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DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VALDYMUI PAREIGYBES APRASYMAS
I. PAREIGYBE
1.

Direkloriaus pavaduotojas valdymui
pavaduotoj q pareigybiq grupei.

2.

Pareigybes lygis

II.
3'

yn

priskiriamas biudZetiniq istaigq vadovq ir

- 42.

SPECIALUS REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANdIAM DIREKT9RIAUS
PAVADUOTOJO VALDYMUI PAREXGAS

?it,,"\1lll""
relKalavlmus:

pavaduotojas valdymui, einantis Sias pareigas, turi atitikti
iiuos specialiuosius

3'1' tureti slaugos krypties i5silavinim4 ir socialiniq mokslq srities
socialinio darbo arba
edukologijos issilavinimo bakalauro kvalifikacini iaipsni; "
_
3'2' turdtine maZesng
faip 3 metq darbo patifiivadovaujamose pareigose sveikatos prieZiuros
irlar socialiniq paslaugq srityj e;
3'3'Linoti ir moketi taikyti LR teises aktus, reglamentuojandius pareigybes
funkcijq
vykdym4;
(A1) lygmeniu;
endrinti informacij4, rengti i5vadas, priimti
ndrinti teising ir kit4 literatur4 bei pavaldZiq
omenis;
prieZiDros, ugdymo

ir

ams darbo metodus,
ramomis ir internetinemis narsyklemis;
ngimo, tvarkymo, apskaitos ir atskaitomvbes

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VALDYMUI F,UNKCIJOS
as valdymui vykdo Sias funkcijas:

uZduotis;

Ankstyvosios reabilitacijos bei Sociali

iq darbuotojq veiklos atitiltciaktualiems veiklos

4.5.u1likrina, kad pavaldLiq skyriry'poskyriq darbuotojai pagal skyriaus/poskyrio veiklos
kompetencij 4 tinkamai vykdytq {staigos veikl4.
4.6. rengia aktualiq Kudikiq namq veiklai lokaliq teises aktq projektus bei uZtikrina jq
perioding perLiirqir reikalui esant teikia jq atnaujinimo (papildymo, pakeitimo) projektus
pagal savo kuruojam4 sriti;
4.7. pildo ir registruoja skyriq/poskyriq veiklos neatitikdiq reikalavimams formas;
4.8. kiekvienrtr metq pradZioje teikia istaigos vadovui metini veiklos plan4, o metq pabaigoje
pateikia meting veiklos ataskait4;

ir

saugo duomenis apie pavaldZiq skyriq/poskyriq veikl4, renka pavaldLlq
skyriry'poskyriq veiklos prieLiuraibei vidaus auditui atlikti reikalingus dokumentus, kitus
bfltinus duomenis apie pavaldZiq skyriry'poskyriq veiklos tikslq ir uZduodiq igyvendinim4,
veiklos (kokybes) rodikliq registravim4;
4.I0. sprendZia Direktoriaus pavaduotojo valdymui kompetencijos klausimus, vadovaujantis
LR teises aktais, {staigos nuostatais, vidaus dokumentais, darbo organizavimo tvarkomis
ir proceduromis, lstaigos direktoriaus nurodymais, isakymais, kitais {staigos vidaus teises
aktais, koordinuojamq skyriq ir jq darbuotojq pareigybiq nuostatais, Siais pareigybes

4.9.kaupia

nuostatais;
4.11. teikia sifllymus direktoriui del lstaigos pavaldliq skyriry'poskyriq veiklos pletro6,
vaistybes ir kitq Saltiniq le5q efektyvesnio panaudojimo, organizaciniq ir ekonominiq
priemoniq pavaldlin4 skyriq/poskyriq veiklai pagerinti taikymo ;
4.12" dalyvauja rengiant ir svarstant ivairias programas ir projektus, siekiant i5laikyti ir
stiprinti rySius su pavaldZiq skyriry'poskyriq teikiamq paslaugq vartotojais ir uZsakovais;
4.13. teikia pasirilymus {staigos direktoriui del pavaldZiq skyriq/poskyriq personalo politikos
ir nuolatinio mokymo programq;
4.14. kainera lstaigos direktoriaus, jo pavedimu atlieka {staigos direktoriaus funkcijas;
4.15" vizuoja pavaldiiq skyriq/poskyriq rengiamus raStus pagal atsakomybes sriti bei
uZtikrina Siq ra5tq parengimo kokybg ir tinkamum4;
4.16. kontroliuoja pavaldLit4 skyriq/poskyriq darbuotojq Ziniq
igUdZiq vertinimo ir
programq
vykdymE;
kelimo
kvalifikacijos
4.17. sudaro pavaldZiq skyrir/poskyriq darbuotojams tinkamas darbo s4lygas atlikti pavestas
funkcijas;
4.18. teikia pavaldZiq skyrir/poskyriq darbuotojams reikiam4 informacij4, kad jie galetq
tinkamai atlikti pavestas funkcij as;
4.19. pagal Biuose nuostatuose nurodytas funkcijas dalyvauja lstaigos veikl4 kontroliuojanc"{
institucijq organizuojamuose pasitarimuose, komisijose, darbo grupdse, susitikimuose;
4.20" [staigos direktoriui, atsakingoms {staigos veiklos prieZitros institucijoms pareikalavus,
teikia dokumentus ir vis4 informacijq, susiet4 su pavaldZiq skyrir/poskyriq funkcijq
vykdymu;
4.27. pagal poreiki irlar direktoriaus pavedimu rengia {staigos pavaIdLi4 skyriq/poskyriq
veiklos rezultatq aptarimus, sifllo {staigos direktoriti pavaldLiq skyriry'poskyriq veiklos
prevencines priemones, analizuoja nustatSrtq priemoniq
neatitikdiq koregavimo
veiksmingumq neatitiktims i3vengti, organizuoja {staigos pavaldli4 skyrir4/poskyriq
darbuotojams informacinius mokymus, ivairiq renginiq metu skaito informacinius
praneSimus ir kt.;
4.22" vykdo kitas {staigos direktoriaus uZduotis ar pavedimus, susijusius su Siuose
nuostatuose i5vardintomis funkcij omis;
4.23. nuolattobulina savo Zinias, igtidZius ir kitas profesines savybes bei gebejimus.

ir

ir

IV. SIAS PAREIGAS EINANdIO DAREUOTOJO TEISES
5' Direktoriaus pavaduotojas valdymui, atlikdamas

jam pavestas pareigas, turi teisg:
laualdLil skyriq veiklos neatitikties nustatytiems
rciniq veiksmq atlikimo ir neatitikdiq prieZasdiq
rmacij 4 iS {staigo s direktoriaus

;

andios {staigos duomeml bazese ir apskaitos
,ijoms atlikti;
5'4' siulyti {staigos direktoriui darbo, susijusio su pareigybes
nuostatuose nustatytomis
funkcij omis, tobulinimo btidus:
5'5' reikalui esant, kreiptis i fstaigos direktoriq del kvalifikuotos
konsultacijos aktualiais
pavaldlil skyriq veiklos reguliavimo klat simais;
5'6' gauti i5 kitq Jstaigos skyriq dokumentq kopijas ir informacij4,
reikaling4 direktoriaus
pavaduotojo valdymui pareigoms ir uZ
vykdyti;
'otims
5.7.
nustatytom

5.8.
5.g.

Lietuvos or
kitomis

LR

v.

sr,q,s pARETcAS

ose;

EINANdIo DARBUoToJo ATSAKoMyBE

6. Direktoriaus pavaduotojas valdymui atsako uZ:
6'1' savo koordinuojamq Ankstyvosios reabilitacijos ir Socialiniq
paslaugrl skyriq, Kudikiq
namq globotiniq, Vaikq su negalia dienos globos, Vaikq
r.t tt.guiiu gloios poskyriq darbo
rezultatus;

savo parei gyb es nuostafi4 reikalavimq laikym4s

i

amq veikl4, prisiimapiln4 atsakomybg uZ vaikq
sveikat4 bei gyvybg ir darbuotojq atliekam4 darbq.

SusipaZinau

ir sutinku

ParaSas

Vardas

ir pavarde

