindis, puodus, dubenis, plautuves ir kitą virtuvės inventorių;  

8.4. šluosto dulkes nuo lentynų, durų, palangių ir sienų; 
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8.5. reikalui esant, valo langų stiklus ir jų rėmus, šviestuvus, ventiliacijos filtrus ir kitus 

paviršius; 

8.6. atlaidina ir valo šaldymo įrenginius; 

8.7. naudoja inventorių pagal paskirtį; 

8.8. reikalui esant, vykdo virtuvės patalpų dezinfekciją; 

8.9. vieną kartą per ketvirtį atlieka generalinį virtuvės patalpų valymą; 

8.10. šalina atliekas iš virtuvės patalpų po kiekvieno maitinimo organizavimo; 

8.11. laiku išklauso privalomus kursus; 

8.12. darbo metu rūpinasi savo saugumu ir sveikata, sveikatos pasitikrinimu; 

8.13. laikosi etikos darbe; 

8.14. vykdo su lopšelio-darželio uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio lopšelio-darželio 

direktoriaus pavedimus ir užduotis. 

 

IV SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

9. Pagalbinis virtuvės darbininkas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

9.2. informuoja patyrusio patyčias, smurtą ugdytinio grupės auklėtoją apie įtariamas ar įvykusias 

patyčias; 

9.3. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar įstaigos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: 

policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

10. Pagalbinis virtuvės darbininkas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs 

apie jas pranešimą: 

10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

10.2. įvertina grėsmę ugdytiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar įstaigos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 

10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių 

ir kitus galimai svarbius faktus; 

10.4. informuoja patyčias patyrusio ugdytinio grupės auklėtoją apie patyčias kibernetinėje 

erdvėje  ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.  

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

11. Pagalbinis virtuvės darbininkas atsako už: 

11.1. kokybišką savo funkcijų vykdymą ir geros higienos praktikos taisyklių laikymąsi; 

11.2. virtuvės inventoriaus tausojimą, ekonomišką valymo priemonių naudojimą;  

11.3. virtuvės patalpų švarą, tvarką ir sanitarinę būklę; 

11.4. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos taisyklių, higienos 

reikalavimų ir elektros reikalavimų laikymąsi; 

11.5. tinkamą darbo laiko naudojimą;  

11.6. darbo pareigų pažeidimus; 

11.7. savo veiksmais ir neveikimu padarytą žalą; 

12. Pagalbinis virtuvės darbininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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13. Pagalbinis virtuvės darbininkas už darbo pareigų pažeidimus gali būti atleistas iš 

darbo. 

 

 

Parengė direktorė Violeta Šaukščiuvienė 

 

 

Susipažinau ir sutinku 

_______________________________________ 

(pagalbinio virtuvės darbininko vardas, pavardė, parašas) 

____________________________________ 

(data) 
 


