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Specialiųjų socialinės globos namų „ Tremtinių namai“  

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1A-5  

 

VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ (toliau vadinama – globos namai) 

virėjas yra specialistas. 

2. Pareigybės lygis – B.  

3. Virėjo pareigybė reikalinga gaminti, ruošti ir tiekti maistą globos namų gyventojams bei 

užtikrinti maisto saugą ir kokybę, higienos normų reikalavimų vykdymą,  palaikyti 

tvarką ir švarą maisto gaminimo bei laikymo vietose. 

4. Skyriaus virėjas tiesiogiai pavaldus globos namų dietistui. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turėti  aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, virėjo kvalifikaciją; 

5.2. turėti ne mažiau vienerių metų darbo patirtį maisto gaminimo srityje; 

5.3. būti susipažinęs su globos namų nuostatais, veiklos sritį reglamentuojančiais teisės 

aktais, žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgasrinės saugos, elektrosaugos, 

sanitarinius ir higienos reikalavimus; 

5.4. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus asmenims, tvarkantiems (gaminantiems) 

maistą; 



      5.5. išmanyti kulinarinių patiekalų, šaltų ir karštų patiekalų iš mėsos, žuvies, paukštienos, 

sriubų, padažų, konditerinių patiekalų, dietinių patiekalų paruošimo technologijas, receptūras, 

mokėti apipavidalinti patiekalus; 

      5.6. būti pareigingas, atsakingas, veiklus bei iniciatyvus, gebėti bendrauti su pagyvenusiais 

žmonėmis. 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. priima  maisto produktus iš sandėlio  pagal dietisto parengtą  valgiaraštį bei produktų 

kiekio išdavimo ataskaitą; 

6.2. gamina patiekalus pagal dietisto parengtą valgiaraštį, griežtai laikydamasis patiekalų 

receptūrų  ir jų ruošimo technologijų; 

6.3. pateikia globos namų gyventojams patiekalus pagal patiekalų išeigoje nurodytas 

normas, laikydamasis temperatūrinių normatyvų; 

6.4. užtikrina higienos reikalavimų laikymąsi maisto gaminimo ir laikymo vietose, palaiko 

švarą ir tvarką maisto gaminimo bei laikymo vietose;   

6.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus dietistui dėl globos namų gyventojų maitinimo 

paslaugų kokybės gerinimo; 

6.6. esant tarnybiniam būtinumui pavaduoja kitus globos namų darbuotojus; 

6.7. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio globos namų dietisto pavedimus; 

6.8. dirba pagal Geros higienos praktikos taisykles, pildo numatytus žurnalus; 

            6.9. atsako už pareigybės funkcijoms atlikti skirtą inventorių ir priemones, kurias naudoja 

taupiai, racionaliai ir pagal paskirtį; 

            6.10. savo darbe vadovaujasi virėjo pareigybės aprašymu ir darbo tvarkos taisyklėmis.  

 

 

 

 



IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

7.1. už maisto paruošimą, gaminimą ir pateikimą globos namų gyventojams, higienos 

reikalavimų laikymąsi, švarą ir tvarką maisto gaminimo bei laikymo vietose. 

 

 

Susipažinau: 

____________________________ 

 (parašas) 

___________________________ 

 (vardas, pavardė) 

____________________________ 

  (data) 

 

 


