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I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Socialinis darbuotojas specialiųjų poreikių įvertinimui yra Panevėžio socialinių paslaugų 

centro (toliau – Centras) Pagalbos namuose skyriaus darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis - A2. 

3. Pareigybės paskirtis – socialinis darbas atliekant Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti 

įvertinimo (savarankiškumo) klausimyno pildymas specialiųjų poreikių nustatymui. Klausimynu 

įvertinama asmens veikla ir gebėjimas dalyvauti, atlieka asmens paslaugų poreikio vertinimą, pildo 

privalomą dokumentaciją. 

4. Pareigybės pavaldumas – pavaldus Pagalbos namuose skyriaus vyriausiajam socialiniam 

darbuotojui pagalbos namuose paslaugų teikimui  (toliau – vyr. soc. darbuotojas). 

5. Pareigybės aprašyme naudojamos sąvokos: 

5.1. Asmeninis suinteresuotumas – moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda arba 

kitas panašaus pobūdžio interesas, kuris būtų palankus jam asmeniškai arba  jam artimiems  asmenims. 

5.2. Diskreditavimas – tokie darbuotojo veiksmai, kurie visuomenės akyse akivaizdžiai kenkia 

Centro autoritetui, griauna pasitikėjimą ja, kompromituoja. Diskredituojama gali būti tiek veikimu, tiek 

ir neveikimu. 

5.3. Dovana – laikomas bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, 

siūloma ir/ar suteikiama socialiniam darbuotojui specialiųjų poreikių įvertinimui, kai tai yra ar gali būti 

susiję su tiesioginių ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams. 

5.4. Interesų konfliktas – tai situacija, kai darbuotojas privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį 

priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais. 

5.5. Įžeidimas – tai situacija, kai darbuotojas viešai /neviešai veiksmu, žodžiu ar raštu 

pažemino žmogaus garbę ir orumą. 



5.6. Privatūs interesai – tai darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis 

suinteresuotumas, galintis turėti įtakos  priimamiems sprendimams atliekant darbo funkcijas. 

5.7. Darbuotojui artimi asmenys – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys 

(įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, sutuoktinis, sugyventinis, 

partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka. 

5.8. Korupcija – pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už 

neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokią nors 

naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. Turėti aukštąjį socialinio darbuotojo ar jam prilygintą  išsilavinimą. 

6.2. Turėti ne mažiau kaip 1 metų socialinio darbo su suaugusiais neįgaliais asmenims, senyvo 

amžiaus asmenimis ir (ar) suaugusiais socialinės rizikos asmenimis patirtį. 

 6.2. Išmanyti Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, socialinės apsaugos ir žmogaus teisių 

apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kelti kvalifikaciją pagal funkcijoms vykdyti nustatytus 

kvalifikacinius reikalavimus.  

6.3. Turėti kompiuterinio raštingumo (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), 

naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis 

įgūdžių.  

6.4. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos taisykles. 

6.5. Žinoti socialinio darbuotojo veiklos ypatumus ir etikos standartus, reikalavimus socialinio 

darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui ir taikyti praktikoje. 

6.6. Žinoti konfidencialumo laikymosi reikalavimus, taikomus įstaigos darbuotojams, 

informacijos, gautos darbo funkcijų vykdymo metu, konfidencialumo užtikrinimo tvarką ir sąlygas, 

aplinkybes, kada gali būti atskleidžiama konfidenciali informacija ir kas priima sprendimus dėl 

konfidencialios informacijos atskleidimo. 

6.7. Suprasti  ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus. 

6.8. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų 

priėmimo, planavimo ir veiklos organizavimo žinių bei jas taikyti praktiškai. 



 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:  

7.1. informuoja ir konsultuoja asmenis paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais; 

7.2. nustatyta tvarka atlieka Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno 

pildymą specialiųjų poreikių nustatymui; 

7.3. užpildytus dokumentus ir išvadas teikia vyr. socialiniam darbuotojui; 

7.4. atlieka asmens paslaugų poreikio vertinimą, pildo reikiamą dokumentaciją: 

7.4.1. nustato asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti 

asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis;  

7.4.2. nustato artimųjų gebėjimus, galimybes bei motyvaciją suteikti pagalbą asmeniui, kuris 

pats  nebegali tinkamai pasirūpinti savimi; 

7.4.3.  įvertina asmens aplinkos pritaikymą jo savarankiškumui užtikrinti; 

7.4.4.  nustatant asmens, gyvenančio šeimoje, paslaugų poreikį, kompleksiškai vertina šeimos 

narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su 

visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis 

bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra; 

7.4.5.  įvertina kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos paslaugų ar specialiųjų poreikių 

vertinimui;  

7.4.6. atlieka asmens socialinės globos poreikio vertinimą ir pervertinimą nustato asmens 

apgyvendinimo globos namuose poreikį, ir užpildo asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo 

formą bei socialinės globos poreikio vertinimo formą; 

7.5. atlieka asmens dienos socialinės globos poreikio ir slaugos poreikio įvertinimą asmens 

namuose (integrali pagalba) ir užpildo asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą bei 

socialinės globos poreikio vertinimo formą; 

7.6. sudaro buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, siekiant įvertinti poreikį socialinei 

paramai ir paslaugoms gauti pagal įstaigų / institucijų prašymus; 

7.7. kuria paslaugų gavėjui stabilią, stresinių situacijų nesukeliančią teigiamą emocinę aplinką, 

kurioje jis jaustųsi pripažintas, svarbus;  

7.8. vaduoja socialinį darbuotoją socialinės priežiūros poreikio nustatymui ar socialinį 

darbuotoją gyvenimo sąlygų vertinimui jo ligos ar kitais nebuvimo darbe atvejais; 



7.9. rengia įvairias ataskaitas, pranešimus posėdžiams, pasitarimams, kitą reikalingą 

informaciją institucijoms pagal poreikį; 

7.10. esant poreikiui padeda užpildyti buities tyrimo aktus dėl piniginės socialinės paramos 

gavimo, vertina asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar 

naudojantis pagalba konkrečioje srityje;  

7.11. užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie 

pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos saugant; 

7.12. nuolat stebi gaunamą, siunčiamą dokumentaciją, pastebėjus netikslumus, nedelsiant apie 

jas informuoja savo tiesioginį vadovą ir savo kompetencijos ribose imasi priemonių joms ištaisyti; 

7.13. vykdo kitus Centro direktoriaus ir/ar skyriaus vyr. soc. darbuotojo pavedimus. 

 

IV. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS PRIVALO 

 

8. Visą gautą informaciją, konfidencialią informaciją, naudoti tik atliekant darbo funkcijas, 

užtikrinti, kad ji netaptų žinoma tokios teisės neturintiems asmenims ir neatskleisti jos  tretiesiems 

asmenims, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams 

arba trečiųjų šalių interesams tenkinti. 

9. Būti objektyviu, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu; susidūrus su 

skirtingais asmenų reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių, interesų konfliktus spręsti atsižvelgus į 

viešuosius interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais; 

10. Vadovautis nešališkumo ir teisingumo principais. Neturėti asmeninio suinteresuotumo, 

neimti dovanų, vengti interesų konflikto; saugoti savo profesinę garbę ir orumą, nediskredituoti savo 

vardo,  neteikti paslaugų artimiems asmenims (nusišalinti), nesiekti privačių interesų, o sužinojęs apie  

netinkamą darbuotojų, klientų ar kitų asmenų elgesį, aplaidumą ar galimus korupcijos požymius, apie 

tai pranešti tiesioginiam vadovui žodžiu, raštu. 

11. Vengti neatsargių žodžių, gestų ar vaizdų, kurie galėtų įžeisti kliento jausmus. 

12. Nepriimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti klientui, jei tai susiję su darbuotojo einamomis 

pareigomis ir jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. 

  

 

 

 



V. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS TURI TEISĘ 

13. Kreiptis pagalbos dėl pareigų vykdymui reikalingos informacijos gavimo, konsultacijų ir 

paramos iš administracijos, specialistų, kitų institucijų/įstaigų.  

14.  Dalyvauti įstaigos darbuotojų dalykiniuose pasitarimuose; 

15. Teikti siūlymus skyriaus vyr. soc. darbuotojui dėl darbo proceso ir socialinio darbo 

gerinimo, saugios ugdymo ir socialinės aplinkos kūrimo įstaigoje. 

16. Turėti kitų teisių, neprieštaraujančių teisės aktams. 

 

VI. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

17. Šias pareigas einantis  darbuotojas atsako už: 

17.1. įsipareigojimų klientams ir Centrui laikymąsi; 

17.2. savo darbinių pareigų atlikimą laiku ir kvalifikuotai; 

17.3. tikslios ir teisingos informacijos teikimą; 

17.4. gautos informacijos naudojimą tik darbo funkcijų vykdymui;  

17.5. teisingą ir savalaikį dokumentacijos pildymą, ataskaitų pateikimą, darbų atlikimą; 

17.6.saugaus darbo, vidaus tvarkos taisyklių ir kitų lokalių teisės aktų, kitų darbą 

reglamentuojančių norminių aktų laikymąsi; 

17.7. Centro turto, darbo priemonių tausojimą ir priežiūrą bei jų naudojimą tik darbo funkcijų 

atlikimo tikslais; 

17.8. Centrui, pareiškėjui, paslaugų gavėjui padarytą žalą dėl savo kaltės ar nerūpestingo 

neatsargumo.  

_______________________ 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau, vieną egzempliorių gavau        

 

___________________      ________________                     _________________ 

      (vardas, pavardė)                 (parašas)                                                (data) 

 

 

 


