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KALVARIJOS GLOBOS IR UZIMTUMO CENTRO VYRIAUSIOJO VIREJO
PAREIGYBES APRASYMAS
I. SKYRIUS
PAREIGYBO
Pareigq payadinimas: Kalvarijos globos ir uZimtumo centro vyriausiasis virejas.
2. Pareigyb6s grup6: kvalifikuotas darbuotojas.
3. Pareigyb6s lygis - C.
4. Pareigybds paskirtis - patiekahl ir kulinariniq gaminiq ruo5imas pagal maisto produktq
gaminimo technologijq pritaiklt4 socialines globos istaigai.
5. Pareigybds pavaldumas: vyriausiasis virejas tiesiogiai pavaldus Socialines globos
namq padalinio slaugytojui.
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II. SKYRIUS
SPECIALUS REIKALAVIMAI VYRIAUSIAJAM VIREJUI
6. Vyriausiasis virejas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais

ir

kitais norminiais teises aktais, Kalvarijos
savivaldybes tarybos sprendimais, Kalvarijos globos ir uZimtumo centro direktoriaus isakymais ir
Siuo pareigybes apra5ymu.

7. Vyriausiasis virejas turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
7.1 . tureti specialq maisto ruoSimo technologijos iSsimokslinim4;

.2. Linoti lstaigos darbo specifik4;
7.3. iSmanyti darbo istatymus, socialinems globos istaigoms keliamus, maisto tvarkymo
pagal CH P taisykles. reikalavimus:
7 .4. Zinoli gaisro gesinimo biidus ir priemones;
7.5. Zinoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimo b[dus bei individualiosios saugos
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priemones;
7 .6. Linoti vidaus darbo tvarkos taisykles;
7.7. iinoti maisto produktq sandeliavim4 irjq apsaug4;
7.8. Zinoti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrines saugos, elektrosaugos, asmens higienos
reikalavimus;
7.9. iSman1.ti materialiniq vertybiq nuraSymo tvark4;
7. 10. Zinoti maisto prekiq Zenklus;
7.1 1 . Zinoti produkto kieki irjo israiskq;
7.12. suprasti maisto sudeti, nekenksmingumo Zenklus ir simbolius;
7.13. moketi meniu planavim4;
7. 14. i5manyti stalo padengimo subtilumus.

III. SKYRIUS
VYRIAUSIOJO VIREJO FUNKCIJOS
8. Vyriausiojo virejo funkcijos:

slaugytojui, sudaryti kalkuliacines korteles;
8.2. pagal slaugltojo sudar)'t4 valgiara5ti-reikalavim4 gaminti, ruo5ti patiekalus laikantis
maisto gaminimo technologijos;
8.3. patikrinti priimtq prekiq pavadinimus, kieki, markiravim4, ipakavim4;
8.4. tikrinti maisto prekiq ir mesos gaminiq kokybg, laikymo terminus;
8.1 . vadovaujant

2

8.5. laikyis maisto tvarkymo pagal GHP taisykles bei asmens higienos reikalavimq;
8.6. nedelsiant informuoti Centro administracijq apie nekokybiSkas maisto prekes ir
gaminius, neatitinkandius kokybes reikalavimq;
8.7. priZiiireti virtuves patalpas, darbo frankius, inventorir+, valgymo !rankius;
8.8. vykdlti visus pagalbinius darbus, bttinus normaliam valgyklos darbui;
8.9. dalyvauti atliekamose inventorizacijose, patikrinimuose, revizijose;
8. 1 0. dalyvauti Centro organizuojamuose rengin i uose;
8.11. savo darbinE veikl4 itraukti Socialines globos namq gyventojus. mokyti juos
virtuveje ir valgykloje atliekamq darbq igudZiq, ugdyti jq savaranki5kum4, skiriant jiems daugiau
atsakomybes reikalaujandius darbus, prie5 tai supaZindinus gyventojus su saugiais atliekamq darbq
metodais.
8.12. vykdyti kitus Zodinius ir raSl.tinius Centro direktoriaus bei slaugytojo pavedimus
savo kompetencijos ribose.
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IV. SKYRIUS
VYRIAUSIOJO VIREJO ATSAKOMYBE

9. Vyriausiasis virejas atsako uZ:
9.1. pavestq pareigq vykdym4 LR Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka;

9.2. darbo tvarkos, darbq saugos, prie3gaisrinis saugos, maisto tvarkymo pagal GHP
taisykliq, higienos reikalavimq nevykdym4;
9.3. darbo drausmes paZeidimus, nelaimingus atsitikimus, kurie ivyko del jo kaltes.
10. Vyriausiasis virejas isipareigoja neatskleisti ZodZiu, raStu ar kitokiu bldu tretiesiems
asmenims jokios dalykines, finansines bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo
supaZindintas arba ji tapo jam prieinama ir Zinoma dirbant Centre, i5skyrus tuos atvejus, kai tokiq
informacijq atskleisti ji ipareigoja istatymai.
. V, SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Pareigybes apra5ymas gali bflti keidiamas del istatymq
ar darbo organizavimo pertvarkymq.
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