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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“
VYR. VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ
1.Šiaulių lopšelio-darželio vyr. virėjo pareigybės aprašymas reglamentuoja vyr.virėjo,
dirbančio pagal darbo sutartį, darbinę veiklą.
2. Vyr.virėjas yra priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų grupei.
3. Pareigybės lygis: vyr.virėjas priskiriamas C lygio pareigybei.
4. Pareigybės paskirtis: maisto sandėlio darbo ir maisto gamybos organizavimas.
5. Vyr. virėjas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, kitais
Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų
veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais,
lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais, lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo
pareigybės aprašymu.
6. Vyr. virėją priima į darbą ir atleidžia, skiria darbo užmokestį lopšelio-darželio
direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
7. Darbuotojas, einantis vyr.virėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
įgyta virėjo kvalifikacija, virtuvės darbuotojų higieninių mokymų kursų pažymėjimas, raštvedybos
pagrindai.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
8. Užsako ir priima maisto produktus.
9. Pagal važtaraštį (forma Nr. 299) išduoda maisto produktus iš sandėlio.
10. Veda gaunamų ir išduodamų maisto produktų apskaitą pagal formą Nr. M-17 ir
atsiskaito su buhalterija.
11. Ruošia maistą pagal technologinius reikalavimus ir pagal dietisto sudarytą valgiaraštį.
12. Užtikrina gerą patiekalų ruošimo kokybę, laikantis technologinių reikalavimų.
13. Kontroliuoja maisto atidavimą vartotojams pagal nustatytas maitinimo normas ir
maisto atidavimo grafiką.
14. Kontroliuoja virtuvės išleidžiamos produkcijos gamybą, žaliavų ir maisto produktų,
prieskonių naudojimą, technologijos ir sanitarijos normų laikymosi.
15. Matuoja temperatūrą šaldytuvuose, esančiuose virtuvėje, sandėlyje ir registruoja
žurnale.
16. Užtikrina produktų, prekių ir inventoriaus saugą pagal higienos-sanitarijos
reikalavimus.
17. Paskirsto darbus virtuvės darbuotojams ir kontroliuoja šių darbų atlikimo kokybę.
18. Kontroliuoja, kad virtuvės darbuotojai laikytųsi, sanitarijos-higienos normų, saugos ir
sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir eksploatacinių (gamintojų) instrukcijų reikalavimų.

19. Teikia siūlymus administracijos darbuotojams dėl virtuvės darbo pagerinimo.
IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
20. Vyr. virėjas pavaldus lopšelio-darželio direktoriui, atskaitingas lopšelio-darželio
dietistui.
21. Vyr.virėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka:
21.1. už darbo tvarkos taisyklių vykdymą;
21.2. už darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų vykdymą;
21.3. už darbo drausmės pažeidimus;
21.4. už tinkamą vyr.virėjo pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą.
22. Vyr.virėjas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn
atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius.
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