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                                                                         I. PAREIGYBĖ 

 

1. Socialinių paslaugų padalinio vadovas  yra ____________I grupės pareigybė____________ 

                           (pareigybės pavadinimas)                                        (nurodoma pareigybės grupė  

2. Pareigybės lygis – _A___________________________________________________________ 

                                                      (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

3. Pareigybės paskirtis: pareigybė reikalinga organizuoti Įstaigoje socialinių paslaugų teikimą 

įvairioms paslaugų gavėjų grupėms, koordinuoti Socialinių paslaugų padalinio darbą, teikti padalinio 

darbuotojams metodinę pagalbą, analizuoti ir abibendrinti padalinio darbuotojų darbą, vykdyti paslaugų 

teikimo priežiūrą, atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas; 

4. Pareigybės pavaldumas (jei yra): darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus  direktoriaus pavaduotojui 

socialinėms paslaugoms; 

5. Darbuotojui nustatyta darbo savaitės trukmė val: 40 val.; 

  

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

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

išsilavinimą; 

6.2. gerai mokėti valstybinę mokėti lietuvių kalbą raštu ir žodžiu; 

6.3. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, Lietuvos Respublikos įstatymus (tokius kaip: LR sveikatos 

sistemos įstatymas, LR sveikatos draudimo įstatymas, LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, LR 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas), 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų 

teikimą, neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimą, darbingumo lygio ir neįgalumo lygio, 

profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių nustatymą bei jais vadovautis, gebėti juos 

taikyti praktiškai. Žinoti Įstaigos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, etikos kodekso reikalavimus, kalbos 

kultūros normas ir mokėti juos taikyti praktiškai; 

6.4. žinoti Lietuvos higienos normą HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos 

įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos higienos normą HN 47-1:2012 „Sveikatos 

priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“; 

6.5. žinoti socialinio darbo teorinius metodus ir modelius; 

6.6. būti susipažinusiam su naujomis metodikomis bei socialinėmis naujovėmis; 

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą. Dirbti komandoje priimant sprendimus 

bei koordinuoti Socialinio paslaugų padalinio veiklą. Būti pareigingu, atsakingu, darbščiu, iniciatyviu, laisvai 

bendrauti, kūrybiškai dirbti, dalintis darbo patirtimi; 

6.8. gebėti bendrauti su Įstaigos gyventojais, bendradarbiauti su socialinio darbo, sveikatos 

priežiūros sistemos specialistais bei įstaigomis, kitomis institucijomis, kurių veikla turi įtakos žmonių globai, 

priežiūrai, sveikatai; 



6.9. savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, 

rengti ir teikti išvadas bei pasiūlymus, sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis, sugebėti analizuoti ir spręsti 

įvairias socialines problemas, operatyviai atlikti pavestas užduotis; 

6.10. išmanyti dokumentų valdymo taisykles, apskaitos, raštvedybos bei teisės aktų rengimo 

taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai; 

6.11. mokėti dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programų paketu (MS Word, Outlook Express, 

MS Excel), Internet Explorer; 

6.12. išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus; 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. organizuoja ir planuoja Socialinių paslaugų padalinio veiklą, užtikrina tinkamą socialinių 

paslaugų teikimą gyventojams; 

7.2. vykdo globojamų gyventojų įgūdžių ugdymo, socialinės globos, socialinių paslaugų teikimo 

proceso organizavimą, įskaitant gyventojų adaptacijos programų, poreikio vertinimų, individualių socialinės 

globos planų, užimtumo būrelių, darbinės veiklos skatinimo bei lavinimo programų, nuolatinį aptarimą bei 

priežiūrą; 

7.3. organizuoja Socialinių paslaugų padalinio susirinkimus; 

7.4. rengia sprendimų projektus, susijusius su socialinio darbo organizavimu; 

7.5. kartu su kitais Įstaigos specialistais dalyvauja socialinių paslaugų formavime, planavime, 

komandinio darbo principu; 

7.6. organizuoja ir koordinuoja Socialinių paslaugų padalinio socialiniams darbuotojams ir 

užimtumo specialistams pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;  

7.7. teikia profesinę pagalbą Socialinių paslaugų padalinio specialistams bei aptarnaujančiam 

personalui, prižiūri kaip vykdomi padalinio veiklą reglamentuojantys dokumentai; 

7.8. rengia Socialinių paslaugų padalinio darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programų, 

metinių mokymo planų ir grafikų bei kitų metodinių dokumentų projektus;  

7.9. organizuoja bei koordinuoja Socialinių paslaugų padalinio specialistų bei aptarnaujančio 

personalo kvalifikacijos kėlimą, skatinti personalą tobulinti savo profesinį meistriškumą, kelti kvalifikaciją, 

atestuotis, inicijuoti socialinio darbo metodų diegimą; 

7.10. rengia Socialinių paslaugų padalinio darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti 

Įstaigos direktoriui; Užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus; 

7.11.  informuoja direktoriaus pavaduotoją socialinėms paslaugoms apie socialinio darbo veiklos 

problemas, siūlo jų sprendimo būdus;  

7.12. sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, informuoja  

darbuotojus apie kasmetinius sveikatos patikrinimus;  

7.13. bendradarbiauja su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM, periodiškai teikia informaciją 

apie atvykusius / išvykusius / mirusius gyventojus;  

7.14. teikia informaciją atitinkamoms institucijoms gyventojų išvykimo / mirties atveju; 

7.15. mirus gyventojui teikia informaciją bankui, kuriame mirusysis saugojo savo asmenines 

pinigines lėšas; 

7.16. esant poreikiui, įvertina bei organizuoja darbo vietų rizikos vertinimą Įstaigoje;  

7.17. dalyvauja priimant naujai atvykusius į socialinės globos namus gyventojus, organizuoja jų 

apgyvendinimą; 

7.18. rengia informacinius raštus savo vykdomų funkcijų srityje; 

7.19. sudaro gyventojų grupes, su kuriomis dirba socialiniai darbuotojai; 

7.20. registruoja bei saugo naujai atvykusių gyventojų dvišales sutartis; 

7.21. sudaro socialinio darbuotojų ir užimtumo specialistų darbo grafikus ir pildo darbo laiko 

apskaitos žiniaraščius; 

7.22. seka socialiniams darbuotojams išduotų įgaliojimų bankams galiojimą, laiku paruošia naujus; 

7.23. bendradarbiauja darbo klausimais su Įstaigos struktūrinių padalinių darbuotojais, su 

savivaldybėmis, globos bei gydymo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, socialinės globos 

institucijomis - socialinių paslaugų teikimo klausimais; 

7.24. rūpinasi, kad Socialinių paslaugų padalinio darbuotojai tinkamai atliktų savo pareigas;  

7.25. teikia pasiūlymus, svarstant Įstaigos perspektyvinius planus dėl globos namų paslaugų teikimo 

ar kokybės gerinimo sąlygų sudarymui; 



7.26. rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojai socialinėms paslaugoms metinius Įstaigos veiklos 

planus bei ataskaitas, užtikrina planų įgyvendinimą; 

7.27. rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojai socialinėms paslaugoms metinius socialinio darbo 

planus bei ataskaitas, užtikrina planų įgyvendinimą; 

7.28. vykdo direktoriaus pavaduotojos socialinėms paslaugoms ir Įstaigos direktoriaus pavedimus, 

siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo; 

7.29. direktoriaus pavaduotojos socialinėms paslaugoms bei Įstaigos direktoriaus nurodymu teikia 

informaciją apie savo veiklą; 

7.30. vykdo kitus su Socialinių paslaugų padalinio vadovo pareigybės funkcijomis susijusius 

direktoriaus pavaduotojos socialinėms paslaugoms  nurodymus bei pavedimus; 

7.31. direktoriui pavedus, pagal savo pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą globos namų 

darbuotoją, nesantį darbe dėl ligos, kasmetinių atostogų ar komandiruotės metu, kitais atvejais; 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

8.1. 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.  

 

  

Susipažinau 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

(Data) 

 


