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VIRTUVĖS PAGALBINIO DARBININKO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ylakių vaikų lopšelio-darželio pagalbinio virtuvės darbininko pareigybė 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 ir ūkvedžiui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Virtuvės pagalbiniu darbininku gali dirbti ne jaunesnis, kaip 18 metų asmuo,
nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktavimus,
susipažinęs su geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Virtuvės pagalbinis darbininkas valo stalus, virtuvę, plauna indus, ruošia maisto
produktus ir atlieka kitus darbus padėdamas virėjui, kuris ruošia ir patiekia maistą ir gėrimus.
7. Plauna, skuta, kapoja, pjausto, matuoja ir maišo maisto produktus.
8. Produktus išpakuoja, sveria ir sudeda į šaldytuvus ir kitas laikymo vietas.
9. Plauna indus ir maisto ruošimo įrankius, sudeda į vietas.
10. Nesudėtingų patiekalų ruošimas, virimas, kepimas.
11. Užtikrina virtuvės švarą, dezinfekciją. Dezinfekavimo ir plovimo priemones laiko
specialiai tam skirtoje vietoje.
12. Skalbia vaikų ir virtuvės rankšluosčius.
13. Naudoja elektrinius įrengimus – mėsmalę, virdulį, daržovių pjaustyklę, mikserį,
smulkintuvą ir viryklę tik susipažinus su šių prietaisų veikimo principais, žinant saugaus eksploatavimo taisyklių reikalavimus.
14. Informuoja lopšelio-darželio ūkvedį apie inventoriaus gedimą.
15. Negalint atvykti į darbą, iš anksto įspėja apie tai įstaigos vadovą arba pavaduotoją
ūkio reikalams.
16. Vykdo kitus su įstaigos uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovo pavedimus.
17. Pagalbinio virėjo darbo vieta ten, kur atlieka darbo funkcijas.
IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
18. Pagalbinis virtuvės darbininkas atsako už:
1

18.1. kokybišką savo funkcijų vykdymą ir geros higienos praktikos taisyklių
laikymąsi;
18.2. virtuvės inventoriaus tausojimą, ekonomišką valymo priemonių naudojimą;
17.3. virtuvės patalpų švarą, tvarką ir sanitarinę būklę;
18.4. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos taisyklių, higienos
reikalavimų ir elektros reikalavimų laikymąsi;
18.5. tinkamą darbo laiko naudojimą;
18.6 žalą, padarytą įstaigai, dėl savo
kaltės.
19. Pagalbinis virtuvės darbininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo
tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Virtuvės pagalbinis darbininkas supažindinamas su patvirtintu pareigybės aprašymu, jo pakeitimais ir papildymais pasirašytinai.
21. Pareigybės aprašymą, jo papildymus ir pakeitimus tvirtina įstaigos direktorius.
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