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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

  

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Maisto padalinio virėjo, 

darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – virėjas), pareigybė priskiriama kvalifikuotų 

darbuotojų grupei.  

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybė reikalinga užtikrinti mitybos paslaugų teikimą Globos namų 

gyventojams. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Globos namų Maisto 

padalinio vadovui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą virėjo profesinę 

kvalifikaciją; 

5.2. žinoti technologinių įrengimų klasifikaciją pagal jų veikimo principą; 

5.3. mokėti technologinių įrengimų veikimo principus ir saugaus naudojimo taisykles; 

5.4. žinoti aplinkosaugos reikalavimus; 

5.5. mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą; 

5.6. mokėti organizuoti darbą ekstremaliomis situacijomis; 

5.7. žinoti darbo teisės aktus; 

5.8. žinoti sanitarijos reikalavimus; 

5.9. žinoti virtuvės darbo organizavimo pagrindus; 

5.10. žinoti maisto produktų ir žaliavų rūšis; 

5.11. žinoti ekologinių maisto produktų svarbą; 

5.12. gebėti atpažinti maisto produktų bei žaliavų šviežumo ir gedimų požymius; 

5.13. žinoti maisto produktų kokybės nustatymo būdus; 

5.14. žinoti maisto prekių standartizaciją; 

5.15. gebėti apibūdinti maisto produktų ir žaliavų pakuočių ženklinimą; 

5.16. gebėti įvertinti maisto produktų kokybę jusliniu būdu; 

5.17. gebėti apibūdinti maisto produktų maistinę vertę; 

5.18. gebėti apibūdinti maisto produktų ir žaliavų paruošimo technologines operacijas; 

5.19. gebėti išmanyti pusgaminių rūšis ir asortimentą; 

5.20. gebėti apibūdinti reikalavimus, keliamus pusgaminių kokybei; 

5.21. gebėti išmanyti juslinio kokybės vertinimo rodiklius; 

5.22. gebėti nustatyt pusgaminių kokybę jusliniu būdu; 

5.23. gebėti apibūdinti ir parinkti šiluminio paruošimo darbus; 

5.24. gebėti įvertinti šiluminio paruošimo įtaką maisto produktams; 

5.25. gebėti apibūdinti sveikos mitybos principus; 

5.26. gebėti apibrėžti karštųjų ir šaltųjų patiekalų patiekimo reikalavimus; 

5.27. gebėti apibūdinti karštųjų ir šaltųjų patiekalų kokybės rodiklius; 

5.28. žinoti mikrobiologinius pakitimus, vykstančius technologinio proceso metu; 

5.29. gebėti apibūdinti patiekalų ydas; 

5.30. gebėti nustatyti patiekalų kokybę jusliniu būdu. 
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III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. parenka technologinius įrengimus, įrankius ir inventorių, atsižvelgiant į 

technologinį procesą ir gamybos apimtį; 

6.2. paruošia darbui technologinius įrengimus, įrankius, inventorių; 

6.3. taikyti civilinės saugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, 

higienos reikalavimus; 

6.4. paruošia saugos darbe ir darbo higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą; 

6.5. parenka maisto produktus ir žaliavas pagal paskirtį naudojantis receptūromis; 

6.6. sudaro tinkamas sąlygas maisto produktams laikyti; 

6.7. naudoja tinkamus įrengimus ir įrankius maisto produktams ir žaliavoms paruošti; 

6.8. paruošia maisto produktus bei žaliavas pusgaminiams ir patiekalams gaminti; 

6.9. naudoja receptūrų rinkinius ir technologijos korteles; 

6.10. tvarko apskaitos dokumentus; 

6.11. apskaičiuoja reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį pusgaminiams ir 

patiekiamas gaminti; 

6.12. ruošia kulinarijos gaminius; 

6.13. saugiai naudoja šiluminius įrengimus; 

6.14. ruošia sriubas; 

6.15. ruošia padažus, garnyrus ir supranta jų kulinarinę paskirtį; 

6.16. ruošia kruopų, makaronų, miltų, daržovių patiekalus ir garnyrus; 

6.17. ruošia mėsos, žuvies, kiaušinių, varškės karštuosius patiekalus; 

6.18. ruošia šaltuosius patiekalus ir užkandžius; 

6.19. ruošia saldžiuosius patiekalus ir gėrimus; 

6.20. taiko Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų sistemą; 

6.21. patiekia patiekalus; 

6.22. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

6.23. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

6.24. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo 

kompetencijos ribose; 

6.25. vykdo kitus Globos namų direktoriaus, padalinių vadovų pavedimus, savo 

kompetencijai priskirtais klausimais.   
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