
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ROKUTIS“ NEPEDAGOGINIŲ 

DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI 

REIKALAVIMAI 

Pareigybės 

pavadinimas 

Atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Pareigybė reikalinga darţelio turto ir maisto produktų įsigijimui, saugumui 

ir jo atnaujinimui, papildymui vykdyti bei apskaitai tvarkyti; koordinuoti 

darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinių saugumo priemonių, darbo 

higienos, patalpų sanitarinio reţimo reikalavimų vykdymą, vykdyti 

viešuosius pirkimus. Turėti aukštąjį išsilavinimą, nustatyta tvarka 

pasitikrinęs sveikatą, mokėti dirbti kompiuteriu, privalo ţinoti raštvedybos 

pagrindus, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio 

pokalbio taisykles. 

Vyr. buhalteris  Buhalterio pareigybė reikalinga darţelio buhalterinės apskaitos tvarkymui 

ir išankstinės finansinės kontrolės vykdymui, siekiant uţtikrinti, kad 

racionaliai ir taupiai būtų naudojami Darţelio darbo, materialiniai ir 

finansiniai ištekliai, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir finansinė 

atskaitomybė laiku pateikiama. Buhalteris turi turėti ne maţesnį kaip 

aukštesnįjį buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą, darbo pagal specialybę 

ne maţesnę kaip 1 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje, mokėti dirbti 

kompiuteriu, įvaldyti buhalterinę programą. Išmanyti buhalterinę apskaitą 

biudţetinėje įstaigoje, teisinius darbo santykius. Mokėti valdyti 

informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas. 

Mokėti valstybiną kalbą pagal LR Vyriausybės nustatytas kalbos 

mokėjimo kategorijas. Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo 

taisykles. Ţinoti tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio 

pokalbio taisykles. 

Auklėtojo padėjėjas Auklėtojo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti grupės pedagogui vaikų 

ugdymo veikloje ir savarankiškai teikti paslaugas: patalpų tvarkos ir švaros 

prieţiūrai vykdyti, parnešti ir pateikti maisto patiekalus grupėje esantiems 

vaikams, rūpintis švara ir tvarka maisto dalinimo ir inventoriaus laikymo 

vietose. Auklėtojo padėjėjas turi ţinoti ir išmanyti maisto patiekalų 

saugaus laikymo ir vartojimo, asmens higienos, sanitarijos reikalavimus, 

elgesio ir etikos normas. 

Vyr. slaugytojas Vyriausiasis slaugytojas yra pasirengęs suteikti vaikams pirmąją 

medicininę pagalbą bei uţtikrinti vaikų sveikatos ugdymą ir stiprinimą. 

Slaugytojas kasmet stebi vaikų augimą ir brendimą. Svarbu stebėti vaikų 

augimo ir brendimo pokyčius, kad laiku būtų pastebėti vaiko raidos 

sutrikimai, nutukimas ar per maţas kūno svoris. Taip pat slaugytojas stebi 

vaikų sergamumą darţelyje. Nustačius ar įtarus uţkrečiamos ligos atvejį, 

imasi atitinkamų priemonių: organizuoja ir stebi, kad patalpos, įrenginiai, 

ţaislai, inventorius būtų valomi, dezinfekuojami pagal Visuomenės 

sveikato centre dirbančių specialistų nurodymus. Šių priemonių imtis 

reikia todėl, kad būtų uţkirstas kelias tolesniam ligos plitimui. Slaugytojas 

kontroliuoja bendrąją darţelio higienos prieţiūrą. Stebi, kad apšvietimas, 

geriamojo vandens kokybė, patalpų ir įrenginių prieţiūra atitiktų Lietuvos 

higienos normos HN:2010 reikalavimus. Skatina, kad vaikai būtų kasdien 

išvedami į lauką, grupės būtų gerai vėdinamos, ţiemos metu pakankamai 



šildomos, dulkės kasdien kruopščiai valomos. Taip pat slaugytojas 

organizuoja darţelio darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus. 

Dietistas  Yra atsakingas uţ vaikų maitinimą, rengia perspektyvinį valgiaraštį, 

atsiţvelgdamas į sezoniškumą, produktų kainų pasikeitimus. Sudaromas 

valgiaraštis turi būti patvirtinti įstaigos vadovo ir suderintas su Kauno 

visuomenės sveikatos centru. Sudarant valgiaraštį remiamasi Lietuvos 

higienos norma HN:2010. Maitinimą siekiama organizuoti palankiai vaikų 

sveikatai. Pilnavertei mitybai yra svarbu, kad būtų subalansuota baltymų-

riebalų-angliavandenių kiekiai maisto davinyje, svarbus maisto įvairumas. 

Taip pat labai svarbu, kad vaikams teikiamame maiste nebūtų neleistinų 

maisto priedų. 

 

Virėjas Virėjas – pareigybė reikalinga maistui gaminti, ruošti, perdirbti, laikyti ir 

tiekti. Virėjas turi ţinoti ir išmanyti maisto prekių ţenklus, maisto 

medţiagų energetinę vertę ir sudėtį, maisto produktų laikymo taisykles ir 

terminus, maisto patiekalų gamybos technologijas, maisto patiekalų 

saugios gamybos ir vartojimo, asmens higienos reikalavimus. 

Pagalbinis virtuvės 

darbininkas 

Pagalbinis virtuvės darbininkas – pareigybė reikalinga padėti paruošti 

numatytus patiekalus, atlikti įvairius pagalbinius darbus virtuvėje, grieţtai 

prisilaikant sanitarinių – higieninių reikalavimų ir maisto patiekalų 

gamybos technologijos; Pagalbinis darbininkas turi ţinoti ir išmanyti 

maisto prekių ţenklus, maisto produktų laikymo taisykles ir terminus, 

maisto patiekalų gamybos technologijas, maisto patiekalų saugios 

gamybos ir vartojimo, asmens higienos reikalavimus. 

Raštvedys  Raštvedys pareigybė reikalinga kaupti ir sisteminti dokumentus, susijusius 

su darţelio veikla, registruoti juos ir archyvuoti, priimti ir teikti 

informaciją, perduoti ją vykdytojams. Raštvedys privalo ţinoti raštvedybos 

pagrindus, mokėti bent vieną uţsienio kalbą, mokėti naudotis ryšių ir 

kitomis informacijos perdavimo priemonėmis, dirbti kompiuteriu. 

Pastatų ir sistemų 

priežiūros ir 

einamojo remonto 

darbininkas 

Darbininko pareigybė reikalinga atlikti visus darţelyje esančius smulkius 

remonto ir veikiančių sistemų prieţiūros darbus. Darbininkas privalo 

išmanyti pastatų technines savybes, einamojo remonto darbų atlikimo 

terminus ir tvarką, vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų 

technologijas ir reikalavimus darbui su jomis, turėti ne ţemesnį kaip 

pagrindinį išsilavinimą, energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą, 

nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs privalomą higienos įgūdţių 

mokymo programą. 

Kiemsargis  Kiemsargio pareigybė reikalinga valyti ir tvarkyti darţelio teritoriją ir 1 

metrą uţ jos. Turėti ne ţemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą, nustatyta 

tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs privalomą higienos įgūdţių mokymo 

programą. Kiesargis turi mokėti naudotis teritorijos tvarkymui ir prieţiūrai 

skirtais instrumentais (ţoliapjovė, krūmapjovė ir pan. ) ir inventoriumi, 

ţinoti ir vykdyti asmens higienos, sanitarijos reikalavimus. 

Valytojas Valytojo pareigybė reikalinga valyti ir tvarkyti darţelio patalpas. Turėti ne 

ţemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, 

išklausęs privalomą higienos įgūdţių mokymo programą. Valytojas turi 

mokėti naudotis valymo priemonėmis ir inventoriumi, ţinoti ir vykdyti 

asmens higienos, sanitarijos reikalavimus. 

 


