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VYR. VIRĖJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vyr. virėjo pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  priskiriama 

kvalifikuotų darbuotojų  grupei.  

2. Pareigybės lygis –C. 

3. Pareigybės paskirtis – maisto gaminimo Centro globotiniams  organizavimas. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 

metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, turi išmanyti Centro pagrindinės veiklos specifiką, maisto 

produktų bei jų žaliavos kokybės standartus, ekologinius reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. nuolat tikrinasi sveikatą ir turi galiojančią medicininės apžiūros knygelę; 

6.2. derina darbą su dietiste, vykdo jos nurodymus; 

6.3. išima iš sandėlio maisto produktus, tikslingai juos panaudoja; 

6.4. kuria naujas technologines korteles; 

6.5.taupiai naudoja elektros energiją ir vandenį; 

6.6. saugo virtuvės inventorių, jam sugedus kreipiasi į ūkio skyriaus vedėją; 

6.7. veda šiluminio apdorojimo temperatūros ir laiko registravimo žurnalą; 

6.8. laikosi saugos darbe taisyklių; 

6.9. dalyvauja sudarant meniu kiekvienai dienai; 

6.10. žino maitinimo normas, pagrindines maisto paruošimo taisykles, vitaminų išsaugojimą 

maiste, bei jo praturtinimą; 

6.11. paskirsto maistą globotiniams pagal patvirtintą produktų normą vienam asmeniui; 

6.12. užtikrina virtuvės patalpų švarą ir tvarką, organizuoja sanitarines dienas; 

6.13. kiekvieną dieną žymi maisto žaliavų ir produktų laikymo žurnalą; 

6.14. darbo metu dėvi specialią aprangą; 

6.15. rūpinasi valymo priemonėmis; 

6.16. rūpinasi nauju inventoriumi ir netinkamo naudoti nurašymu; 

 6.17. patikrina priimtų prekių pavadinimus, kiekį, markiravimą, įpakavimą; 

6.18. tikrina maisto prekių ir mėsos gaminių kokybę, laikymo terminus; 

6.19. laikosi asmens higienos reikalavimų; 

6.20. informuoja nedelsiant Centro administraciją apie nekokybiškas maisto prekes ir gaminius, 

neatitinkančius kokybės reikalavimų; 

6.21. gamina, ruošia patiekalus prisilaikant maisto gaminimo technologijos; 



6.22. prižiūri virtuvės patalpas, darbo įrankius, inventorių, valgymo įrankius; 

6.23. vykdo visus pagalbinius darbus, būtinus normaliam valgyklos darbui; 

6.24. dalyvauja atliekamose inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose; 

6.25. dalyvauja Centro su vaikais organizuojamuose renginiuose. 

6.26. į savo darbinę veiklą įtraukia Centro globotinius, mokina juos virtuvėje ir valgykloje 

atliekamų darbų įgūdžių, ugdo vaikų savarankiškumą, skiriant jiems daugiau atsakomybės 

reikalaujančius darbus, prieš tai supažindinant globotinius su saugiais atliekamų darbų metodais; 

6.27. sudaro kalkuliacines korteles, perspektyvinius valgiaraščius, pildo dokumentaciją, 

laikosi reikalavimų bei savo darbe vadovaujasi LR Sveikatos apsaugos Ministerijos, Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos įstatymų ir aktų nustatytas tvarka. 
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