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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

VAIKŲ GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAUS VEDĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų globos ir rūpybos skyriaus (toliau - padalinio) vedėjas yra biudžetinės įstaigos 

Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.  

2. Pareigybės  lygis - A2. 

3. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir kontroliuoti padalinio darbą, vadovaujantis 

padalinio, Vaikų dienos centro, bendruomeninių gyvenimo namų (toliau-BGVN) nuostatais. 

4. Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vedėjas (toliau - Vedėjas) pavaldus Panevėžio socialinių 

paslaugų centro (toliau - Centras) direktoriui. 

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

  

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

5.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities  

socialinio darbo krypties  išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis ir magistro laipsniai). Magistro tos 

pačios krypties laipsnis – laikomas privalumu, 

5.2. turėti administracinio darbo patirties socialinėje srityje ir gebėti savarankiškai planuoti, 

organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą,  

5.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą,  

5.4. turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power point, Outlook), naudojimosi 

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

5.5. gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos taisykles, 

5.6. turėti pedagogikos, psichologijos, slaugos bei socialinio darbo žinių ir gebėti jas taikyti 

praktikoje, 

5.7. žinoti socialinio darbo veiklos ypatumus, etikos standartus, reikalavimus profesiniam 

tobulėjimui bei taikyti praktikoje, 



5.8. suprasti ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus, 

5.9. 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  

 

Vedėjo pagrindinis uždavinys - telkti padalinio darbuotojus bendrų Centro tikslų 

įgyvendinimui ir užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų (vaikų globos, socialinės priežiūros vaikų 

dienos centre, globėjų ir įtėvių programos vykdymo, socialinio globotojo/budinčio globėjo darbo 

priežiūros) teikimą paslaugų gavėjams. 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

6.1. Planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vertina  padalinio darbuotojų darbą, 

Juos instruktuoja, konsultuoja, teikia profesinę, metodinę pagalbą, sprendžia užimtumo ir kitas 

problemas, susijusias su Padalinių veiklos organizavimu, vidaus kontrolės sistema, 

6.2. vykdo vidaus kokybės sistemos procedūras. Inicijuoja ir rengia sprendimus vidaus 

kokybės sistemai gerinti, 

6.3. kontroliuoja, kad tinkamai būtų naudojamas padalinio turtas ir materialinės atsargos, 

6.4.  veda skyriaus darbuotojų apskaitą, vykdo darbuotojų darbo laiko kontrolę. Apie 

pasikeitimus nedelsiant informuoja atsakingą už darbo laiko apskaitos žurnalo pildymą asmenį, 

6.5. teikia informaciją (elektroniniu paštu / raštu / žodžiu) padalinio darbuotojams apie 

gautus nurodymus, pasiūlymus, teisės aktų pasikeitimus, susijusius su paslaugų socialinės rizikos 

šeimoms teikimu, padalinio darbo organizavimu. Rūpinasi ir užtikrina, kad perduodama informacija 

tinkamai ir laiku pasiektų kiekvieną padalinio darbuotoją, 

6.6. supažindina Skyriaus darbuotojus su pareigybiniai nuostatais, vidaus tvarkos 

taisyklėmis, etikos kodeksu, konfidencialumo laikymosi tvarka, ir kitomis Centre patvirtintomis 

taisyklėmis bei tvarkomis,    

6.7. supažindina naujus darbuotojų su darbo specifika, darbo tvarka. Supažindina padalinio 

darbuotojus su pareigybiniais nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, etikos kodeksu, 

konfidencialumo laikymosi tvarka ir kitomis Centre patvirtintomis taisyklėmis bei tvarkomis,  

6.8. analizuoja socialinių paslaugų poreikį, kokybę, inicijuoja ir rengia socialinių paslaugų 

vystymo sprendimų projektus, 

6.9. analizuoja  padalinio statistinius duomenis, teikia prognozes direktoriui, pristato jas 

susirinkimų, posėdžių metu, 

6.10.  telkia padalinio darbuotojus bendrai komandinei veiklai, socialinių paslaugų kokybės 

gerinimui,  



6.11.  sprendžia  padalinyje darbo drausmės klausimus, 

6.12.  prižiūri, kaip vedama ir saugoma dokumentacija (bylos, žurnalai, kt. dokumentai pagal 

patvirtintas formas) padalinyje. Užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant 

informaciją apie Centro darbuotojus, pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo 

dokumentus ir juos saugant, 

6.13. užtikrina padalinio dokumentų (bylų ir kt. dok.) formavimą, sisteminimą ir saugojimą 

pagal patvirtintą įstaigos dokumentacijos planą iki jų perdavimo į archyvą, 

6.14. rengia padalinio metų (esant poreikiui-mėnesio ar kitos trukmės) veiklos planus, 

renginių tvarkaraščius,  ir veiklos ataskaitas, 

6.15. organizuoja ir rūpinasi padalinio materialiniu aprūpinimu, reikalingu darbinėms 

funkcijoms vykdyti. 

6.16. savo kompetencijų ribose palaiko ryšius su  bendruomene, paslaugų gavėjais, 

bendradarbiauja su tarpžinybinėmis institucijomis, 

6.17. organizuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su juridiniais ir fiziniais 

asmenimis, vietos bendruomene, kitomis švietimo įstaigomis, dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose 

projektuose,  

6.18.  organizuoja ir atsako už savo pareigų, tiesioginių darbo funkcijų atlikimo 

nepertraukiamumą, savo žinioje turimos informacijos bei dokumentacijos prieinamumą ligos, 

atostogų ar kitais darbe nebuvimo atvejais,   

6.19.  rengia padalinio darbo organizavimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių tvarkos 

aprašų projektus, kitus dokumentus. 

6.20. nagrinėja padalinio darbuotojų tarnybinius pranešimus, savo kompetencijos ribose 

priima sprendimus. Apie neeilinius įvykius skubiai informuoja Centro direktorių, 

6.21. rengia informaciją apie padalinio teikiamas paslaugas, visuomenines iniciatyvas, kitas 

veiklas ir inicijuoja jos viešinimą.  

6.22. teikia Centro direktoriui savalaikę informaciją apie padalinio veiklą, teikia pasiūlymus 

dėl darbo procedūrų, veiklos tobulinimo. 

6.23. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Centrą/padalinį valstybinės valdžios ir valdymo 

institucijose, tarpžinybinėse darbo grupėse, komisijose, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitų 

įstaigų atstovais, sprendžiant praktinius socialinių paslaugų teikimo klausimus. 

6.24.  dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse, 

6.25.  inicijuoja, organizuoja socialinių programų, projektų, kitų socialinių priemonių 

įgyvendinimą, 

6.26.  Kuria stabilią, saugią, stresinių situacijų nesukeliančią teigiamą emocinę darbo aplinką, 



6.27.  užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, informacijos konfidencialumą teikiant bei 

gaunant informaciją apie padalinio darbuotojus,  paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo 

dokumentus ir juos saugant, 

6.28.  Dalyvauja Centro veiklos planų, programų sudarymo ir vykdymo veikloje, 

6.29. vykdo kitas Centro direktoriaus pavestas užduotis, neprieštaraujančias teisės aktams. 

 

IV. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS ENANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę: 

7.1. kreiptis pagalbos dėl pareigų vykdymui reikalingos informacijos gavimo, konsultacijų 

ir paramos iš administracijos, specialistų, kitų institucijų/įstaigų,  

7.2. dalyvauti įstaigos darbuotojų dalykiniuose pasitarimuose, 

7.4. atstovauti klientų teisėms švietimo ir  globos įstaigoje ir už jos ribų, 

7.5. turėti kitų teisių, neprieštaraujančių teisės aktams. 

 

 

V. ATSAKOMYBĖ  

  

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:  

8.1. tinkamą šiuose nuostatuose numatytų funkcijų vykdymą,  

8.2. už vertybinių nuostatų (pagarbos, atvirumo, tolerancijos, unikalumo, empatijos, 

pasitikėjimo ir kt.) pažeidimus, 

8.3. už sukauptos informacijos konfidencialumo pažeidimus, 

8.4. patikėtų materialinių vertybių, dokumentų, antspaudų saugojimą, 

8.5. pažeidimus darbe ir padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

įstatymus ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

______________________________________ 

 


