
Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia atranką maitinimo organizavimo ir higienos 

priežiūros specialisto pareigoms užimti 

1. Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“ skelbia konkursą laisvai maitinimo 

organizavimo ir higienos priežiūros specialisto pareigoms užimti nuo 2022 m. sausio 3 dienos. 

2. Darbo sutarties rūšis: neterminuota. 

3. Darbo krūvis: 0,75 etato. Darbo užmokestis vieno etato ~ 829,69 Eur (neatskaičius 

mokesčių). 

4. Specialieji reikalavimai maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto 

pareigoms užimti: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį 

išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir maisto gamybos ir (ar) maitinimo organizavimo kvalifikaciją; 

4.2. būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų 

nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus; 

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūrą ir vaikų maitinimo organizavimą 

ugdymo įstaigoje; 

4.4.  gebėti dirbti „Microsoft Office" programiniais paketais ir „Internet Explorer" 

kompiuterine programa; 

4.5. būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam ir iniciatyviam, pasižymėti 

nepriekaištinga profesine reputacija. 

5. Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII -198 įstatymu. 

6.  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;  

6.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; 

6.4. gyvenimo aprašymą (CV). 

7. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.  

8. Pretendentai dokumentus siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu 

ld@nykstukas.alytus.lm.lt su nuoroda:  Dėl  laisvos maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros 

specialisto darbo vietos. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami 

pretendentui.  

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.  

Dokumentai priimami nuo 2021 m. lapkričio 24 d. iki 2021 m. gruodžio 7 d. (14 

kalendorinių dienų nuo atrankos  paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną). 

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami 

asmeniškai ir kviečiami pokalbiui, kuris vyks 2021 m. gruodžio 10 d.  

Kontaktinis tel. (8 315) 76 520, el. p. ld@nykstukas.alytus.lm.lt  

Informacija apie skelbiamą konkursą pateikiama http://www.nykstukas-

alytus.lt/veiklos-sritys/informacija-apie-laisvas-vietas/darbo-vietos/ 

https://www.nykstukas.alytus.lm.lt/ 
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