
Įstaigos pavadinimas 

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis“ 

Pareigos 

Sandėlininkas (1 etatas). 

Įdarbinama nuo 2022-07-29 d.  

Darbo vieta 

Kauno lopšelis – darželis „ Spindulėlis“, Kalniečių g. 245 A, Kaunas 

Reikalavimai: 

Sandėlininkui būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar 

specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų (B lygio) arba ne žemesnis kaip vidurinis 

išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, žinios apie įstaigos sandėlio tvarkymui keliamus 

reikalavimus (C lygio). 

 

Funkcijos: 

 Atsako už maisto produktų užsakymus vadovaujantis sudarytomis maisto pirkimo 

sutartimis ir preliminariais valgiaraščių-reikalavimų duomenimis. 

 Atsako už maisto produktų sandėliavimą, vykdo savikontrolę. 

 Priima maisto produktus iš tiekėjų, patikrina maisto produktų kiekius, kainą, kokybę, 

tinkamumo vartoti terminą, atitiktį sąskaitai-faktūrai ar kitam lydimajam dokumentui, 

maisto higienos ir ženklinimo reikalavimams ir kitiems teisės aktams. 

 Atlieka maisto produktų sandėlio suderinimą, sutikrina „Valga IS“  likučių ataskaitos 

duomenis su faktiniais maisto produktų likučiais ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį ir 

prireikus. 

 Atlieka maisto produktų sandėlio inventorizaciją ir maisto produktų sandėlio perdavimą 

(jei yra būtinybė) įstaigoje.  

 Gautas maisto produktų sąskaitas-faktūras pateikia įstaigos direktoriui, suveda į „Valga 

IS“, „DVS“ ir „Vipis“. 

 Pagal valgiaraštį-reikalavimą išduoda maisto produktus į virtuvę (atsiima iš virtuvės).  

 Atsako už „Valga IS“ patvirtintų valgiaraščių-reikalavimų nurašymą laiku, t. y. kiekvieną 

darbo dieną.  

 Atsako už „Valga IS“ nurašytų valgiaraščių atspausdinimą ir perdavimą įstaigos 

direktoriaus tvirtinimui ir pateikimą virtuvės personalui. 

 Įstaigos direktoriaus prašymu pateikia atitinkamo laikotarpio maisto produktų asortimentą 

ir kiekius maisto produktų pirkimams. 

 Seka maisto produktų sutarčių vertes ar kitas maisto produktų sutarčių sąlygas. 

 Teikia siūlymus maisto produktų sandėliavimo gerinimo klausimais. 

 Vaisių ir pieno programų administravimas. 

 Darbuotojų maitinimo apskaita. 

 Atsako už sandėlio materialinių vertybių saugumą, tvarkingą sandėliavimą, priėmimą ir 

išdavimą; produktų atsargų sandėlyje atitikimą apskaitos duomenims; tvarkingą  

dokumentų pildymą; sandėliavimo patalpų švarą ir tvarką, atitinkančią HN reikalavimus. 

 Vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus įsakymus, tiesioginio vadovo pavedimus, 

susijusius su sandėlininko pareigomis. 

Darbo užmokestis: 

Koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 patvirtintu 2017-01-17, atsižvelgiant į išsilavinimą ir darbo 

stažą. Koeficientas 6,5 – 7,5 BAD. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 



 Prašymas; 

 asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

 išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

 gyvenimo aprašymas, parengtas lietuvių kalba; 

 buvusių darboviečių rekomendacijas (nebūtinai). 

Dokumentų priėmimo vieta: 

 

Kauno lopšelis – darželis „ Spindulėlis“ raštinė, Kalniečių g. 245 A, Kaunas 

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu Spindulelis_kaunas@hotmail.com 

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Dokumentų originalai pateikiami 

atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. 

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai 

Tel. (8 37) 73 16 94; +37067979004 

El. paštas  spindulelis_kaunas@hotmail.com 

Tinklapis  www.spindulelis.com 

 

Dokumentų priėmimo terminas 

Iki 2022 m. birželio 21 d. 12
00 

val. 

Atrankos pokalbis planuojamas 2022 m. birželio 28-29 d. 

Tik į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu. 

 

http://www.spindulelis.com/

