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PATVIRTINTA 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d. 

įsakymu Nr. V-97 

 

 

NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRAS „KORYS“ 

VYRIAUSIOJO VIRĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ (toliau – Centro) vyriausias virėjas yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Vyriausiojo virėjo pareigybė priskiriama specialistų 

grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Vyriausiąjį virėją priima į darbą ir atleidžia iš darbo Centro direktorius. 

4. Vyriausiasis virėjas pavaldus Aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėjui. 

5. Vyriausiasis virėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės įstatymais ir nutarimais, Lietuvos Respublikos Lietuvos higienos 

normomis, Centro nuostatais, Centro darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, darbų 

saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu. 

6. Vyriausiasis virėjas priimamas, perkeliamas ir atleidžiamas iš darbo vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso nuostatomis. 

7. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir keičiant 

Centro darbo organizavimo tvarką.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

8.1. Vyriausiasis virėjas turi turėti virėjo kvalifikaciją, žinoti pagrindinių maisto produktų 

sudėtį, sveikos mitybos principus, mitybos higienos normas, maisto paruošimo technologijos 

principus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

8.2. Vyriausiasis virėjas turi žinoti ir mokėti: 

8.2.1. materialinės atsakomybės pagrindus;  

8.2.2. darbo apskaitos ir kalkuliacijos taisykles; 

8.2.3. įrengimų, virtuvės inventoriaus, indų, taros paskirtį, jų priežiūros ir naudojimo 

taisykles; 

8.2.4. įvairių maisto gaminimo įrengimų racionalų ir saugų darbo režimą;  

8.2.5. kulinarinių patiekalų, šaltų patiekalų, sriubų, antrų patiekalų iš mėsos, žuvies, 

paukštienos, padažų, saldžių patiekalų ir dietinių patiekalų paruošimo receptūras bei technologiją; 

8.2.6. pagrindines žaliavas, jų paskirtį, sudėjimo tvarką, santykį bei normas;  

8.2.7. maistinių savybių išsaugojimo, apdirbant produktus termiškai, būdus; 

8.2.8. dirbti su viryklėmis, kepimo spinta, šaldytuvais ir kitais įrenginiais; 

8.2.9. suteikti pirmąją medicinos pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui darbe; 

8.2.10. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros 

reikalavimus. 

8.3. nustatytais terminais tikrintis sveikatą; 

8.4. dėvėti švarius ir tvarkingus spec. rūbus. 
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III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

9.1. organizuoja ir atsako už Centre organizuojamą gamybinę veiklą, apimančią maisto 

produktų priėmimą ir laikymą, gamybą, išdavimą ir jo vartojimo organizavimą; 

9.2. sudaro perspektyvinius meniu ir kasdieninius valgiaraščius, kuriuos pateikia tvirtinti 

Centro direktoriui; 

9.3. atsako už virtuvės, maisto išdavimo, pagalbinių patalpų, įrangos, indų, 

inventoriaus, įrankių atitikimą higienos normoms ir savalaikį jų atnaujinimą, saugos darbe, 

priešgaisrinės saugos ir kitų maitinimo įmonei keliamų reikalavimų laikymąsi; 

9.4. skirsto darbus valgyklos darbuotojams; 

9.5. instruktuoja ir kontroliuoja, kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikosi saugos darbe ir 

priešgaisrinių taisyklių, higienos normų bei taisyklių, gaminant ir dalinant maistą; 

9.6. laikinai nušalina valgyklos darbuotoją nuo darbo, jeigu jo sveikatos būklė 

neatitinka reikalavimų (dėl ligų, žaizdų ir infekcijų sukėlėjų nešiojimo) pagal LR Vyriausybės ir 

SAM norminius aktus; 

9.7. rūpinasi savalaikiu virtuvės ir valgyklos bei pagalbinių patalpų valymu ir remontu 

pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus, rūpinasi įrenginių techniniu 

stoviu, informuoja apie gedimus Aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėją; 

9.8. atsako už tai, kad patalpos, įrengimai, indai ir įrankiai būtų plaunami ir 

dezinfekuojami tik specialiomis leistinomis medžiagomis ir priemonėmis; 

9.9. užsako prekes, rūpinasi jų priėmimu, laikymu, sandėliavimu, išdavimu, rūpinasi 

savalaike deratizacija ir dezinfekcija; 

9.10. užtikrina, kad gamyboje būtų naudojamos tik žaliavos ir maisto prekės bei maisto 

priedai, atitinkantys jų kokybę reglamentuojančių dokumentų reikalavimus; 

9.11. pildo reikiamą dokumentaciją („Šiluminio apdorojimo, temperatūros ir laiko 

registravimo žurnalas“, „Maisto žaliavų ir produktų priėmimo žurnalas“, „Maisto žaliavų ir 

produktų laikymo žurnalas“, „Patalpų valymo darbų žurnalas“); 

9.12. užtikrina švarą ir tvarką valgykloje, virtuvėje ir jai priklausančiose pagalbinėse 

patalpose; 

9.13. vadovauja virėjams, gaminant ir išduodant maistą; 

9.14. rūpinasi maisto kokybės ir jų derinių parinkimu; 

9.15. laikosi valgyklos patalpose esančio inventoriaus ir įrengimų eksploatavimo 

taisyklių; 

9.16. pavedus Aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėjui, atlieka kitus įvairius darbus, susijusius su 

pareigomis.  
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_________________________________________________ 

 

 
 

Susipažinau ir sutinku: 

Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ vyriausiasis virėjas 

 

 

         ____________________________ 

             (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 

Pareigybės prašymą gavau: 

 

 

 

 

         ____________________________ 

              (Vardas, pavardė, parašas, data) 

 


