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                                                                         I. PAREIGYBĖ 

 

1. Socialinių paslaugų padalinio vadovo pavaduotojas    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 planuoti ir organizuoti bei analizuoti ir apibendrinti 

Socialinio paslaugų padalinio socialinio darbuotojo padėjėjų veiklą, vykdyti gyventojams teikiamų socialinių 

paslaugų priežiūrą, teikti gyventojams bendrąsias socialines paslaugas, kontroliuoti Socialinio paslaugų 

padalinio socialinio darbuotojo padėjėjų veiklą, atlikti kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas; 

4. Pareigybės pavaldumas (jei yra): darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Socialinių paslaugų padalinio 

vadovui; 

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. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį  socialinio darbo srityje; 

6.3. gerai išmanyti  Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės globos organizavimą 

ir teikimą, gebėti juos taikyti praktiškai; 

6.4. mokėti valstybinę lietuvių kalbą; 

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu; 

6.7. išmanyti tarnybinio etiketo reikalavimus; 

6.8. turi gebėti dirbti komandoje, organizuoti, įvertinti vykdomą veiklą,  iškelti veiklos tikslus; 

6.9. žinoti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės apsaugos, apsaugos nuo elektros, apsaugos 

sistemos reikalavimus; 

6.10. žinoti dokumentų rengimo bei tvarkymo pagrindus; 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. vadovauja socialinių darbuotojų padėjėjų darbo organizavimui; 

7.2. renka metodinę medžiagą apie socialinį darbą, perduoda savo profesinę patirtį bei naujai įgytas 

žinias kolegoms; 

7.3. planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja socialinių darbuotojų padėjėjų veiklą, teikiamų paslaugų 

kokybę; 

7.4. siekiant spręsti gyventojų socialines, buitines problemas bendradarbiauja su socialiniais 

darbuotojais, socialinių darbuotojų padėjėjais, kitais specialistais, ieško efektyvių pagalbos būdų, padeda 



jiems geriau suprasti, kaip socialinės problemos veikia jų elgesį, teikia pasiūlymus, kaip būtų galima gerinti 

socialinį klimatą, susikurti jaukią ir saugią darbo aplinką; 

7.5. dalyvauja atvykus naujiems gyventojams bei kartu su kitais Įstaigos specialistais  organizuoja jų 

apgyvendinimą; 

7.6. deklaruoja naujai atvykusių į Įstaigą gyventojų gyvenamąją vietą seniūnijoje; 

7.7. teikia Įstaigos gyventojų dokumentus savivaldybių Socialinės paramos skyriams, VSDFV 

Pensijų skyriams ir kitoms institucijos, reikalingus pensijai, pašalpai ar kitai išmokai gauti; 

7.8. bendradarbiauja su AB Lietuvos bankais, atidarant sąskaitas naujai atvykusiems gyventojams; 

7.9. siekiant suteikti gyventojams socialinę ir psichologinę pagalbą bendradarbiauja su valstybės ir 

savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, su gyventojų artimaisiais; 

7.10. organizuoja gyventojų laidojimą, praneša apie mirusio gyventojo faktą artimiesiems ir Įstaigos 

darbuotojams; 

7.11. rengia bei registruoja socialinių darbuotojų grupių priėmimo – perdavimo aktus; 

7.12. kartu su kitais Įstaigos specialistais rūpinasi gyventojų teikiamų socialinių įgūdžių ugdymu, 

socializacija ir pilnaverte integracija į visuomenę;  

7.13. teikia visapusišką pagalbą socialinių darbuotojų padėjėjams, užimtumo specialistams, prižiūri, 

kaip vykdomi Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai;  

7.14. registruoja asmenų, globėjų, rūpintojų, kitų šeimos narių ir artimųjų giminaičių skundus ir 

prašymus; laikino išvykimo sutartis; 

7.15. registruoja pranešimus apie gyventojų vidaus tvarkos pažeidimus ir gyventojų paaiškinimus, 

teikia pasiūlymus; 

7.16. sudaro socialinio darbuotojo padėjėjų darbo grafikus ir pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;  

7.17. saugo Įstaigos gyventojų asmens bylas, tvarko ir saugo gyventojų asmens dokumentus (pasas, 

asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, neįgaliojo pažymėjimas), seka galiojimo 

terminus, pasibaigus  galiojimo terminui, kreipiasi į Migracijos tarnybą ir NDNT dėl naujų dokumentų 

išdavimo; 

7.18. informuoja ir konsultuoja gyventojus jų teisių ir  pareigų klausimais savo kompetencijos ribose; 

7.19. sudaro numatomų biudžetiniais metais pirkti Socialinių paslaugų padaliniui reikalingų prekių, 

paslaugų ar darbų sąrašą ir pateikia sąrašą už pirkimų planavimą atsakingiems asmenims; 

7.20. laikosi konfidencialumo ir apie gyventojus žinomą informaciją teikia tik įstatymų nustatytais 

atvejais ir tik siekiant apginti gyventojų interesus; 

7.21. laikinai nesant kitam padalinio ar Įstaigos darbuotojui (ligos, atostogų, komandiruotės ar kitais 

atvejais), savo kompetencijos ribose vykdo jų funkcijas; 

7.22. vykdo  kitus su  Socialinių paslaugų padalinio funkcijomis susijusius, direktoriaus pavaduotojo 

socialinėms paslaugoms ir Socialinių paslaugų padalinio vadovo, nurodymus bei pavedimus; 

 

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;  

8.2. yra materialiai atsakingas už Įstaigos gyventojų piniginėmis lėšomis įsigytą turtą ir teisėtą jo 

naudojimą. 
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