
 
 

 
 

  

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI 
 

 

Vardas, pavardė Užimamos pareigos Atliekamos funkcijos 
Specialieji 

reikalavimai 
Kontaktai 

Sigita Barzdaitienė 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto vaikams 

patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos 

reikalavimų užtikrinimas 
Vidurinis 

sigita.barzdaitiene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Aušra Bielskienė 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto vaikams 

patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos 

reikalavimų užtikrinimas 
Vidurinis 

aušra.bielsiene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Raminta Čereškienė 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto vaikams 

patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos 

reikalavimų užtikrinimas 
Vidurinis 

raminta.čereškiene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Ingrida Derliūnienė 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto vaikams 

patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos 

reikalavimų užtikrinimas 
Vidurinis 

ingrida.derliūniene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Lina Derliūnienė 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto vaikams 

patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos 

reikalavimų užtikrinimas 
Vidurinis 

lina.derliūniene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Rima Gataveckienė Vaikų slaugytoja 

Vaikų sveikata; tvarko darbuotojų pirmosios pagalbos 

ir sveikatos medicinines knygeles; rūpinasi pirmosios 

pagalbos priemonėmis; organizuoja vaikų ir 

darbuotojų maitinimą; rašo valgiaraščius; 

kontroliuoja maisto produktų kokybę; higieninių 

reikalavimų  užtikrinimas. 

Aukštesnysis 

medicininis 

išsilavinimas 

rima.gataveckiene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Egidijus Jonavičius Kiemsargis 
Lopšelio – darželio kiemo teritorijos tvarkymas ir 

priežiūra 
Netaikoma 

egidijus.jonavicius@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Donatas Kubilius 

 

Elektrikas 

 

 

 

 

Pagalbinis darbininkas 

Lopšelio-darželio elektros įrenginių, patalpų, elektros 

tiekimo komunikacijų būklės priežiūra, tikrinimas ir 

tvarkymas. 

 

 

Talkina remonto metu vidaus patalpose ar  lauko 

teritorijoje; dalyvauja talkose, atlieka įvairius 

smulkius krovos darbus 

Vidurinis, 

vidurinė/aukštoji 

elektrosaugos 

kvalifikacija 

 

 

Netaikoma 

donatas.kubilius@marpasaka.lt 

8 343 92362 
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Vilma Kunienė Skalbėja 

Naudotų skalbinių keitimas, skalbimas, švarių 

skalbinių rūšiavimas, išdavimas, minkšto inventoriaus 

apskaitos tvarkymas. 

Netaikoma 
vilma.kuniene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Diana Leonavičienė 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto vaikams 

patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos 

reikalavimų užtikrinimas 
Vidurinis 

diana.leonaviciene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Laimutė Lesotienė 

Valytoja 

 

 

Kiemsargė 

Lopšelio – darželio kabinetų, salės, koridorių, tualeto 

patalpų tvarkymas ir priežiūra; higieninių reikalavimų  

užtikrinimas. 

 
Lopšelio – darželio kiemo teritorijos tvarkymas ir 

priežiūra 

Netaikoma 

 

 

Netaikoma 

laimute.lesotiene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Gintauto Lisausko Santechnikas 
Lopšelio-darželio vandentiekio ir kanalizacijos 

techninės būklės priežiūra, tikrinimas ir tvarkymas. 
Netaikoma 

gintautas.lisauskas@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Laura Liutkutė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja (dirbantis su SUP 

turinčiais vaikais) 

Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams. Vidurinis 
laura.liutkute@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Dalia Matijošaitienė 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto vaikams 

patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir higienos 

reikalavimų užtikrinimas 
Vidurinis 

dalia.matijosaitiene@marasaka.lt 

8 343 92362 

Asta Matukienė Virėja 

Lopšelio – darželio virtuvėje maisto gaminimas ir 

jo išdavimas, geros higienos praktikos taisyklių 

laikymasis. 

Vidurinis, virėjo 

kvalifikacija  
asta.matukiene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Stasys Mickevičius Budėtojas 

Užtikrinti lopšelio-darželio turto, pastato ir 

teritorijos apsaugą. Priimti grupių raktus Priduoti 

signalizaciją ir užrakinti pagrindines duris bei 

vartus.  

Netaikoma 
stasys.mickevicius@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Vaida Monkienė Virėja 

Lopšelio – darželio virtuvėje maisto gaminimas ir 

jo išdavimas, geros higienos praktikos taisyklių 

laikymasis. 

Vidurinis, virėjo 

kvalifikacija  
vaida.monkiene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Regina Pauliukonienė 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto 

vaikams patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir 

higienos reikalavimų užtikrinimas 

Vidurinis 
regina.pauliukoniene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Loreta Petruškevičienė 
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto 

vaikams patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir 

higienos reikalavimų užtikrinimas 

Vidurinis 
loreta.petruškeviciene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Renata Pečkienė 

 

 

Ūkvedė 

 

 

 

 

 

 

Techninio personalo darbo organizavimas, darbo 

laiko apskaitos vedimas, darbas su el. dokumentų 

valdymo sistemomis. Ūkinės veiklos darbų 

organizavimas, viešųjų pirkimų vykdymas, aprūpinant 

įstaigą reikiamomis priemonėmis. Darbuotojų 

instruktavimas  

civilinės saugos, darbų saugos ir priešgaisrinės 

saugos klausimais. 

 

 

 

Spec. vidurinis 

 

 

 

 

 

renata.peckiene@mrpasaka.lt 

8 343 92362 
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Pagalbinė darbininkė 

 

 

Talkina remonto metu vidaus patalpose ar  lauko 

teritorijoje; dalyvauja talkose, atlieka įvairius 

smulkius krovos darbus 

 

Netaikoma 

Edmundas Pranckevičius  
Pastatų ir statinių priežiūros 

darbininkas 

Atlikti pastatų ir statinių remonto darbus bei 

vidaus ir lauko inventoriaus 
Netaikoma 

edmundas.pranckeicius@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Lina Slavickienė 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto 

vaikams patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir 

higienos reikalavimų užtikrinimas 

Vidurinis 
lina.slavickiene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Vaida Radauskaitė 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja (dirbantis su SUP 

turinčiais vaikais) 

Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams. Vidurinis 
vaida.radauskaite@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Neringa Vyšniauskienė Sekretorė 

Lopšelio – darželio dokumentų valdymas, darbas su 

el. dokumentų valdymo sistema, darbuotojų asmens 

bylų ir dokumentų tvarkymas, interneto svetainės 

administravimas, duomenų teikimas DVS 

priemonėmis; Archyvo tvarkymas 

Vidurinis 
neringa.vysniauskiene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Aldona Zalieckienė 
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto 

vaikams patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir 

higienos reikalavimų užtikrinimas 

Vidurinis 
aldona.zalieckiene1@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Aldona Zalieckienė Sandėlininkė 

Užsakyti, priimti iš tiekėjų maisto produktus; 

išduoti maisto produktus virėjoms; tvarkyti 

apskaitos dokumentus dėl gavimo išdavimo. 

Vidurinis 
aldona.zalieckiene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Gitana Zaveckienė 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

Pagalba mokytojai ugdomojoje veikloje, maisto 

vaikams patiekimas, grupių patalpų tvarkymas ir 

higienos reikalavimų užtikrinimas 

Vidurinis 
gitana.zaveckiene@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Daiva Žiemelytė Virėja 

Lopšelio – darželio virtuvėje maisto gaminimas ir 

jo išdavimas, geros higienos praktikos taisyklių 

laikymasis. 

Vidurinis, virėjo 

kvalifikacija  

daiva.ziemelyte@marpasaka.lt 

8 343 92362 

Roma Žukauskienė Vyresnioji buhalterė 

Rengia finansines ir biudžetines ataskaitų 

rinkinius; registruoja ūkines operacijas; vykdo 

finansų kontrolę; teikia buhalterinės apskaitos 

informaciją auditoriams, savivaldybės 

administracijai kt. institucijoms; tvarko 

inventorizacijos duomenis; Užtikrina darbo 

užmokesčio mokėjimą; tvarko vaikų maitinimą, 

mokestį už darželį. 

Aukštasis arba 

aukštesnysis 

išsilavinimas, 

arba iki 1995 

metų įgytą 

specialųjį 

išsilavinimą; 

buhalterio 

kvalifikacija 

roma.zukauskiene@marpasaka.lt 

8 343 50758 
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