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                        VIRTUVĖS  DARBININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 20 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Kupiškio  mokyklos „Varpelis“ (toliau – mokykla) virtuvės  darbininko pareigybė 

yra priskiriama darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Kupiškio mokyklos „Varpelis“ virtuvės  darbininkas (toliau – Darbuotojas)  

palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą mokyklos virtuvės  patalpose,  virtuvės  darbuotojų  

persirengimo patalpose,  rūsyje. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. žinoti  valomų patalpų tipus ir paskirtį; 

4.2. žinoti dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų vartojimo būdą;  

4.3. žinoti virtuvės įrangos valymo būdus; 

4.4. žinoti patalpų valymo būdus ir inventorių; 

4.5. žinoti chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;  

4.6. žinoti kovos su parazitais ir kenkėjais priemones; 

4.7. turėti  bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus; 

4.8. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo 

elektros reikalavimus. 

5. Darbuotojas privalo būti nepriekaištingos reputacijos. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis Darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. neleidžia kauptis valomose patalpose nešvarumams, šiukšlėms, dulkėms ir kt.; 

6.2. kiekvieną dieną plauna  virtuvės  patalpų grindis, laiptus, laiptų turėklus, durų 

rankenas, maisto  ruošimui  skirtus indus,  kriaukles, valo  maisto  ruošimui  skirtus  stalus,  įvairius  



įrankius, valo ir dezinfekuoja virtuvės  darbuotojų  tualetą, persirengimo  kambarį, dušo patalpas, 

kriaukles, valo baldus; 

6.3. dulkes valo nuo šildymo įrenginių 2 kartus per savaitę; 

6.6. vieną kartą per savaitę plauna sienas, jas valo ir esant reikalui; 

6.7. šviestuvus valo vieną kartą per mėnesį; valo tik išjungęs iš srovės šaltinio; 

6.8. šluosto dulkes nuo baldų, palangių, apšildymo įrenginių, ir kt. bei valo 

nešvarumus tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas ar sugadintas valomas paviršius; 

6.9. virtuvės  įrangos priemones  valo labai atsargiai, kad į jų vidų nepatektų valymo 

medžiaga; juos valymo metu išjungia iš srovės šaltinio; 

6.10. du kartus per metus valo langus iš išorės ir vieną kartą per ketvirtį – iš vidaus, 

prieš tai atitvėrus iš pastato fasado pusės pavojingą zoną (valant iš išorės); 

6.11. dulkančius paviršius (betono dangas ir kt.) prieš jų valymą lengvai sudrėkina; 

6.12. valymui, plovimui, neutralizavimui, dezinfekavimui naudoja tik tas medžiagas ir 

skysčius, kuriais aprūpino ūkvedys ir tik pagal jų paskirtį; 

6.13. šiukšles išpila į šiukšlių konteinerius, plovimui naudotą vandenį – į kanalizaciją; 

6.14. jeigu patalpose priviso graužikų, tarakonų ar kitokių parazitų, apie tai praneša 

ūkvedžiui kad šis imtųsi jų naikinimo priemonių; 

6.15. laikosi asmens higienos reikalavimų, prižiūri darbo įrankius; 

6.16. moka saugiai dirbti, darbo metu naudoja asmenines apsaugines priemones, 

kurias paskyrė ūkvedys; 

6.17. su mokyklos darbuotojais, vaikais ir mokiniais bendrauja mandagiai, kultūringai; 

6.18. užtikrina racionalų ir taupų turto naudojimą; 

6.19. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, mokiniui, kurio 

atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta ir kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoja 

mokyklos administraciją; 

6.20. atlieka kitas funkcijas, nustatytas mokyklos tvarkos taisyklėse ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

7. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

8. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus mokyklos ūkvedžiui. 
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