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I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Virejas yra priskiriamas kvalifikuotq darbuotojq grupei 512001.
2. Pareigybes lygis. Virejo pareigybe yra C lygio pareigybe, kuriai bltinas ne

kaip vidurinis iSsilavinimas ir (ar) igyta profesine kvalifikacija.
3. Pareigybes paskirtis. Virejo pareigybe istaigoje reikalinga ugdymo istaigt

ruo5imui ir patiekimrrri uZtikrinti.
4. Pareigybes pavaldumas. Virejas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pav

flkiui.

II SKYRIUS
SPECIALUS NNTX,{LAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTO.

5. Vireju gali bUti fizinis asmuo, jeigu jis atitinka Siai pareigybei

reikalavimus:

-{-

UI

maisto

uotojui

lamus

amzlus ne iaunesnis kaip 18 metu
iSsilavinimas ne Zemesnis kaip vidurinis i5silavinimas ir (ar) igyta profesine kvalifik rciia

darbo staZas reikalavimai nenustatomi
reikalavimai
sveikatai

-nera sveikatos sutrikimq, del kuriq asmuo negaletq atlikti pareigq;
-turi blti atliktas sveikatos patikrinimas ir asmuo turi tureti atitinkarr!
kad yra tinkamas Siam darbui;
-tureti tvarking4 medicining knygutg ir nustaty'tais terminais tikintis sr

-i5klausyti higienos ieudZiu program4 vien4 kart4 per du metus;

q pazymq,

reikat4;

specialls
reikalavimai

-gerai moketi valstybing lietuviq kalbq;
-gerai Zinoti higienos reikalavimus;
-gerai iSmanyti maisto ruo5imui keliamus reikalavimus;
-tureti gerus virejo darbo igfidZius;
-tureti geras Zinias profesiniais klausimais;
-gebeti planuoti ir organizuoti savo veikl4, dirbti komandoje;
-geri bendravimo ig[dZiai;

zmlos asmuo turi Zinoti:
-saugaus darbo taisykles, virtuveje esandiq irengimq eksploatacines ar gamintojo
instrtrkcijas ir jas vykdyti;
-Lietuvos Respublikos istatymq, LR
reglamentuojandiq maisto produktq

kdyma u

Vyriausybes nutarimq ir k.itq teises aktq,
priemim4, patiekalq gamybq, sanitariniq-
'mo istaigoie;



-istaigos Darbo tvarkos taisykles, darbr4 saugos ir sveikato;, galsdnes saugos
taisykliq reikalavimus ir darbui bltinq asmeniniq apsaugos priemoniq naudojimo
ir prieZi[ros ta.isykles;
-Lietuvos higi,:nos norm? HN:75 ir,,Geros higienos praktikos tais.ykles,.;

sugebejimai asmuo turi moketi (sugebeti):
-suteikti pirm,{4 medicining pagalb4 nukentejusiajam mechaninio, elektrinio,
cheminio, terminio poveikio traumq atvejais ar nelaimingo atr;itikimo atvejais;
-efektyviai org;anizuoti savo veikl4 ugdymo istaigoje;
-bendrauti ir bendradarbiauti su kitais darbuotojais;

teise vairuoti
transporto
priemong

-reikalavimai rrenustatomi ;

papildomi
r:eikalavimai
(privalumai)

-komandinis darbas;
-prisitaikyti prie teohnologijq kaiitos bei kintamq darbo s4lygq;
-savarankiSkurnas priimant sprendimus;
-kruopStumas;
-atidumas;
-atsakingumas;
-savikontrole;
-gebejimas nu,rlat rnokytis ar kelti profesinE kvalifikacij4;
-taktiSkumas;
-mandagumas:
-ddmesingumais;
-tikslumas

III SKYRIUS
Sms pARETcAS ErNANero DARBUoToJo FUNKCTJos

6. Virejas atlieka $ias fr"rnkcijas:

6.1. pagal dietistds sudarytq valgiara5ti ir patiekalq gamybos technologines korteles
gamina maisto patiekalus;

6.2, atiduoda maistq vartotojams pagal nustatytas maitinimo normas ir laikantis maisto
atidavimo grafiko;

6.3. vykdo dietisto nurodymus:
6.3. 1. vaikq maitirtimo organizavimo klausimais;
6.3.2. sanitarijos ir higienos klausimais;
6.4. dirba kitus d4rbus virtuv6je, [staigoje ar jos teritorijoje, kai [staigoje del tam tikry

prieZasdiq nereikia tiekti ugdyltiniams maitinimo;
6.5. planuroja ir orfanizuotai atlieka reikalingus maisto gamybos darbus:
6.6. grieiltai laiko$i pat:iekalq ruo5imo recept[rq;
6.7. ultikrina mai$to gaminimo kokybg ir patiekim4 vaikams;
6.8. dirba koma{rdojer, bendrauja ir bendradarbiauja su kitais darbuotojais, btna

mandagus, takti5kas su koleg{mis, vaikais ir kitais interesantais.

7. Vireja vykdo if kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas, nenuolatinio
pob[dZio direktoriaus pavedifnus istaigos kompetencijos klausimais, neprieStaraujandius Lietuvos
Respublikos istatymams ir kitflems teises aktams.

8. Nesarrt darbo pa65al tiesiogines pareigas, pasiliekama teise skirti kit4 darb4,

nevirSijant etatinio darbo valafirdq.



9. Vireias turi
9.1. suZinoti

veiksrrius;

9,2, teikti ties

atliekamq funkcijq gerinimo
9.3. teikti sifily

proceso ir istaigos veiklos to
9.4. pasitelkti ki

igyvendinimu (ei yra
9.5. praSyti

funkcij oms i gyvendinti ;

9.6. reikalauti,

igyvendinti Siame apra5e

9.7. reikalauti,
s4lygas, aprupinant techni

9.8. atsisakYti
saugai ir sveikatai, jis
naudoti;

9.9. istatymq n

nesaugitl darbo sqlygtt;
9.10. istatymq n

darbdl avys paLeidLia i statY

9.1 I . susipaZint

savivaldos organq nutari
9.12. i savalai

asmeninemis apsaugos Pri
10. Virejas turi

10.1 pastebejus

apsangos tamybai.
1 1. Virejas pri
I 1.1. materiali
I 1.2. [staigos i

paskini, jq prieZi[ros ir
1 1.3. patiekalq

1 1.4. pagrindi
1 1.5. pagrindi
11.6. Silumini

temtrreratlrq;
l1 .7. gatavos

1 1.8. kaip is'

I 1.9. ko5iq viri
1 I .10. priklau

atitirrkandiq aprangq;
ll.ll.ligosir
ll .12. prane5a d

I I .13. pietauja
I 1.14. nustatYta

11.15. pajutus

teises.

procentus;

uZter5tumo;

VI SKYRII.]S
TEISES IR P,AREIGOS

teisies:

ie darbo aplinkoje esandius sveikatai pavojingus ir kenksmingus

iniam vadovui arba istaig,cs administracijai pasifllymus del jo

ir tobulinimo;
tiesioginiam vadovui arba istaigos administlaciiai del ugdymo

lnlmo:

isrtaigos darbuotojus sprendZiant klausimus, susijusius su jo funkcijq

leiclimas);
vio suteikti informacrj4 ar pateikti duomenis, kurie' yra bltini jo

,larbdavys ar istaigos vadovas imtqsi priemoniq, padedant jam

teises ir pareigas;

darbdavys sudarytq saugias ir sveikatai ne.renksmingas darbo

ri tvarkingomis darbo priemonemis;

rbti, ra$tu informavus lstaigos vadov4, jeigu yra pavojus darbuotojq

pinamas reikiamomis darbo priemonemis arba jos yra netinkamos

yta tvarka reikalauti, kad bfitq atlyginta Zala, petdaryta sveikatai del

stat,yta tvarka nutraukti neterminuot4 ar terminuot4 darbo sutarti, jeigu

1 nur;tatytus darbuotojq saugos ir sveikatos reikalavimus;

su istaigos veikl4 reglamentuojandiais dokumentais, administracijos ir

r bei susitarimq protokolais;
ir pakankamq apr[pinim4 darbui skirtomis priemgnemis, irankiais bei

ir kiitas istatymuose ar kituose norminiuose teises aktuose numatytas

urt4 pries vaikus prane5a lop5elio- darZelio direl'toriui ir vaikq teisiq

n:Loketi ir Zinoti:
s atsakomybes Pagrindus;
nginiq, gamybinio inventoriaus, irankiq matavimo prietaisq, indq, taros

imo taisykles;
rosimo ieceptlras bei technologij4 ir jq apipavidrllinimo pagrindus;

maiisto gaminimo taisykles ir maitinimo norrnas;

Zaliavas, jq paskirti, sudejimo tvark4, santyki bei rrormas;

maiisto pioOut tq apdorojimo (virimo, kepimo, Sutinimo) trukmq ir

ukcijos iSeigas, gaminiq virimo bei kepimo metu sumaZejimo

i Zaliavos ir gatavos produkcijos susilietimo bei kryZminio

ir darZoviq virimo, kepimo, tro5kinimo b[dus bei trukmg;

rai nuo atliekamo darbo devi tvarking4, higienos reikalavimus

metu vaduoja vyr. virej4 irlar pagalbini darbininkrl'

i apie savo neatvYkim4 i darb4:

darbo vietoje arba uZ lstaigos ribq;
profi taktiSkai pasitikrina sveikat4;

iamq ligq simptomus, informuoja bendrosios praktikos slaugytoj4;



[{N:75.

s4lygoms keli

r,'ykdyti,

14

tLespublikos d

15

16

t7
I(espublikos i

ir kiti teises a
19

prakeitinrr-1 ar d

SiusipaZinau:

Geros higienos praktikos taisykles" ir Lietuvos higienos normas

is nustatyto istaigoje gaisrir"res saugos reZimo, neleisti susidar.,ti

4 bei inrtis atitinharnq prevenci.)os priernonirl.
,;i,; il;; ;;,;;; ;i;;;;;;;;i;;, l.ika,ingq funkcij.rns

V SKYRIUS
ATSAI(OMYBE

virei4 skiria ir atleidZia ugclymo istaigos direlctorius
yta tvarka.
iogiai pavaldr"rs direktoriaus pavaduotojai Dkiui.

nama teises aktq nustatyta tvarka.
funkcijq nevykdymil ar netinkam4 vykdym4 atsako

bo santykiusr reg,lamentuoja Lietuvos Respublikos darbo

nras gali bfrti keidiarnas, pilclomas del istatymLl ir kitq teises
acLn in i s tlac i j o s r;trr"rk tfrrini r"l pertvarkyn-u"1.

Lietuvcs

Lietuvcs


