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Sudeikiai 

 

 VYRIAUSIOJO VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) vyriausiasis virėjas 

yra kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją; 

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vyr. virėjo darbo patirtį; 

3.3. būti gerai susipažinusiam su maitinimo paslaugas teikiančios įstaigos veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais. 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. organizuoja ir atsako už Centre organizuojamą gamybinę ir prekybinę veiklą, 

apimančią maisto produktų priėmimą ir laikymą, gamybą, pardavimą ir jo vartojimo 

organizavimą; 

4.2.  Organizuoja vaikų maitinimą, kuris atitinka tuo metu galiojančio, Lietuvos 

Respublikos sveikatos ministro įsakymu patvirtinto Maitinimo organizavimo ikimokyklinio 

ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo 

reikalavimus; 

4.3.  ruošia ir derina valgiaraščius su Utenos valstybine maisto ir veterinarijos 

tarnyba nustatytais terminais; 

4.4.  rūpinasi ir atsako už virtuvės, maisto išdavimo, pagalbinių patalpų, įrangos, 

indų, inventoriaus, įrankių atitikimą higienos normoms ir savalaikį jų atnaujinimą; 

4.5.  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 Centro ūkvedį ir/ar direktorių; 



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

rūpinasi  savalaike deratizacija ir dezinfekcija; 

4.7. atlieka produktų, jų žaliavų apskaitą, valgyklos inventorizaciją, patiekalų 

kalkuliaciją; 

4.8.  sudaro dienos valgiaraščius ir teikia juos tvirtinti Centro direktoriui; 

4.9.  ruošia ir laiku pateikia Centro buhalterijai reikalingus dokumentus, atsako už 

jų teisingumą; 

4.10.  sudaro ir teikia Centro direktoriui tvirtinti ikimokyklinio ugdymo grupės 

vaikų bei mokinių poilsio stovyklų valgiaraščius pagal amžiaus grupes; 

4.11. dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, prekių pirkimo konkursuose; 

4.12. rūpinasi, kad svarsčiams, svarstyklėms ir kitiems matavimo prietaisams, 

naudojamiems gaminant ir išduodant maistą, būtų laiku atliekama patikra pagal nustatytą tvarką; 

4.13. pildo teisės aktų nustatytą Centro valgyklos dokumentaciją; 

4.14. kvalifikuotai ruošia maistą, gamina valgius ir garnyrus, nurodytus meniu, 

Centro ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams, vaikų dienos, poilsio stovyklų mokiniams, 

Centro darbuotojams bei Centro poilsio bazės patalpų nuomotojams; 

4.15. atlieka maisto produktų kokybinį vertinimą, žaliavų pirminį apdorojimą; 

4.16. esant reikalui, padengia klientams stalus; 

4.17. operatyviai šalina susidariusias maisto atliekas, sudeda jas į atliekoms skirtas 

vietas; 

4.18. darbui pasibaigus, sutvarko darbo vietą, nuvalo įrengimus, naudotus įrankius, 

indus, sudeda  į jiems skirtas vietas; 

4.19. atlieka kitas Centro direktoriaus nurodytas funkcijas. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

5. Vyr. virėjui draudžiama: 

5.1.  būti Centro valgyklos bei virtuvės teritorijoje po darbo valandų ar tuo metu, 

kuris nėra susijęs su jo atliekamomis užduotimis;  

5.2. naudotis Centro turtu ir ištekliais ne darbo tikslais; 

5.3. atlikti bet kokio pobūdžio darbus su Centro valgyklos technologine įranga 

darbo metu ar po darbo, kurie nėra numatyti virėjo užduotyse ir nėra suderinti su Centro 

direktoriumi; 

5.4. įleisti į Centro valgyklą ir aptarnauti pašalinius asmenis. 

6. Vyr. virėjas atsako už prekių – materialinių vertybių trūkumą, atsiradusį  dėl jo 

aplaidumo darbe (gedimas, supuvimas, vagystės ir kt.). 

7. Su Centro vyr. virėju sudaroma Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. 

8. Vyr. virėjas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

9. Vyr. virėjui už pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą taikoma LR 

įstatymų numatyta atsakomybė. 

 

___________________________________ 

 

 

 



 

 


