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DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ VIRĖJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Dūkšto globos namų (toliau – Globos namai) virėjo pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų 

darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis: C. 

3. Pareigybės paskirtis: tinkamai paruošti ir patiekti maistą globos namų gyventojams.  Dirbti 

visus jam pavestus su maisto ruošimu ir globos namų gyventojų maitinimu susijusius pagalbinius 

darbus. 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Virėjo kvalifikacijai keliami šie reikalavimai: 

4.1. ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta virėjo kvalifikacija;  

4.2. turėti pirmosios pagalbos ir privalomojo higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus; 

4.3. žinoti ir laikytis Globos namų nustatytų darbo tvarkos, saugos ir sveikatos, gaisrinės 

saugos, vidaus, gerosios higienos praktikos taisyklių, Globos namų etikos kodekso bei etikos ir 

gerovės užtikrinimo politikos; 

4.4. mokėti savarankiškai planuoti savo darbus, užtikrinti darbų kokybę, išmanyti maisto 

ruošimo technologinius reikalavimus; 

4.5. gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis, grindžiant tarpusavio pasitikėjimo ir 

pagarbos principais. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

5. Šias pareigas  einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Globos namų nuostatais, darbo 

tvarkos taisyklėmis, patvirtintais vidaus dokumentais bei šiuo pareigybės aprašymu; 

5.2. dirba pagal sudarytą darbo grafiką, užtikrina kokybišką užduočių atlikimą bei 

atsako už ruošiamo maisto kokybę; 

5.3. pagal sudarytą valgiaraštį priima maisto produktus iš sandėlio; 

5.4. gamina ir patiekia patiekalus pagal maitinimo grafiką, griežtai laikantis technologinių 

kortelių bei higienos normų reikalavimų; 

5.5. atlieka visus pagalbinius su maisto ruošimu ir Globos namų gyventojų maitinimu 

susijusius darbus; 

5.6. nuolatos papildo gyventojų valgykloje esančias prieskonines, servetėlių dėklus bei 

palaiko švarą jose; 

5.7. atsako už RVASVT reikalavimų laikymąsi bei savalaikį dokumentų pildymą; 

5.8. atsako už inventoriaus bei įrenginių tinkamą naudojimą, priežiūrą bei saugojimą; 

5.9.  pavalgius gyventojams, iš valgyklos surenka ir plauna indus, nuvalo stalus bei kėdes; 



5.10.  užtikrina, kad virtuvės ir indų plovimo patalpos, valgyklos stalai, kėdės, indai būtų 

nuolat valomos ir plaunamos Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotais plovikliais, o kartą per 

mėnesį ir pagal epidemiologines reikmes dezinfekuojamos higienos normose nurodytais 

dezinfekavimo skiediniais; pasirūpina, kad plovimo ir dezinfekavimo priemonės būtų laikomos 

atskirai nuo maisto produktų, uždaroje taroje, rakinamoje spintoje; 

5.11. laiku profilaktiškai tikrinasi savo sveikatą; 

5.12. laikosi konfidencialumo ir neteikia informacijos apie Globos namų gyventojus bei 

darbuotojus. Suinteresuoti asmenys nukreipiami į administraciją;  

5.14. susipažįsta su Dūkšto globos namų direktoriaus įsakymais patvirtintomis tvarkomis, 

taisyklėmis, aprašais ir jomis vadovaujasi savo darbe.  

5.13. atlieka kitus su Globos namu gyventojų maitinimu susijusius darbus, Globos namų 

administracijos  teisėtus nurodymus. 

6. Virėjas pavaldus ir atskaitingas direktoriui, bendrosios praktikos slaugytojui. 

7. Virėją atostogų ar kitu nedarbo laiku pavaduoja kitas į darbą priimtas darbuotojas. 

8. Virėjas už padarytas profesines ir etikos klaidas, aplaidumą ar netinkamai atliktas pareigas 

atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas tvarkas. 
 

                                 ----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


