
EIL. 

NR. 

VARDAS, 

PAVARDĖ 
PAREIGOS ATLIEKAMOS FUNKCIJOS 

SPECIALIEJI 

REIKALAVIMAI 
KONTAKTAI 

1.  
Gita 

Aleksandravičiūtė 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos padėjėjas 

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių 

patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, 

žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra. 

Vidurinis 
 837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

2.  
Zita 

Černiauskienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo 

padėjėjas 

Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas, grupių 

patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, 

žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra. 

Vidurinis 
 837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

3.  
Rasa 

Daukšienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos padėjėjas 

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių 

patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, 

žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra. 

Vidurinis 
 837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

4.  
Antanas 

Didžiokas 

Pastatų priežiūros 

darbininkas 

  

Budėtojas 

Remonto darbų pastato viduje ir išorėje vykdymas, vidaus 

ir lauko inventoriaus remontas. 

Patalpų patikrinimas prieš uždarymą, perdavimas saugos 

tarnybai. 

Vidurinis 

 

 

Vidurinis 

 837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

5.  
Rita 

Grumadienė 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Lopšelio – darželio ūkinės veiklos organizavimas, 

aprūpinimas, remonto darbų, pastato ir patalpų priežiūros 

vykdymas. Darbuotojų instruktavimas civilinės saugos, 

darbų saugos  ir priešgaisrinės saugos  klausimais, tėvų 

dokumentų dėl mokėjimo nuolaidų tvarkymas. Viešųjų 

pirkimų  vykdymas. 

Aukštasis 
837 362343 

rita.grumadiene@gmail.com 

6.  
Ingrida 

Kringelienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogo 

padėjėjas 

Pagalbos mokytojai ugdymosi procese teikimas, grupių 

patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, 

žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra. 

Vidurinis 
 837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

7.  
Galina 

Krylova 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos padėjėjas 

  

Budėtojas 

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių 

patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, 

žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra. 

Patalpų patikrinimas prieš uždarymą, perdavimas saugos 

tarnybai. 

Vidurinis 

 

  

Vidurinis 

837362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

8.  
Viktorija  

Krylova 

Raštvedys 

  

   

Duomenų bazės 

specialistas, 

archyvaras 

Lopšelio – darželio dokumentų valdymas, darbas su el. 

dokumentų valdymo sistemomis, darbuotojų asmens bylų 

tvarkymas, interneto svetainės administravimas. 

Duomenų teikimas DVS priemonėmis, archyvinių 

dokumentų apskaitos vykdymas dokumentų parengimas 

saugojimui. 

Aukštasis 

  

 

 

Aukštasis 

837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

9.  
Daiva 

Kuskevičienė 

Sandėlininkas 

 

 

Virėjas 

Maisto produktų užsakymas, priėmimas ir išdavimas 

virtuvei pagal valgiaraštį. Duomenų suvedimas į sistemą 

Valga 

Lopšelio – darželio virtuvėje maisto gaminimas ir jo 

išdavimas, geros higienos praktikos taisyklių laikymasis. 

Aukštesnysis 

 

 

Specialus vidurinis 

837 363461 

rasytesdarzelis@gmail.com 

10.  
Snieguolė 

Labatmedienė 
Virėjas 

Lopšelio – darželio virtuvėje maisto gaminimas ir jo 

išdavimas, geros higienos praktikos taisyklių laikymasis. 
Specialus vidurinis 

837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 
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11.  
Stasys 

Luščikauskas 
Kiemsagis 

Lopšelio – darželio kiemo teritorijos tvarkymas ir priežiūra, 

žaidimų įrengimų priežiūra ir remontas. 
Vidurinis 

 837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

12.  
Dalia 

Radimonienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos padėjėjas 

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių 

patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, 

žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra. 

Vidurinis 
 837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

13.  
Irina  

Tauterienė 

Dietistas 

  

  

 

Virėjas 

Vaikų maitinimo organizavimas, valgiaraščių rengimas, 

geros higienos praktikos taisyklių laikymosi maisto bloke 

užtikrinimas. 

Lopšelio – darželio virtuvėje maisto gaminimas ir jo 

išdavimas, geros higienos praktikos taisyklių laikymasis 

Aukštasis 

  

  

  

Specialus vidurinis 

837 363461 

rasytesdarzelis@gmail.com 

14.  
Tatjana 

Sidunova 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos padėjėjas 

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių 

patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, 

žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra. 

Vidurinis 
837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

15.  
Rita 

Saveikienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos padėjėjas 

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių 

patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, 

žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra 

 Vidurinis 
 837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

16.  
Gražina 

Urbonavičienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos padėjėjas 

  

Valytojas 

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių 

patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, 

žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra. 

Lopšelio – darželio patalpų valymas ir higienos 

reikalavimų užtikrinimas 

Vidurinis 

  

  

Vidurinis 

 837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

17.  
Ona 

Samulionienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos padėjėjas 

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių 

patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, 

žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra. 

Vidurinis 
 837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

18.  
Stasė 

Saliamonienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojos padėjėjas 

Pagalbos auklėtojai ugdymosi procese teikimas, grupių 

patalpų tvarkymas ir higienos reikalavimų užtikrinimas, 

žaidimų aikštelių aplinkos priežiūra. 

Vidurinis 
 837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

19.  
Vaida 

Stankevičiūtė 
Patalynės prižiūrėtojas 

Naudotų  skalbinių keitimas, suruošimas  skalbyklai  ir 

priėmimas išskalbtų, siuvimas ir adymas, materialinių 

vertybių apskaitos tvarkymas. 

Vidurinis 
837 362343 

rasytesdarzelis@gmail.com 

 


