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APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Direktoriaus pavaduotojas  socialinėms paslaugoms yra  žmonių su psichine ir proto negalia 

slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovas, grupė – Vadovai“.                              
                                                                

2. Pareigybės lygis – direktoriaus pavaduotojos socialinėms paslaugoms pareigybė priskiriama A 

lygiui. 
 

                3. Pareigybės paskirtis – pagal pareigybės kompetenciją rengti teisės aktų projektus, organizuoti 

tinkamą asmenų apgyvendinimą ir paskirti jų poreikius atitinkančias paslaugas. Siekti, kad paslaugas teiktų 

kvalifikuotas personalas, užtikrinti komandinį darbą, dalykinės informacijos analizę bei sklai 

 

             4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis specialistas tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui. 

 
              5. Darbuotojui nustatyta darbo savaitės trukmė - 40 val. 
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  
6.   Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo 

krypties išsilavinimą; 

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės 

aktais, reglamentuojančiais socialinės globos organizavimą ir teikimą, darbo santykių reguliavimą, 

Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; 

6.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir padalinių veiklą, priimti sprendimus, 

bendrauti ir bendradarbiauti; 

6.4. gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

6.5. mokėti dirbti „MS Office" programiniu paketu; 

6.6. išmanyti dokumentų valdymo (rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimus) taisykles, 

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

  

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
  

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:  

7.1. organizuoja bei koordinuoja Socialinių paslaugų ir Sveikatos priežiūros padalinių bei vadovų 

darbą socialinės globos namuose; 

7.2. planuoja socialinių paslaugų teikimą, sistemingai analizuoja, kontroliuoja ir vertina socialinio 

darbo bei sveikatos priežiūros organizavimą; 

7.3. Organizuoja paramos teikimą įstaigai, koordinuoja su tuo susijusius procesus; 

7.4. dalyvauja priimant naujus gyventojus į socialinės globos namus, organizuoja jų adaptaciją; 

7.5. ruošia įsakymų, raštų, veiklos planų ir ataskaitų ir kitų dokumentų projektus, socialinių paslaugų 

srityje; 

7.6. organizuoja darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; 

7.7. siekiant spręsti gyventojų socialines problemas, bendradarbiauja su Įstaigos ir kitų institucijų 

specialistais, socialinės globos namų gyventojų globėjais, rūpintojais, giminėmis;  

7.8. konsultuoja interesantus savo kompetencijos ribose; 

7.9. siekiant skatinti globos namų gyventojų integraciją į visuomenę, palaiko ryšius su visuomene, 

įvairiomis įstaigomis, institucijomis; 



7.10. tiria ir analizuoja darbą, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, reabilitacijos 

organizavimo srityje, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus Įstaigos direktoriui dėl darbo, veiklos gerinimo; 

7.11. tiria ir analizuoja socialinės globos namų gyventojų konfliktų priežastis, žodinius skundus, 

pareiškimus, pageidavimus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą; 

7.12. siekiant  ginti Įstaigos ir globos namų gyventojų interesus, atstovauja Įstaigą ir gyventojus 

kitose įstaigose, institucijose; 

7.13. renka ir kaupia globos įstaigų socialinio darbo pažangios patirties informaciją, ją analizuoja ir 

apibendrinus įgyvendina teigiamą patirtį; 

7.14. užtikrina konfidencialios informacijos slaptumą; 

7.15. bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis, institucijomis, visuomeninėmis 

organizacijomis socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo klausimais; 

7.16. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų Įstaigos direktorių (atostogų, komandiruočių, laikino 

nedarbingumo ar kt. atvejais); 

7.17. direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tai, 

kad jam pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir kokybiškai, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme 

nustatytų funkcijų vykdymą, už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą, už 

pateiktos informacijos teisingumą. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 

8.1. kokybišką savo pareigų vykdymą; 

8.2. gyventojams teikiamų socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę; 

8.3. dokumentų parengimą organizuojant socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

gyventojams; 

8.4. Įstaigos vadovo nurodymų vykdymą darbo klausimais; 

8.5. žalą, padarytą Įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

8.6. gautos informacijos ar duomenų apie asmenis, kurioms teikiamos socialinės globos paslaugos, 

globėjus, rūpintojus, kitus šeimos narius ar artimuosius giminaičius konfidencialumą teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

8.7. Direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms už netinkamą pareigų vykdymą, darbo 

tvarkos taisyklių nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
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