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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖ 

 
1. Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas yra priskiriamas administracijos ir struktūrinių padalinių 

vadovų pareigybių grupei. 
2. Pareigybės lygis – A2. 

 
II.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS 
 

3. Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 
reikalavimus: 
3.1. turi aukštąjį universitetinį  išsilavinimą (edukologojos, socialinių mokslų studijų srities 

bakalauro ir/ar magistro laipsnį) ir nemažesnį kaip 3 metų darbo stažą; 
3.2. žinoti ir taikyti praktikoje Įstaigos veiklai aktualius Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

susietus su jo pareigomis, reglamentuojančius socialinį darbą, Įstaigos vidaus dokumentus 
- darbo organizavimo tvarką, darbo saugos, saugumo technikos, sanitarijos ir 
priešgaisrinės saugos normas, taisykles ir kt.; 

3.3. savo veikloje laikosi viešosios etikos standartų ir profesinės etikos normų, moka dirbti 
komandoje; 

3.4. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti 
bent vieną užsienio kalbą, mokėti dirbti kompiuteriu;  

3.5. žinoti vidaus dokumentų valdymo tvarką,  mokėti dirbti ryšio bei kitomis darbo 
priemonėmis; 

3.6. žinoti Įstaigos organizacinę struktūrą ir kitų skyrių kompetencijas. 
 

III. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VEDĖJO FUNKCIJOS 
 

4. Šias pareigas einantis socialinių paslaugų skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas: 
4.1. savarankiškai planuoja ir organizuoja Skyriaus ir poskyrių Kūdikių namų globotinių, 

Vaikų su negalia dienos globos, Vaikų su negalia globos darbą bei užtikrina Skyriaus 
veiklos tikslų įgyvendinimą; 

4.2. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiklą; 
4.3. skyriaus veikloje taiko novatoriškas socialinio darbo vertinimo sistemas ir metodus, 

naudoja šiuolaikines informacines technologijas; 
4.4. vykdo Skyriaus darbuotojų dokumentų valdymo (pildymo, tvarkymo ir pan.) priežiūrą, 

įskaitant, bet neapsiribojant globotinių asmens bylų tvarkymu; 
4.5. rengia reikiamus Skyriaus veiklos dokumentų projektus, skyriaus veiklos ataskaitas ir 

nustatyta tvarka pateikia Įstaigos direktorei bei kitoms institucijoms; 
4.6. įstaigos direktoriaus pavedimu ir nustatyta tvarka savo pareiginės kompetencijos 

apimtyje  informuoja bei konsultuoja  juridinius ir fizinius asmenis; 
4.7. Įstaigos direktoriaus pavedimu savo kompetencijos apimtyje vykdo tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo veiklą; 
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4.8. Vykdo kitas įstaigos direktoriaus užduotis ir pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose 
išvardintomis funkcijomis; 

4.9. Įstaigos ir mokymo įstaigų sutarčių apimtyje vadovauja socialinės krypties studijų 
studentų praktikai; 

4.10.  savarankiškai tobulina kvalifikaciją. 
 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 
 

5. Skyriaus vedėjas turi teisę: 
5.1.gauti Skyriaus veiklai reikalingą informaciją; 
5.2.Informuoti Įstaigos direktorių apie Skyriaus veiklos trūkumus ir siūlyti būdus juos šalinti, 

tame skaičiuje – siūlyti Skyriaus darbuotojų veiklos tobulinimo priemones ir reikalauti iš  
Skyriaus darbuotojų tobulinti profesinę kvalifikaciją; 

5.3.Tobulinti savo ir Skyriaus darbuotojų kvalifikaciją tiksliniuose mokymo kursuose, 
atitinkančiuose Skyriaus veiklos pobūdį; 

5.4.Rūpintis Skyriaus darbuotojams sudaryti optimalias darbo sąlygas, tame skaičiuje - 
aprūpinti techninėmis darbo priemonėmis. 

 
 

V . ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 
 

6. Skyriaus vedėjas atsako: 
6.1.už ne laiku ir nekokybiškai atliekamas pareigas, nustatytas šiame pareigybės aprašyme; 
6.2.už netinkamą Įstaigos direktoriaus įsakymų ir nurodymų vykdymą; 
6.3.už savo kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. 
6.4.už netinkamą pareigų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos darbo teisės aktuose 

nustatyta tvarka. 
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