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PATVIRTINTA : 
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įsakymu Nr. P 12 - 12 

PERSONALO KOMPETENCIJA 

 

Klasifikacija Pareigybė Reikalavimai išsilavinimui, 

kompetencijai 

Atsakomybė Pastabos 

Įstaigos vadovai Direktorius Aukštasis išsilavinimas 

(universitetinis arba 

neuniversitetinis, technikumas) 

Materialinė atsakomybė, 

atsakomybė už galutinius rezultatus – teikiamos paslaugos 

kokybę, už pavaldžių darbuotojų, vykdančių paslaugos 

teikimą, koordinavimą ir kontrolę. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam darbui 

Aukštasis išsilavinimas 

(universitetinis arba 

neuniversitetinis, technikumas) 

Materialinė atsakomybė, 

atsakomybė už galutinius rezultatus – teikiamos paslaugos 

kokybę, už pavaldžių darbuotojų, vykdančių paslaugos 

teikimą, koordinavimą ir kontrolę. Vykdo aukštesnes 

pareigas einančio darbuotojų nurodymus, jam atsiskaito už 

darbo rezultatus. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

daliai 

Aukštasis išsilavinimas 

(universitetinis arba 

neuniversitetinis, technikumas) 

Materialinė atsakomybė, 

atsakomybė už galutinius rezultatus – teikiamos paslaugos 

kokybę, už pavaldžių darbuotojų, vykdančių paslaugos 

teikimą, koordinavimą ir kontrolę. Vykdo aukštesnes 

pareigas einančio darbuotojų nurodymus, jam atsiskaito už 

darbo rezultatus. 

 

Administracijos 

ir skyrių 

vadovai 

Sveikatos priežiūros 

skyriaus vadovas 

Aukštasis medicininis 

išsilavinimas (universitetinis arba 

neuniversitetinis, technikumas) 

Materialinė atsakomybė, 

atsakomybė už galutinius rezultatus – teikiamos paslaugos 

kokybę, už pavaldžių darbuotojų, vykdančių paslaugos 

teikimą, koordinavimą ir kontrolę. Vykdo aukštesnes 

pareigas einančio darbuotojų nurodymus, jam atsiskaito už 

darbo rezultatus. 

 

Mitybos skyriaus 

vadovas 

Aukštasis išsilavinimas 

(universitetinis arba 

Materialinė atsakomybė, 

atsakomybė už galutinius rezultatus – teikiamos paslaugos 

 



neuniversitetinis, technikumas) kokybę, už pavaldžių darbuotojų, vykdančių paslaugos 

teikimą, koordinavimą ir kontrolę. Vykdo aukštesnes 

pareigas einančio darbuotojų nurodymus, jam atsiskaito už 

darbo rezultatus. 

Specialistai Socialinis 

darbuotojas 

Aukštasis socialinio darbo 

išsilavinimas (universitetinis arba 

neuniversitetinis, technikumas) 

kursai: 40 valandų įžanginiai, 16 

valandų kasmetiniai. 

Atsakomybė už galutinius rezultatus – teikiamos paslaugos 

kokybę, už pavaldžių darbuotojų, vykdančių paslaugos 

teikimą, koordinavimą ir kontrolę. Vykdo aukštesnes 

pareigas einančių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už 

darbo rezultatus. 

 

Kineziterapeutas Aukštasis išsilavinimas 

(universitetinis arba 

neuniversitetinis, technikumas) 

Atsakomybė už galutinius rezultatus – teikiamos paslaugos 

kokybę, už pavaldžių darbuotojų, vykdančių paslaugos 

teikimą, koordinavimą ir kontrolę. Vykdo aukštesnes 

pareigas einančių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už 

darbo rezultatus. 

 

Ergoterapeutas Aukštasis išsilavinimas 

(universitetinis arba 

neuniversitetinis, technikumas) 

Atsakomybė už galutinius rezultatus – teikiamos paslaugos 

kokybę, už pavaldžių darbuotojų, vykdančių paslaugos 

teikimą, koordinavimą ir kontrolę. Vykdo aukštesnes 

pareigas einančių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už 

darbo rezultatus. 

 

Slaugytojas 

 

Aukštasis medicininis 

išsilavinimas (universitetinis arba 

neuniversitetinis, technikumas)/ 

licencija 

Materialinė atsakomybė. 

Atsakomybė už galutinius rezultatus – teikiamos paslaugos 

kokybę, už pavaldžių darbuotojų, vykdančių paslaugos 

teikimą, koordinavimą ir kontrolę. Vykdo aukštesnes 

pareigas einančių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už 

darbo rezultatus. 

 

Vyriausias 

sandėlininkas 

Aukštasis išsilavinimas 

(universitetinis arba 

neuniversitetinis, technikumas) 

Materialinė atsakomybė, 

vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

Kvalifikuoti 

darbuotojai 

Užimtumo 

specialistas 

Ne žemesnis, kaip vidurinis 

išsilavinimas, kursai: 40 valandų 

įžanginiai, 16 valandų 

kasmetiniai. 

Materialinė atsakomybė už užimtumo priemones, 

vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

Ne žemesnis, kaip vidurinis 

išsilavinimas, kursai: 40 valandų 

įžanginiai, 16 valandų 

kasmetiniai. 

vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

Slaugytojo padėjėjas Ne žemesnis, kaip vidurinis 

išsilavinimas, 360 valandų kursai 

vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

Raštvedys Aukštasis išsilavinimas vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus,  



(universitetinis arba 

neuniversitetinis, technikumas) 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

Kasininkas Aukštasis išsilavinimas 

(universitetinis arba 

neuniversitetinis, technikumas) 

Materialinė atsakomybė, 

vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

Vyr. virėjas Ne žemesnis, kaip vidurinis 

išsilavinimas, virėjo kvalifikacija 

Materialinė atsakomybė, 

vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

Virėjas Ne žemesnis, kaip vidurinis 

išsilavinimas virėjo kvalifikacija 

Materialinė atsakomybė, 

vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

Vairuotojas Ne žemesnis, kaip vidurinis 

išsilavinimas Vairuotojo 

kategorija 

Materialinė atsakomybė, 

vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

Skalbėjas Ne žemesnis, kaip vidurinis 

išsilavinimas 

vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

Pastatų techninės 

priežiūros 

darbuotojas 

Ne žemesnis, kaip vidurinis 

išsilavinimas 

vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

Virėjo padėjėjas Ne žemesnis, kaip vidurinis 

išsilavinimas 

vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

Nekvalifikuoti 

darbininkai 

Valytojas Nereikia vykdo aukštesnes pareigas einančių darbuotojų nurodymus, 

jiems atsiskaito už darbo rezultatus. 

 

 Kiemo pagalbinis 

darbininkas 

Nereikia vykdo aukštesnių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už 

darbo rezultatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


