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VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos (toliau – Gimnazijos) virėjo pareigybės aprašymas 

reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę. 

2. Pareigybės lygis – C, grupė – kvalifikuotas darbininkas, profesijos kodas 5122001.  

3. Virėjas yra pavaldus Gimnazijos direktoriui, tiesiogiai atskaitingas – valgyklos vedėjui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Virėjas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir(ar) įgytą virėjo profesinę kvalifikaciją; 

4.2. turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę, būti pasitikrinęs sveikatą;  

4.3. turėti privalomųjų higienos įgūdžių mokymų baigimo pažymėjimą;  

4.4.  būti susipažinęs su darbų saugos taisyklėmis naudojant virtuvės prietaisus, elektros įrangą ir 

biocidines priemones; 

5. Virėjas turi išmanyti ir taikyti: 

5.1. virtuvės darbo organizavimą;  

5.2. įrengimų, virtuvės inventoriaus, indų, taros paskirtį, jų priežiūros ir naudojimo taisykles;  

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

5.4. patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologiją;  

5.5. įvairių maisto produktų ir pusgaminių šiluminio paruošimo būdus;  

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

5.7. šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo) trukmę ir temperatūrą;  

5.8. paruoštos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus;  

5.9. pusgaminių ir paruoštos produkcijos laikymo bei realizavimo sąlygas;  

5.10. kulinarijos žaliavų savybes, žaliavų ir pusgaminių kokybės rodiklius;  

5.11. kulinarijos gaminių puošimo technologiją;  

5.12. Gimnazijos organizacinę struktūrą ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;  

5.13. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, higienos 

reikalavimus. virtuvės patalpų išplanavimą;  

5.14. materialinių vertybių laikymo vietas, jų apsaugos priemones;  

5.15. virtuvėje naudojamų įrengimų ir įrankių gedimų požymius;  

5.16. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką;  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTO FUNKCIJOS 

 

6. Virėjas atlieka šias funkcijas: 

6.1. gamina maistą pagal parengtą ir patvirtintą valgiaraštį; 

6.2. užtikrina maisto paruošimo kokybę; 

6.3. priima iš sandėlio produktus, pasirašo valgiaraštyje; 

6.4. gamina maistą laikydamasis Geros higienos praktikos taisyklių reikalavimų, higienos normų 

ir taisyklių, vadovaudamasis patiekalo receptūros technologinėmis kortelėmis; 

6.5. sudeda į termosus ir gabenimui į Vilkaviškio pradinę mokyklą skirtus pagamintus maisto 

patiekalus: nustatytu laiku, reikiamos temperatūros; 



6.6. išduoda pagamintus maisto patiekalus nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 

nustatytu laiku, reikiamos temperatūros; 

6.7. išduoda pagamintus maisto patiekalus pietus perkantiems mokiniams ir gimnazijos 

darbuotojams nustatytu laiku, reikiamos temperatūros; 

6.8. nuosekliai laikosi maisto tvarkymo procesų etapų, kad būtų išvengta žaliavų ir gatavos 

produkcijos susilietimo bei kryžminio užteršimo; 

6.9. maisto produktus paruošia laiku, kad mokiniai būtų maitinami pagal tvarkaraštį;  

6.10. mokiniams patiekalus patiekia švariuose induose, pagamina prisilaikant jų gamybos 

technologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimų; 

6.11. nustatyta tvarka tikrina maisto šiluminio apdorojimo (paruošimo) ir laikymo temperatūrą, 

ir esant neatitikimams pildo įrašus nustatytos formos žurnaluose; 

6.12. laikosi asmens higienos, dėvi tinkamus, švarius darbo drabužius, dengiančius asmeninius 

drabužius, galvos apdangalą, dengiantį plaukus, ir avalynę. Prijuostės ir darbo drabužiai neturi siekti 

grindų; 

6.13. prieš pradedant darbą (ir kiekvieną kartą grįžus į virtuvę) kruopščiai plauna rankas, laikosi 

rankų plovimo instrukcijos; 

6.14. švariai išvalo visus įrenginius ir paviršius, kurie tiesiogiai lietėsi su maistu, reikalui esant 

dezinfekuoja dezinfekavimo medžiagomis, kurios naudojamos pagal paskirtį gamintojo nurodytomis 

sąlygomis; 

6.15. laikosi valymo dezinfekavimo plano ir registruoja žurnale; 

6.16. nedirba maisto tvarkymo vietoje susirgęs, pajutęs peršalimo simptomus; 

6.17. ženklina virtuvės indus ir inventorių, naudoja juos pagal paskirtį; 

6.18. prižiūri jam patikėtus įrengimus, inventorių, atsako už jų saugumą, dirba tik su tvarkingais, 

nekeliančiais grėsmės sveikatai ir gyvybei įrengimais bei inventoriumi; 

6.19. informuoja gimnazijos valgyklos vedėją ir direktoriaus pavaduotoją ūkiui apie jam 

patikėto darbo srities būklę bei įrengimų gedimus; 

6.20. tvarko ir prižiūri virtuvės ir pagalbinių patalpų sanitarinę–higieninę būklę, užtikrina, kad 

maisto bloko patalpos būtų nuolat valomos ir plaunamos Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotais 

plovikliais, o kartą per mėnesį dezinfekuojamos higienos normose nurodytais dezinfekavimo 

skiediniais; pasirūpina, kad plovimo ir dezinfekavimo priemonės būtų laikomos atskirai nuo maisto 

produktų, uždaroje taroje, rakinamoje spintoje; 

6.21. pavaduoja darbe nesantį valgyklos vedėją; 

6.22. vykdo kitus gimnazijos direktoriaus, valgyklos vedėjo, sveikatos ir maitinimo specialisto, 

visuomenės sveikatos specialisto vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, teisėtai jam pavestus 

būtinus darbus, susijusius su virėjo funkcijomis. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

7. Virėjas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

7.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

7.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, mokyklos 

nuostatas ir mokinio elgesio taisykles; 

7.3. informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės vadovą ir/ar gimnazijos socialinį 

pedagogą apie įtariamas ar įvykusias patyčias; 

7.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti 

asmenis (budintį mokytoją, ir/ar Gimnazijos darbuotojus, direktorių, mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus)) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitosios pagalbos tarnybą ir kt.). 

8. Virėjas, įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą: 

8.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas 

imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti; 

8.2.  įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis 

(tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją); 



8.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių 

ir kitus galimai svarbius faktus; 

8.4. informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės vadovą ir/ar socialinį pedagogą apie patyčias 

kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją); 

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Virėjas atsakingas už: 

9.1. pagamintų patiekalų kokybę, patiekiamas normas, maisto porcijavimą, maisto išdavimą; 

9.2. gautų produktų, žaliavų, įrankių ir kitų priemonių, reikalingų numatytiems darbams atlikti 

racionalų naudojimą ir saugojimą; 

9.3. priimtų produktų tinkamą saugojimą ir panaudojimą, virtuvės inventoriaus sanitarinę būklę; 

9.4. virtuvės patalpų švarą, tvarką ir sanitarinę būklę; 

9.5. nustatyta tvarka sveikatos pasitikrinimą; 

9.6. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės saugos taisyklių, higienos reikalavimų 

ir elektros reikalavimų laikymąsi;  

9.7. tinkamą darbo laiko naudojimą;  

9.8. darbo drausmės pažeidimus;  

9.9. žalą, padarytą gimnazijai savo veiksmais ar neveikimu, ar dėl neatsargumo;  

9.10. emociškai saugios ugdymosi aplinkos gimnazijoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir 

patyčias pagal gimnazijoje nustatytą tvarką. 

10. Virėjas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą žalą 

atsako darbo vidaus tvarkos taisyklių ir  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 
 

_________________________________________________________________ 
(virėjo vardas, pavardė, parašas) 

 

________________________ 
                             (data) 

 


