
NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS  
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Pareigybės 

pavadinimas, lygis, 
grupė 

 
Atliekamos funkcijos 

Pareigybei keliami specialieji 
reikalavimai  

Vyriausiasis  
buhalteris 

 
Pareigybės lygis – A, 
struktūrinių padalinių 
vadovų  grupė 

 
 

1. Tvarko buhalterinę apskaitą pagal 
Lietuvos Respublikos buhalterinės aps-
kaitos įstatymą ir kitus teisės aktus; 
2. teikia buhalterinės apskaitos informa-
ciją ir rengia ataskaitas pagal pareikala-
vimą – apskaitos dokumentus ir regist-
rus  įstaigos vadovui, auditoriams, asig-
navimų valdytojams, mokesčių adminis-
tratoriams, valstybės ir savivaldybių 
institucijoms; 
 3. teikia lopšelio-darželio direktoriui 
pasiūlymus ir patarimus buhalterinės 
apskaitos politikos parinkimo, atsižvel-
giant į konkrečias sąlygas ir apskaitos 
reikalavimus, klausimais; 
4. vykdo išankstinę finansų kontrolę, 
remdamasis pateiktais dokumentais, pri-
reikus – kompetentingų asmenų pasira-
šytomis išvadomis; 
5. rengia lopšelio-darželio finansinę at-
skaitomybę ir, direktoriui pasirašius, tei-
kia ją savivaldybės administracijai nu-
statyta tvarka ir terminais; 
6. laikosi darbo etikos taisyklių. 

1.Turėti aukštąjį ar aukštes-
nįjį buhalterinį, ekonominį 
išsilavinimą; 
 2. žinoti Lietuvos Respubli-
kos įstatymų, Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės nuta-
rimus, reglamentuojančius 
švietimo biudžetinių įstaigų 
finansavimo tvarką ir apskai-
tą, bei kitus teisės aktus; 
 3. mokėti naudotis informa-
cinėmis technologijomis, ge-
bėti dirbti su buhalterinei aps-
kaitai reikalingomis progra-
momis; 
4. nuolat gilinti buhalterinės 
apskaitos žinias, kelti profe-
sinę kvalifikaciją, laikytis 
darbo saugos, priešgaisrinės 
saugos, elektros saugos reika-
lavimų, tausoti įstaigos nuo-
savybę; 
5. būti pareigingas, darbštus, 
sąžiningas. 
 

Ūkio dalies vedėjas 
 

Pareigybės lygis – B, 
struktūrinių padalinių 
vadovų  grupė 

 

1. Užtikrina, kad įstaigos ūkis būtų 
tinkamai prižiūrimas, kad  teritorija 
visada būtų švari ir tvarkinga, kad  
teritorijoje esantys įrenginiai būtų 
tvarkingi, nepavojingi sveikatai; 
nustatytu laiku organizuoja   pastato ir 
jo konstrukcijų sezonines bei neeilines 
apžiūras; 
užtikrina, kad būtų laiku atliktas įstaigos 
patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, 
kad būtų tinkamai pasiruošta naujųjų 
mokslo metų pradžiai; 
užtikrina, kad laiku būtų atliktas 
šildymo sistemos paruošimas rudens ir 
žiemos sezonui; 
pasirūpina, kad būtų parengtas žmonių 
evakavimo kilus gaisrui grafinis ir 
rašytinis planas, kad planas būtų 
pakabintas gerai matomoje vietoje prie 
įėjimo į kiekvieną pastato aukštą; 
 2. Vykdo jam patikėto įstaigos 

1.Turėti ne žemesnį kaip 
aukštesnysis ar specialusis vi-
durinis išsilavinimas įgytas 
iki 1995 metų; 
2. turėti darbų saugos organi-
zatoriaus ir gaisrinės saugos 
pažymėjimus; 
3. gerai mokėti lietuvių kalbą, 
gebėti sklandžiai ir nuosekliai 
dėstyti savo mintis žodžiu ir 
raštu, gebėti rengti dokumen-
tus; 
4. gebėti vesti medžiagų aps-
kaitą, darbo laiko apskaitos 
žiniaraščius, įforminti pirki-
nius, darbų sutartis, medžiagų 
ir priemonių nurašymus ir ki-
tą su materialinėmis vertybė-
mis susijusią apskaitą; 
5. gerai išmanyti darbų sau-
gos, civilinės, gaisrinės sau-



ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 
turto, trumpalaikio turto, medžiagų ir 
maisto produktų apskaitą pagal pavadi-
nimus pinigine ir kiekine išraiška. 
3. Koordinuoja  aptarnaujančio persona-
lo veiklą, darbų saugos, civilinės sau-
gos, priešgaisrinės saugos reikalavimų 
vykdymą. 
 4. Sudaro jam pavaldaus personalo 
mėnesinius darbo ir kasmetinių atostogų 
grafikus.  
5. Vykdo viešuosius pirkimus, tvarkoi 
viešųjų pirkimų dokumentus,  atlieka 
viešųjų pirkimų organizatoriaus funk-
cijas, užtikrina pirkimo sutarčių vykdy-
mą.  
6. Organizuoja maisto sandėlio darbą: 
užsako ir priima iš tiekėjų maisto pro-
duktus, išduoda juos į virtuvę pagal val-
giaraštį, veda gaunamų ir išduodamų 
maisto produktų apskaitą.       
7. Vykdo einamąją finansų kontrolę, 
apimančią visus veiksmus, užtikrinan-
čius, kad ūkinės operacijos būtų atlieka-
mos laiku ir tinkamai; 
8. Atlieka kitus  direktoriaus nurodytus 
darbus, vykdo direktoriaus ir kontro-
liuojančių institucijų nurodymus. 
   

gos organizavimo reikalavi-
mus; 
6. gebėti orientuotis prekių ir 
paslaugų bei kainų rinkoje, 
organizuoti viešuosius pirki-
mus; 
7. mokėti naudotis informaci-
nėmis technologijomis; 
8. mokėti savarankiškai pla-
nuoti savo veiklą, organizuoti  
įstaigos ūkinę veiklą, spręsti   
pastato priežiūros klausimus, 
iškilusias problemas ir konf-
liktus; 
9. gebėti  dirbti komandoje, 
organizuoti jam pavaldaus 
personalo darbą laikantis sa-
vitarpio pagarbos ir pagalbos 
santykių, bendravimo normų; 
10. būti pareigingas, atsakin-
gas, darbštus, iniciatyvus. 

 

Kompiuterių sistemų 
administratorius 

 
Pareigybės lygis – A, 
specialistų grupė 

1. Pildo, atnaujina ir prižiūri lopšelio-
darželio Mokinių ir Pedagogų registrus, 
iš jų formuoja reikalingus sąrašus ir ata-
skaitas; 
2. prižiūri lopšelio-darželio kompiuterių 
tinklo ir tarnybinių stočių darbą; 
3. atlieka lopšelio-darželio kompiuteri-
nės įrangos ir kitos organizacinės įran-
gos priežiūrą, gedimų diagnostiką, orga-
nizuoja remonto darbus; 
4. testuoja kompiuterius, atlieka virusų 
paiešką ir naikinimą; 
5. atlieka lopšelio-darželio programinės 
įrangos diegimo, atnaujinimo darbus;  
6. plečia kompiuterių tinklą, parengia 
naudojimui naują įrangą, įrengia, prijun-
gia ir konfigūruoja naujas kompiuteri-
zuotas darbo vietas; 
7. atlieka interneto, elektroninio pašto ir 
duomenų perdavimo sistemų priežiūrą; 
8. administruoja kompiuterių tinklo var-
totojų prisijungimo teises; 
9. diegia spausdintuvų tvarkykles, kei-

1. Turėti aukštąjį fizinių 
mokslų studijų srities, mate-
matikos, informatikos studijų 
krypties, technologijos moks-
lų studijų srities, informatikos 
arba elektronikos inžinerijos 
studijų krypties išsilavinimą; 
2. turėti ne mažesnį kaip dve-
jų metų informacinių ar ko-
munikacinių technologijų 
srities darbo stažą; 
3. mokėti dirbti kompiuteriu 
administravimo lygmeniu; 
4. išmanyti kompiuterio 
struktūrą; 
5. išmanyti kompiuterinių 
tinklų ir programinės įrangos 
diegimo, priežiūros, adminis-
travimo, saugumo užtikrini-
mo reikalavimus; 
6. išmanyti Lietuvos Respub-
likos įstatymus, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nu-



čia spausdintuvų ir kopijavimo įrangos 
eksploatacines medžiagas;  
10. užsako ir atnaujina programinės 
įrangos licencijas, gautas iš Švietimo 
informacinių technologijų centro; 
11. konsultuoja ir moko  lopšelio-darže-
lio darbuotojus dirbti su kompiuterine ir 
programine įranga; 
12. administruoja kompiuterinę ir prog-
raminę įrangą organizuojamų renginių 
metu, organizuoja sistemos priežiūrą; 
13. atsižvelgdamas į kompiuterinės 
įrangos naudojimo intensyvumą ir darbo 
specifiką, teikia informaciją ūkio dalies 
vedėjui dėl lopšelio-darželio balanse 
esančios fiziškai nusidėvėjusios ir mora-
liškai pasenusios kompiuterių ir progra-
minės įrangos nurašymo. 
 

tarimus ir kitus teisės aktus, 
reglamentuojančius duomenų 
saugą. 
 

Maitinimo paslaugų 
administratorius 

 
Pareigybės lygis – B, 
specialistų grupė 

 

1. Sudaro kasdieninius, planinius, esant 
reikalui, ir individualius valgiaraščius; 
2. skaičiuoja maisto  davinio  maistinę  
bei  energetinę vertę; 
3. ruošia patiekalų technologines kor- 
teles  receptūras; 
4. kontroliuoja maisto produktų koky- 
bę, jų laikymo sąlygas ir realizacijos 
terminus; 
5. pagal valgiaraštį ir receptūras tikrina 
patiekalų ruošimą, jų kokybę degustuo-
jant; 
6. neleidžia realizuoti nekokybiškų 
maisto produktų bei patiekalų; 
7. nuolat  tikrina virtuvės higieninę būk-
lę bei savikontrolės vykdymą;  
8.  vykdo darbuotojų maitinimo apskai-
tą; 
 9. vykdo maitinimo paslaugų personalo  
veiklos organizavimą, koordinavimą ir 
priežiūrą;  
10.  užtikrina darbo saugos ir sanitarinių 
higieninių reikalavimų vykdymą gami-
nant ir pateikiant vaikams maistą; 
11. vykdo maisto tvarkymo savikontro-
lės sistemos funkcionavimo priežiūrą; 
12. apie nustatytas maitinimo 
organizavimo neatitiktis informuoja 
lopšelio-darželio direktorių. 
 

 

1. Turėti ne žemesnį kaip 
aukštesnysis  išsilavinimą; 
2. būti susipažinęs su Lietu-
vos Respublikos įstatymais, 
Vyriausybės nutarimais ir 
kitais teisės aktais, reglamen-
tuojančiais vaikų  maitinimo 
organizavimą bei sanitarinių-
higieninių reikalavimų vyk-
dymą ugdymo įstaigoje; 
3. žinoti nustatytas maisto 
normas vaikams, pagrindinių 
maisto produktų sudėtį; 
4. išmanyti maisto vaikams 
ir dietinio maisto paruošimo 
technologijos principus; 
5. išmanyti šiuolaikinius  
sveikos  mitybos  ir  dietinio  
maitinimo principus; 
6. išmanyti vaikų mitybai  
rekomenduojamų produktų 
parinkimą ir kainas; 
7. mokėti sudaryti valgiaraš- 
čius, atsižvelgiant į rekomen-
duojamas paros maisto me-
džiagų ir energijos normas 
vaikams, patvirtintas sveika-
tos apsaugos ministro; 
8. mokėti naudotis informaci-
nėmis technologijomis; 
 9.  gebėti priimti sprendimus, 
bendrauti ir bendradarbiauti, 
dirbti komandoje; 



10. gerai mokėti lietuvių kal-
bą, turėti raštvedybos įgūdžių. 

 
Apskaitininkas 

 
Pareigybės lygis – B,  
specialistų grupė 

 

1. suveda maisto apskaitos vykdymui  
reikalingus duomenis; 
2. registruoja sąskaitas-faktūras; 
3. vykdo atsargų apskaitą; 
4.veda atsiskaitymų su debitoriais ir  
kreditoriais žiniaraštį; 
5. vykdo buhalterinių dokumentų ar- 
chyvavimą; 
6. vykdo kitus vyriausiojo buhalterio  
pavedimus. 

 

1.Turėti aukštesnįjį  ar specia-
lųjį vidurinį, įgytą iki 1995 
metų, buhalterinį, ekonominį 
išsilavinimą; 
2. žinoti Lietuvos Respubli-
kos įstatymus, Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės nutari-
mus, reglamentuojančiųs 
švietimo biudžetinių įstaigų 
finansavimo tvarką ir apskaitą 
bei kitus teisės aktus; 
3. mokėti naudotis informaci-
nėmis technologijomis, gebėti 
dirbti su buhalterinei apskai-
tai reikalingomis programo-
mis; 
4. nuolat gilinti buhalterinės 
apskaitos žinias, kelti profe-
sinę kvalifikaciją, laikytis 
darbo saugos, priešgaisrinės 
saugos, elektros saugos rei-
kalavimų, tausoti įstaigos 
nuosavybę; 
5. būti pareigingas, darbštus, 
sąžiningas. 

 
Sekretorius 

 
Pareigybės lygis – C, 
Kvalifikuotų 
darbuotojų grupė 
 

1. Registruoja ir tvarko gaunamuosius,  
siunčiamuosius dokumentus; 
2. spausdina, daugina ir skenuoja 
dokumentus, susijusius su įstaigos 
veikla; 
3. pagal savo kompetenciją rengia atos-
togų, komandiruočių, papildomų poilsio 
dienų, priėmimo į pareigas, perkėlimo, 
atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, 
atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atos-
togų, veiklos įsakymus, teikia juos di-
rektoriui pasirašyti ir registruoja; 
4. peržiūri gautą korespondenciją, pa-
skirsto ją vykdytojams; 
5. tvarko darbuotojų asmens bylas, pil-
do darbo sutarčių registracijos žurnalą;  
6. rengia dokumentacijos planą, doku-
mentacijos plano papildymų sąrašą, su-
daro bylų apyrašus, ruošia dokumentų 
naikinimo aktus, teikia juos derinti 
Švietimo skyriaus vedėjui ir pasirašyti 
lopšelio-darželio direktoriui; 
7. rašo pažymą apie lopšelio-darželio  

1. Turėti ne žemesnį kaip vi-
durinį išsilavinimą ir  įgytą 
profesinę kvalifikaciją; 
2. gebėti naudotis informaci-
nėmis technologijomis; 
3. išmanyti Lietuvos Respub-
likos valstybinės kalbos įs-
tatymą; 
4. išmanyti dokumentų tvar-
kymo ir apskaitos taisykles, 
dokumentų rengimo taisyk-
les; 
5. mokėti kaupti, sisteminti 
informaciją, dirbti koman-
doje; 
6. būti tvarkingu, atidžiu, ko-
munikabiliu, sugebančiu grei-
tai orientuotis situacijose. 

 



veiklos istoriją ir dokumentų sutvarky-
mą; 
8. išduoda pažymas apie lopšelio-darže-
lio ugdytinius ir jas registruoja; 
9. konsultuoja darbuotojus dokumentų  
rengimo klausimais; 
10. informuoja lopšelio-darželio direk- 
torių apie dokumentų valdymo būklę, 
teikia pasiūlymus kaip ją tobulinti; 
11. perduoda  bylas pagal perdavimo  
aktą, išeinant iš darbo; 
12. kontroliuoja dokumentų kaupimą,  
saugojimą,tvarkingą naudojimą bei sa-
valaikį perdavimą į lopšelio-darželio 
archyvą; 
13. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar   
direktoriaus priskirtus vienkartinio po-
būdžio pavedimus pagal kompetenciją; 

           14. laikosi darbo vietos higieninių reika-
lavimų ir darbo drausmės. 

 
Vyr. virėjas 

 
Pareigybės lygis – C, 
Kvalifikuotų 
darbuotojų grupė 

 

1. Priima iš maisto sandėlio tik kokybiš-
kus maisto produktus pagal pavadini-
mus ir kiekį, nurodytą valgiaraštyje  ir 
užtikrina, kad dokumentuose registruo-
tas maisto produktų kiekis sutaptų su 
realiu maisto produktų kiekiu virtuvėje; 
2. organizuoja maisto gaminimą virtu-
vėje pagal sudarytą valgiaraštį, vado-
vaujantis patiekalų gaminimo technolo-
giniais aprašymais; 
3. užtikrina žaliavų ir maisto produktų, 
prieskonių naudojimo, technologijos ir 
sanitarijos normų laikymąsi gaminant 
patiekalus; 
4. užtikrina maisto atidavimą vartoto-
jams tinkamos temperatūros, pagal nu-
statytas  maitinimo normas ir laikantis 
maisto atidavimo grafiko; 
5. prižiūri, kad virėjas  gamindamas 
maistą laikytųsi sanitarijos, higienos 
normų reikalavimų, saugos ir sveikatos 
darbe, priešgaisrinės saugos ir eksploa-
tacinių instrukcijų reikalavimų; 
6. laikinai nušalina virėją nuo darbo, jei-
gu jo sveikatos būklė neatitinka reikala-
vimų pagal LR Vyriausybės ir Sveika-
tos apsaugos ministerijos norminius ak-
tus; 
7. seka ir registruoja pieno ir mėsos pro-
duktų šaldytuvų temperatūrą. 

 

1.Turėti vidurinį išsilavinimą, 
virėjo kvalifikaciją ir 3 metų 
praktinio darbo patirtį; 
2. turėti virtuvės darbuotojų 
higieninių mokymų kursų pa-
žymėjimą;        
3. žinoti: 
materialinės atsakomybės pa-
grindus;  
virtuvės įrengimų, invento-
riaus paskirtį, jų priežiūros ir 
naudojimo taisykles;  
įvairių maisto gaminimo įren-
gimų racionalų ir saugų darbo 
režimą; 
patiekalų ruošimo technolo-
giją ir gamybos ypatumus; 
šiluminio maisto produktų ap-
dorojimo (virimo, kepimo, 
troškinimo) trukmę ir tempe-
ratūrą; 
paruoštos produkcijos laiky-
mo bei realizavimo sąlygas; 
pirmines gaisro gesinimo 
priemones, jų veikimo princi-
pus, panaudojimo galimybes; 
darbo vietos saugos ir sveika-
tos instrukciją; 
4. mokėti: 
planuoti ir organizuoti virtu-
vės darbą; 



 greitai orientuotis situacijose, 
priimti sprendimus, bendrauti 
ir bendradarbiauti su kitais 
darbuotojais; 
suteikti pirmąją medicinos 
pagalbą įvykus nelaimingam 
atsitikimui darbe. 

 
Virėjas 

 
Pareigybės lygis – C, 
Kvalifikuotų 
darbuotojų grupė 

 

1. Gamina maistą virtuvėje pagal suda-
rytą valgiaraštį, vadovaudamasis patie-
kalų gaminimo technologiniais aprašy-
mais; 
2. negamina patiekalų iš maisto produk-
tų, kurių pasibaigęs naudojimo laikas, 
kurie turi gedimo požymių; 
3. nenaudoja pakartotinai jau naudotų 
maisto produktų ir gėrimų (sulčių) lie-
kanų, nemaišo jų su šviežiais produk-
tais; 
4. savavališkai nekeičia patiekalų recep-
tūros, nemažina porcijų, maisto produk-
tų prieskonius naudoja tik pagal paskirtį 
ir tik nustatytomis dozėmis; 
5.  atlieka paruoštų maisto produktų de-
gustaciją, tikrina, ar į maisto produktus 
nepateko svetimkūnių; 
6. užtikrina žaliavų ir maisto produktų, 
prieskonių naudojimo, technologijos ir 
sanitarijos normų laikymąsi gaminant 
patiekalus; 
7.  gamindamas maistą laikosi sanitari-
jos, higienos normų reikalavimų, saugos 
ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos 
ir eksploatacinių (gamintojų) instrukcijų 
reikalavimų; 
8. atiduoda maistą vartotojams tinkamos 
temperatūros, pagal nustatytas  maitini-
mo normas ir laikydamasis maisto ati-
davimo grafiko; 
9. pasirūpina, kad plovimo ir dezinfeka-
vimo priemonės būtų laikomos atskirai 
nuo maisto produktų, uždaroje taroje; 
10. užtikrina, kad virtuvės patalpos būtų 
nuolat valomos ir plaunamos Sveikatos 
apsaugos ministerijos aprobuotais plo-
vikliais, o kartą per mėnesį dezinfekuo-
jamos higienos normose nurodytais de-
zinfekavimo skiediniais;  
11. vykdo maitinimo paslugų adminis-
tratoriaus, vyr. virėjo nurodymus vaikų 
maitinimo, sanitarijos ir higienos klau-
simais.   

1. Turėti vidurinį išsilavinimą 
ir virėjo kvalifikaciją; 
 2.  turėti virtuvės darbuotojų 
higieninių mokymų kursų pa-
žymėjimą.        
3. turi žinoti: 
virtuvės darbo organizavimo 
tvarką; 
virtuvės įrengimų, invento-
riaus paskirtį, jų priežiūros ir 
naudojimo taisykles; 
įvairių maisto gaminimo įren-
gimų racionalų ir saugų darbo 
režimą;  
patiekalų ruošimo technolo-
giją ir gamybos ypatumus; 
šiluminio maisto produktų 
apdorojimo (virimo, kepimo, 
troškinimo) trukmę ir tempe-
ratūrą; 
paruoštos produkcijos laiky-
mo bei realizavimo sąlygas; 
pirmines gaisro gesinimo 
priemones, jų veikimo princi-
pus, panaudojimo galimybes; 
darbo vietos saugos ir 
sveikatos instrukciją; 
4. turi mokėti: 
gaminti patiekalus pagal val-
giaraštį; 
palaikyti švarą ir tvarką virtu-
vėje; 
suteikti pirmąją medicinos 
pagalbą įvykus nelaimingam 
atsitikimui darbe. 
                    
 



Auklėtojo padėjėjas 
 
Pareigybės lygis – C, 
Kvalifikuotų 
darbuotojų grupė 
 

1. Talkina grupės auklėtojui vaikų veik-
los ir poilsio metu: 
 padeda vaikams atlikti auklėtojo skirtas 
užduotis; 
padeda vaikams apsitarnauti, pavalgyti, 
pasirūpinti asmens higiena; 
padeda auklėtojui parengti ar pritaikyti 
vaikams reikalingą vaizdinę medžiagą; 
padeda aprengti ir nurengti vaikus; 
kartu su auklėtoju lydi vaikus pasivaikš-
čiojimų, ekskursijų metu; 
talkina auklėtojui priimant atvestus vai-
kus, pietų miego, įvairių renginių metu, 
padeda organizuoti žaidimus bei kitus 
užsiėmimus lauke. 
2. Organizuoja vaikų maitinimą grupė-
je: 
serviruoja stalus;  
pagal maitinimo grafiką atneša iš virtu-
vės maistą ir dalina patiekalus vaikams; 
padeda vaikams pavalgyti; 
plauna indus. 
3. Vykdo Higienos normų reikalavimus, 
reglamentuojančius sanitarinę – higieni-
nę jam priskirtų patalpų, priemonių, in-
ventoriaus priežiūrą: 
rūpinasi patalpų tvarka, švara, vėdini-
mu, turimų darbo priemonių priežiūra; 
ženklina valymo inventorių, naudoja 
plovimo, valymo ir dezinfekavimo prie-
mones, kurios įtrauktos į leidžiamų var-
toti priemonių sąrašą, laiko jas vaikams 
neprieinamoje vietoje; 
rūpinasi vaikų patalynės švara, vaikų sa-
vitvarka, padeda vaikams susitvarkyti 
drabužius, avalynę ir kt.; 
pasivaikščiojimų metu apžiūri kad te- 
ritorijoje  nebūtų pavojingų vaikams 
daiktų, pasirūpina grupės aikštelėje 
esančiais augalais; 
apie pastebėtus inventoriaus, santechni-
kos įrengimų gedimus informuoja ūkio 
dalies vedėją. 
vykdo kitas lopšelio-darželio vadovų 
paskirtas funkcijas ir užduotis. 
 

1. Turėti ne žemesnį kaip vi-
durinis išsilavinimą ir (ar) 
įgytą profesinę kvalifikaciją; 
2. būti išklausęs privalomojo 
higienos įgūdžių mokymo 
programą bei privalomojo 
pirmosios pagalbos mokymo 
programą ir turėti tai patvir-
tinančius sveikatos žinių ates-
tavimo pažymėjimus; 
3. būti praėjęs medicininę ap-
žiūrą, nesergantis psichinėmis 
ligomis ir neturintis teistumo 
bei gebantis tinkamai bend-
rauti su vaikais. 
4. turi žinoti: 
reikalavimus, susijusius su 
vaiko sveikatos apsauga; 
higienos normų reikalavimus; 
jam priskirtų patalpų priežiū-
ros bei valymo tvarką; 
darbuotojų saugos ir sveika-
tos bei gaisrinės saugos reika-
lavimus, gaisro gesinimo 
priemonių buvimo vietą ir 
mokėti jomis naudotis; 
mokėti suteikti pirmąją medi-
cininę pagalbą įvykus nelai-
mingam atsitikimui. 
 

 


