
ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI PAREIGYBĖS REIKALAVIMAI  

Eil. 

Nr. 

Pareigybė Funkcijos Specialieji reikalavimai 

1. Direktorius  Formuoti  įgyvendinti 

valstybinę, regioninę bei 

savivaldybės švietimo 

politiką lopšelyje-

darželyje, vadovauti  

lopšeliui-darželiui, 

užtikrinti  lopšelio-

darželio  nuostatuose 

nustatytų tikslų, uždavinių 

ir funkcijų vykdymą.  

Turėti aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą išsilavinimą, pedagogo 

kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų 

pedagoginio darbo stažą. 

2. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Įgyvendinti valstybinę 

švietimo politiką  

įstaigoje, planuoti , 

organizuoti, koordinuoti ir 

prižiūrėti veiklą. 

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą,  

pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 

metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą. 

Gerai mokėti lietuvių kalbą. Mokėti 

naudotis informacinėmis technologijomis 

bei jų programomis „MS Word“, „MS 

Exel“, „Internet Explorer“, Power Point“. 

Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos 

darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų). 

Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

procesą reglamentuojančius dokumentus, 

darbo teisinius klausimus, kuriuos 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas, dokumentų rengimo taisyklės ir 

gebėti juos taikyti praktiškai. 

Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų 

vadovavimo asmenų grupei (grupėms) 

patirtį. 

Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis 

žodžiu ir raštu. 

3. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Organizuoti ir vykdyti 

įstaigos ūkinę veiklą. 

Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

Gerai mokėti lietuvių kalbą. 

Dirbti kompiuteriu MS Windows, MS 

Office (Word, Excel ir kt.), CVP IS 

programomis, internetu. 

Išmanyti viešųjų pirkimų planavimą, 

organizavimą ir vykdymo procedūras. 

Gerai žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos 

Respublikos Konstituciją, Lietuvos 

Respublikos vyriausybės įstatymus, 

nutarimus, Viešųjų pirkimų įstatymą. 

Išmanyti strateginio ūkinės veiklos 

planavimo metodiką, gebėti organizuoti 

darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, 

tvarkas ir sąmatas. 

Mokėti ūkinės veiklos srityje valdyti, 

kaupti, sisteminti ir apibendrinti 

informaciją, daryti išvadas ir priimti 



sprendimus.  

Turėti asmenines savybes: pareigingumą, 

atsakingumą, bendravimo su žmonėmis 

įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, 

išvengti konfliktų, greitai orientuotis 

sudėtingose situacijose. 

4. Vyriausias 

buhalteris  

Organizuoti įstaigos 

buhalterinę apskaitą, 

planuoti, formuoti įstaigos 

biudžetą ir kontroliuoti, 

kad taupiai ir racionaliai 

būtų naudojami 

materialiniai, žmogiškieji 

ir finansiniai ištekliai. 

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį 

universitetinį buhalterinį išsilavinimą su 

bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį 

koleginį buhalterinį išsilavinimą su 

profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu, ne mažesnę kaip 2 metų vyr. 

buhalterio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje. 

Mokėti dirbti Labbis, Bonus, VSAKIS 

programomis.  

Išmanyti biudžetinių įstaigų veiklą ir 

buhalterinę apskaitą reglamentuojančius 

Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės 

nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, 

kitus teisės aktus, VSAFAS.  

Žinoti aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei 

audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus 

metodinius ir normatyvinius aktus, 

reglamentuojančius buhalterinės apskaitos 

ir ataskaitų sudarymo organizavimo 

klausimus, taip pat klausimus, susijusius su 

ūkine bei finansine įstaigos veikla, finansų, 

mokesčių ir veiklos įstatymus, įstaigos 

struktūrą, jos vystymosi strategiją ir 

perspektyvą, nuostatus ir tvarkas, kaip 

įstaigoje organizuoti buhalterinę apskaitą, 

jos tvarkymo taisykles. 

Žinoti raštvedybos taisykles. 

Mokėti dirbti Microsoft Office programomis, 

naudotis internetu, elektroniniu paštu. 

Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti 

savo veiklą. 

5. Auklėtojas   Ugdyti  vaikus pagal 

ikimokyklinio ugdymo 

programą.  

 

Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį  

vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir 

būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo 

ikimokyklinėms įstaigoms arba 

edukologijos studijų krypties programų ir 

turėti auklėtojo kvalifikaciją.  

Būti gerai susipažinus su Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu,  Jungtinių 

Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos galiojančiais teisės aktais, 

reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymą, bendrosios ir pedagoginės 

etikos normomis, lopšelio-darželio 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, 



lopšelio-darželio veiklos dokumentais, bei 

šiuo pareigybės aprašymu.  

Gerai mokėti lietuvių kalbą, naudotis  

informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis. 

6. Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogas  

Padėti vaikui pasirengti 

sėkmingai mokytis pagal 

pradinio ugdymo 

programą. 

 

Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį pedagoginį 

išsilavinimą, būti įgijęs ikimokyklinio 

amžiaus vaikų auklėtojo ir papildomai 

išklausęs priešmokyklinio ugdymo 

kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal 

Švietimo ir mokslo ministerijos 

reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos 

tobulinimo programas. 

Gerai mokėti lietuvių kalbą, naudotis  

informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis.  

Turi būti gerai susipažinus su Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu,  Jungtinių 

Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos galiojančiais teisės aktais, 

reglamentuojančiais priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymą, bendrosios ir 

pedagoginės etikos normomis, lopšelio-

darželio nuostatais, darbo tvarkos 

taisyklėmis, lopšelio-darželio veiklos 

dokumentais.  

7.  Muzikos 

pedagogas  

Padėti įgyvendinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas  ugdant vaikų 

muzikinius gebėjimus.   

Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį muzikinį 

išsilavinimą ir pedagogo  kvalifikaciją. 

Mokėti naudotis  informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis.  

Turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu,  Jungtinių 

Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos galiojančiais teisės aktais, 

reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymą, bendrosios ir pedagoginės 

etikos normomis, lopšelio-darželio 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, 

lopšelio-darželio veiklos dokumentais, bei 

šiuo pareigybės aprašymu.  

Gerai mokėti lietuvių kalbą.  

Išklausęs pirmos pagalbos, higienos 

įgūdžių programą ir gavęs atitinkamus 

pažymėjimus. 

8.  Logopedas  Teikti kvalifikuotą 

specialią pedagoginę  

pagalbą vaikams, 

turintiems kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų 

įstaigoje.  

Turėti aukštąjį specialųjį išsilavinimą ir 

logopedo profesinę kvalifikaciją. 

Gebėti atpažinti ir įvertinti kalbos raidos 

ypatumus ir kitus komunikacijos 

sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius.  

Gerai mokėti lietuvių kalbą, naudotis  



 informacinėmis komunikacinėmis 

technologijomis.  

Turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu,  Jungtinių 

Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos galiojančiais teisės aktais, 

reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymą, bendrosios ir pedagoginės 

etikos normomis, lopšelio-darželio 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, 

lopšelio-darželio veiklos dokumentais.  

9.  Specialusis 

pedagogas  

Teikti kvalifikuotą 

specialią pedagoginę  

pagalbą vaikams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

ugdymosi sunkumų, 

negalių. 

Turėti aukštąjį išsilavinimą pagal 

specialiosios pedagogikos studijų 

programas arba edukologijos, pedagogikos 

studijų krypties programas, ir specialiojo 

pedagogo profesinę kvalifikaciją.   

Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, 

gebėti atlikti pedagoginį ugdytinių 

vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, 

įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą 

ugdymo programoms bei specialiuosius 

ugdymo poreikius, įvertinti pažangą.  

Išmanyti specialiųjų poreikių ugdytinių 

ugdymo metodus, gebėti juos taikyti 

padedant specialiųjų poreikių ugdytiniams 

įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų 

sutrikusias funkcijas.  

Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su 

kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais, 

mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais), pedagoginių psichologinių 

tarnybų, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų 

darbuotojais.  

Mokėti naudotis informacinėmis 

technologijomis.  

Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo 

lygis turi atitikti teisės aktais nustatytus 

valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų 

reikalavimus.  

Gebėti taikyti dokumentų rengimo 

taisykles.  

Mokėti savarankiškai planuoti ir 

organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias 

problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.  

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti 

informaciją ir rengti išvadas. 

10. Kūno kultūros 

pedagogas  

Padėti įgyvendinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas per sveikatos 

kompetenciją, projektus. 

Turėti aukštąjį kūno kultūros studijų 

krypties išsilavinimą ir pedagogo  

kvalifikaciją.  

Išklausęs ikimokyklinės ir (ar) 

priešmokyklinės pedagogikos studijų 

programą.  



Turi mokėti naudotis informacinėmis 

technologijomis.  

Turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

teisės aktais, reglamentuojančiais 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymą, įstaigos nuostatais, įstaigos 

vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbų 

saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis 

bei šiuo kūno kultūros pedagogo pareigybės 

aprašymu.  

Išklausęs pirmos pagalbos ir higienos 

įgūdžių programą. 

11. Socialinis 

pedagogas  

Padėti įgyvendinti vaiko 

teisę į ugdymą, užtikrinti 

jo saugumą įstaigoje bei 

sudaryti prielaidas 

pozityviai vaiko 

socializacijai ir pilietinei 

brandai. 

Turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio 

pedagogo kvalifikaciją.  

Gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai ir 

argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.  

Mokėti naudotis informacinėmis 

technologijomis. Turėti ne mažesnę kaip 1 

metų darbo patirtį.  

Išmanyti tarptautinius ir nacionalinius teisės 

aktus, reglamentuojančius socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimą, Socialinės 

pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir 

mokiniui tvarkos aprašą, etikos principus.  

12. Auklėtojo 

padėjėjas  

Teikti pagalbą auklėtojui, 

priešmokykliniam ugdymo 

pedagogui, ugdančiam 

vaikus, rūpintis vaikų 

sauga, sveikata, 

maitinimu, užtikrinti 

tvarką ir švarą, grupėje. 

 

Mokėti valstybinę lietuvių kalbą.  

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį 

išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją. Turi 

būti išklausęs higienos įgūdžių kursus, 

gavęs sveikatos žinių atestavimo 

pažymėjimą.  

Gebėti atlikti valymo darbus, naudotis 

valymo inventoriumi ir cheminėmis valymo 

priemonėmis pagal jų naudojimo 

instrukcijas.  

Laikytis higienos reikalavimų, vykdyti 

duotus slaugytojos ir administracijos 

nurodymus.  

Gerai žinoti vaikų maitinimo normas. 

13. Slaugytojas  Koordinuoti ugdytinių 

maitinimą įstaigoje, 

sanitarinių higieninių 

reikalavimų vykdymą, 

vaikų sveikatos stiprinimą 

Turėti specialų medicininį išsilavinimą bei 

įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo 

profesinę kvalifikaciją. Turėti ne mažesnį 

kaip 2 metų darbo stažą.  

Būti gerai susipažinęs su Sveikatos 

Apsaugos ministerijos, Lietuvos higienos 

normomis, Visuomenės sveikatos centro ir 

maisto veterinarinės tarnybos nurodymais,  

Geros higienos praktikos taisyklėmis, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, švietimo įstatymu, 



steigėjo priimtais teisės aktais, lopšelio-

darželio direktoriaus įsakymais.  

Mokėti naudotis informacinėmis 

komunikacinėmis technologijomis. 

14. Sekretorius  Kaupti, sisteminti     

registruoti ir archyvuoti 

gaunamus dokumentus. 

Suteikti informaciją 

telefonu, priimti piliečius 

ir suteikti informaciją juos 

dominančiais klausimais. 

Pateikti gaunamą 

informaciją. 

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį 

išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją.  

Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti 

informaciją, savarankiškai planuoti ir 

organizuoti savo veiklą.  

Išklausyti higienos įgūdžių programą ir 

gauti atitinkamą pažymėjimą.  

Išklausyti darbų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos instrukcijas. 

15. Sandėlininkas  Organizuoti atsargų, 

ūkinio inventoriaus ir  

maisto produktų vaikų 

maitinimui užsakymą, 

sandėliavimą ir išdavimą. 

 

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį 

išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją. 

Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti 

informaciją, savarankiškai planuoti ir 

organizuoti savo veiklą. Išklausyti higienos 

įgūdžių programą ir gauti atitinkamą 

pažymėjimą.  

Išklausyti darbų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos instrukcijas. 

16. Vyr. virėjas Organizuoti maisto 

produktų priėmimą ir 

laikymą, gamybą, 

pagamintos produkcijos 

išdavimą, atsako už 

„Geros higienos praktikos 

taisyklių“ laikymąsi 

virtuvėje. 

 

Turėti vidurinį išsilavinimą ar profesinę 

kvalifikaciją. 

Išklausyti atitinkamą higienos įgūdžių 

mokymo programą, gauti pažymėjimą. 

Susipažinti su Geros higienos praktikos 

taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms. 

Žinoti maitinimo normas, maisto paruošimo 

technologiją, produktų laikymo ir 

realizavimo terminus. 

17. Virėjas  Gaminti kokybiškus 

maisto patiekalus, 

atitinkančius  maisto 

technologines korteles.  

 

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį 

išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją.  

Pasitikrinęs sveikatą ir išklausęs atitinkamą 

higienos įgūdžių mokymo programą, gavęs 

pažymėjimą. Susipažinęs su Geros higienos 

praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo 

įmonėms.  

Žinoti maitinimo normas, maisto 

paruošimo technologiją, produktų laikymo 

ir realizavimo terminus. 

18. Virtuvės 

pagalbinis 

darbininkas  

Užtikrinti virtuvės švarą ir 

tvarką, pirminį daržovių 

paruošimą.   

 

Turėti 18 metų, sugebėti dirbti 

savarankiškai.  

Išklausęs atitinkamą higienos įgūdžių 

mokymo programą, gauti pažymėjimą. 

19. Skalbėjas  Skalbti ir lyginti vaikų 

patalynę, rankšluosčius ir 

darbo rūbus.  

 

Išmanyti lopšelio-darželio skalbimo darbų 

organizavimą, kėlimo darbų leidžiamas 

normas.  

Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, 

higienos reikalavimus, pirmosios medicinos 

pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam 

atsitikimui darbe. Vadovautis lopšelio-



darželio nuostatais, direktoriaus įsakymais, 

darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų 

saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo 

pareigybės aprašymu. 

20. Pastatų ir statinių 

priežiūros 

darbininkas  

Vykdyti visus įstaigoje 

esančius smulkius remonto 

darbus ir veikiančių 

sistemų priežiūros darbus 

pagal savo kvalifikaciją. 

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį 

išsilavinimą.  

Išmanyti pastatų technines savybes, 

smulkaus remonto darbų atlikimo tvarką,  

higienos reikalavimus. Darbuotojų civilinės 

saugos, darbų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos, elektrosaugos,       

reikalavimus.  

Žinoti pirmosios medicinos pagalbos 

suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui 

darbe.  

Vadovautis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, įstaigos nuostatais, įstaigos 

direktoriaus įsakymais, įstaigos darbo 

tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijomis, šiuo  pareigybės 

aprašymu.  

Laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių. 

 Žinoti įstaigos teritorijos, pastato patalpų, 

įrengimų bei komunikacijų išdėstymo 

planą. 

21. Kiemsargis  Vykdyti įstaigos 

teritorijos, lauko žaidimo 

aikštelių ir augmenijos 

priežiūrą.  

Turėti 18 metų, sugebėti dirbti 

savarankiškai. 

Turi būti išklausęs sveikatos žinių 

minimumo kursus, gavęs sveikatos žinių 

atestavimo pažymėjimą.  

Gebėti naudotis žoliapjove. 

22. Technikas- 

elektrikas  

Užtikrinti šilumos 

sistemos ir elektrosaugos 

įrenginių veikimą ir 

eksploatavimą įstaigoje.  

 

Turėti ne žemesnį kaip vidurinį 

išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją. Būti 

išklausęs darbininko, eksploatuojančio 

technologinius šilumos įrenginius mokymo 

programą. Gerai išmanyti elektros įrenginių 

gedimų šalinimo būdus ir nustatyti jų 

priežastis.  

Vadovautis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, įstaigos nuostatais, įstaigos 

direktoriaus įsakymais, įstaigos darbo 

tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijomis, šiuo  pareigybės 

aprašymu.  

Išmanyti statinio priežiūros taisykles, 

pildyti žurnalą. 

Turėti galiojančius pažymėjimus, 

suteikiančius teisę dirbti su elektros 

įrenginiais ir šildymo sistema.  

 


