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                                                                                           potvarkiu Nr. 22-114/22 

 

                

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SENJORŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

 

             1. Šis pareigybės aprašymas nustato viešosios įstaigos Senjorų socialinės globos namų (toliau – 

Įstaiga) vadovo (toliau – Vadovas) pareigybės charakteristiką, reikalavimus asmeniui, einančiam šias 

pareigas, ir Vadovo pareigybei priskirtas funkcijas.  

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

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

3. Vadovas 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 

įsakymais, Įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu. 

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

susijusias su Vadovo darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka, Savivaldybės meras. 

5. Vadovo pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai. 

6. Vadovą, jo nesant, pavaduoja Vadovo pavaduotojas. 

7. Vadovas yra tiesiogiai pavaldus merui.  

8. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems 

norminiams teisės aktams ir esant būtinybei keičiamas Įstaigos savininko teises įgyvendinančiosios  

institucijos arba Vadovo iniciatyva. 

 

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM VADOVO PAREIGAS 

 

9. Vadovo pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:   

            9.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro 

kvalifikacinis laipsnis); 

9.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje; 

9.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį; 

9.4. turėti Europos Sąjungos finansuojamų projektų valdymo ir bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais patirties; 

9.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 

įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, 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;  

9.6. išmanyti socialinio darbo su negalią turinčiais asmenimis metodus ir organizavimo principus; 

9.7. išmanyti Įstaigos finansų ir turto valdymą; 
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9.8. būti susipažinęs su strateginio planavimo principais, turėti strateginio mąstymo ir pokyčių 

valdymo įgūdžius; mokėti savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti problemų sprendimo 

metodus; 

9.9. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;  

9.10. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo 

rekomendacijas, taip pat Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; 

9.11. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

9.12. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu. 

  

 

III. VADOVO FUNKCIJOS 

 

10. Vadovo pareigas einantis asmuo, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias 

funkcijas:  

10.1. organizuoja Įstaigos veiklą ir veikia jos vardu santykiuose su kitais asmenimis; 

10.2. atsako už Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir praėjusių finansinių metų veiklos 

ataskaitos sudarymą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas 

atliktas) visuotiniam dalininkų susirinkimui; 

10.3. šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą; 

10.4. teikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui; 

10.5. praneša dalininkams apie įvykius, galinčius turėti poveikį Įstaigos veiklos tęstinumui, 

veiklos pobūdžiui ir apimčiai; 

10.6. rengia, derina su valdyba ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui Įstaigos veiklos 

strategijos projektą; 

10.7. derina su valdyba ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Įstaigos 

valdymo struktūros, pareigybių skaičiaus ir pareigybių sąrašo keitimo; 

10.8. inicijuoja, derina su valdyba ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui Įstatų keitimo 

projektą; 

10.9. nustato Įstaigos darbuotojų, išskyrus Vadovo pavaduotojų, darbo apmokėjimo tvarką ir 

Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo dydžius; 

10.10. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir 

atleidžia iš darbo darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis; 

10.11. leidžia įsakymus, duoda nurodymus, privalomus visiems darbuotojams, ir kontroliuoja jų 

vykdymą; 

10.12. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles ir (ar) darbo reglamentą, padalinių nuostatus, 

darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus; 

10.13. derina su valdyba ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl Įstaigos 

filialų ir atstovybių steigimo, filialų ir atstovybių nuostatų tvirtinimo;  
10.14. užtikrina Įstaigos pastatų ir teritorijos priežiūrą, pagal poreikį organizuoja įrenginių ir 

komunikacijų remontą, organizuoja investicinių projektų, finansinės ir ūkinės būklės gerinimo programų 

rengimą; 

10.15. sudaro, keičia, nutraukia Įstaigos sandorius, kurių vertė neviršija 100000 (vieno šimto 

tūkstančių) Eur;  
10.16. sukuria ir prižiūri Įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą; 

10.17. sudaro kolektyvinę sutartį; 

10.18. rengia darbuotojų atestaciją; 

10.19. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus bei imasi priemonių, užtikrinančių 

kokybišką Įstaigos paslaugų teikimą; 

10.20. teikia informaciją apie Įstaigos veiklą visuomenei ir skelbia viešus pranešimus; 
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10.21. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, būtinas sklandžiai Įstaigos veiklai užtikrinti. 

 

________________________________ 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku 

_________________________ 

                (parašas) 

_________________________ 

           (vardas, pavardė) 

_________________________ 

                  (data) 
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