
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SENJORŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAM DARBUI 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Šis pareigybės aprašymas nustato viešosios įstaigos Senjorų socialinės globos 

namų (toliau – Įstaiga) vadovo pavaduotojo socialiniam darbui (toliau – pavaduotojas) pareigybės 

charakteristiką, reikalavimus asmeniui, einančiam šias pareigas, ir vadovo pareigybei priskirtas 

funkcijas. 

2. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti Įstaigos darbą atsižvelgiant į Įstaigai 

priskirtus uždavinius ir vykdomas funkcijas, siekiant įgyvendinti Įstaigai iškeltus tikslus. 

3. Pavaduotojas savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos 

Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 

tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio socialinių paslaugų 

sritį, Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo ir įstaigos vadovo įsakymais, Įstaigos įstatais ir šiuo 

pareigybės aprašymu. 

4. Pavaduotoją konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, taip pat vykdo kitas 

funkcijas, susijusias su pavaduotojo darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka, įstaigos direktorius. 

5. Pareigybės lygis – A, kuriam būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas. 

Pavaduotojo pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai. 

6. Pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui. 

7. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems 

norminiams teisės aktams ir esant būtinybei keičiamas Įstaigos direktoriaus arba įstaigos 

pavaduotojo iniciatyva. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

8. Pavaduotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

8.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis 

laipsnis) ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;  



8.2. studijų kryptis – socialinis darbas; 

8.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį; 

8.4. išmanyti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, kitus Lietuvos 

Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, ir 

kitus su Įstaigos veikla susijusius įstatymus ir norminius teisės aktus ir gebėti juos taikyti 

praktikoje;  

8.5. išmanyti strateginio planavimą, mokėti rengti metinius veiklos planus, ataskaitas;  

8.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti 

išvadas ir gebėti savarankiškai priimti sprendimus; 

8.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

8.8. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Pavaduotojas vykdo šias funkcijas: 

9.1. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą; 

9.2. įgyvendina įstaigos nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius, teikiant ilgalaikę 

(trumpalaikę) socialinę globą bei tenkinant gyventojų psichologines, socialines, kultūrines ir 

dvasines reikmes; 

9.3. koordinuoja Socialinio darbo ir Asmens sveikatos priežiūros skyrių darbą; 

9.4. kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbo kokybę;  

9.5. kasmet nustato metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų įvertinimo rodiklius 

pavaldiems darbuotojams bei vertina jų kasmetinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.6. organizuoja ir dalyvauja Įstaigos veiklos stebėsenos ir paslaugų kokybės valdymo 

procesuose; 

9.7. užtikrina socialinės globos, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą socialinės 

globos namų gyventojams teisės aktų nustatyta tvarka, kontroliuoja teikiamų paslaugų kokybę ir 

teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl teikiamų paslaugų kokybės gerinimo; 

9.8. organizuoja asmenų priėmimą į socialinės globos namus, jų apgyvendinimą teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

9.9. sprendžia socialinės globos namų gyventojų socialines problemas bei priima 

sprendimus savo kompetencijos ribose, tarpininkauja tarp gyventojoir socialinės aplinkos; 



9.10. teikia informaciją gyventojams, jų artimiesiems bei kitiems suinteresuotiems 

asmenims apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas, gyvenimo sąlygas; 

9.11. kontroliuoja gyventojų turto, lėšų, asmens bylų ir kitu dokumentu tvarkymą; 

9.12. tarpininkauja, atstovauja paslaugų gavėjų interesams Įstaigos viduje, valstybės ir 

savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises; 

9.13. organizuoja įstaigos veiklos ir socialinės globos atitikties socialinėms globos 

normoms vertinimą; 

9.14. organizuoja įstaigos veiklos planų, ataskaitų rengimą; 

9.15. rengia įstaigos direktoriaus įsakymų, pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų, kitų 

įstaigos veiklos dokumentų projektus; 

9.16. pagal kompetenciją organizuoja įstaigos materialinių vertybių nurašymą teisės aktų 

nustatyta tvarka;  

9.17. nuolat peržiūri bei kontroliuoja Įstaigos gyventojų sąrašus, gyventojų asmens bylas ir 

kitą veiklos dokumentaciją; 

9.18. pagal kompetenciją teikia ataskaitas, kitus privalomosios atskaitomybės duomenis 

valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.19. direktoriaus pavedimu dalyvauja pasitarimuose, darbo grupių ir komisijų veiklose; 

9.20. bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybe, kitomis socialinės globos įstaigomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.; 

9.21. prižiūri maitinimo, sveikatos priežiūros, socialinio darbo ir kitų paslaugų atitikimą 

Socialinės globos normų apraše numatytiems reikalavimams, paslaugų gavėjų poreikiams 

lūkesčius ir apie tai nuolat informuoja direktorių; 

9.22. užtikrina, kad būtų pripažįstamos asmens teisės rinktis jo pagrįstus lūkesčius ir 

teisėtus interesus atitinkančią pagalbą. Į asmens nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo teisėtiems 

interesams, atsižvelgia užtikrinant, kad nebus pažeistos ir kitų asmenų pasirinkimo galimybės; 

9.23. laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su funkcijų 

vykdymu, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų, higienos normų, darbo 

tvarkos taisyklių, šios pareigybės aprašymo, kitų vidaus dokumentų reikalavimų; 

9.24. pavaduoja įstaigos direktorių jo nesant; 

9.25. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio 

pobūdžio direktoriaus pavedimus.  


