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VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Virėjas yra kvalifikuotų darbuotojų grupei priklausanti pareigybė.
2. Pareigybė priskiriama C lygiui.
3. Pareigybės paskirtis: virėjo pareigybė reikalinga ruošti maistą bei užtikrinti švarą

maisto ruošimo patalpose.
4. Virėjas pavaldus vyriausiajam virėjui ir pavaduotojui ūkio reikalams.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą virėjo profesinę

kvalifikaciją.
6. Prieš pradėdamas dirbti, mokyklos virėjas turi nustatyta tvarka pasitikrinti

sveikatą ir gauti medicinos komisijos išvadą, kad jo sveikatos būklė atitinka reikalavimus.
7. Virėjas turi būti išklausęs privalomųjų higienos žinių programą ir turėti atitinkamą

pažymėjimą. Higienos žinios ir įgūdžiai atnaujinami teisės aktų nustatytu dažnumu.
8. Virėjas priimamas ir atleidžiamas iš darbo direktoriaus teisės aktų nustatyta

tvarka.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Virėjas privalo žinoti:
9.1. mokyklos higienos taisykles ir normas, maisto paruošimo patalpoms ir

valgyklai keliamus sanitarijos ir higienos reikalavimus;
9.2. maitinimo organizavimo mokykloje principus ir tvarką;
9.3. maisto produktų paruošimo įrangai ir įrenginiams (viryklėms, indams,

mechanizmams, įrankiams), maisto produktų pateikimui, maisto produktų laikymui keliamus
reikalavimus;

9.4. maisto produktų paruošimo technologiją, patiekalų receptūras, paruošto maisto
degustavimo taisykles;

9.5. priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos taisykles;
9.6. mokyklos darbo tvarkos taisykles;
10. Virėjas privalo dirbti pagal iš anksto sudarytą ir mokyklos direktoriaus

patvirtintą darbo grafiką.
11. Užtikrinti, kad maisto produktai būtų paruošti laiku, kad mokiniai būtų

maitinami pagal patvirtintą tvarkaraštį.



12. Užtikrinti, kad mokiniams patiekalai būtų pateikiami švariuose induose,
pagaminti prisilaikant jų gamybos technologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimų, porcijų
normų.

13. Užtikrinti, kad spec. drabužiai būtų švarūs ir tvarkingi.
14. Pasirūpinti, kad maisto paruošimo patalpose ir maisto sandėliukuose būtų

taikomos saugos priemonės nuo graužikų, tarakonų bei kitų buitinių parazitų.
15. Užtikrinti indų ir darbo vietos švarumą ir tvarkingumą, pagal higienos normų

reikalavimus.
16. Vykdyti mokymo įstaigos vadovybės teisėtus nurodymus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

17. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
18. aukštos kokybės maisto paruošimą;
19. sanitarinių – higieninių taisyklių laikymąsi;
20. reikalavimus atitinkantį darbo organizavimą mokyklos valgyklos patalpose.
21. Už pareigų nevykdymą, netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos

įstatymų nustatyta tvarka.
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