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Direktoriaus pavaduotojas 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

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

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. 

2. Turėti ne mažiau nei 3 metus administracinio darbo patirties socialinėje srityje.  

3. Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, miesto Tarybos 

sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą.  

4. Turėti kompiuterinio raštingumo (MS Office), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos 

rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių.  

5. Turėti patirties dirbant su informacinėmis sistemomis (SPIS ir /ar DVS).  

6. Gerai žinoti ir gebėti taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisykles. 

7. Žinoti socialinio darbo veiklos ypatumus, etikos standartus, reikalavimus profesiniam tobulėjimui 

bei taikyti praktikoje. 

8. Suprasti  ir gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus. 

9. Turėti konfliktų valdymo, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, 

planavimo ir veiklos organizavimo žinių, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis 

darbo metodus, vertinti  pavaldžių darbuotojų darbą. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO UŽDAVINIAI IR  FUNKCIJOS  

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka tokias funkcijas: 

1. Prižiūri koordinuojamų Skyrių darbą: 

1.1. Padeda Skyrių vadovams, vyriausiesiems socialiniams darbuotojams, planuoti, organizuoti, 

kontroliuoti ir vertinti priskirtų skyrių veiklą. Jiems teikia metodinę pagalbą, pagal poreikį organizuoja 

atvejų aptarimus, kontroliuoja skyrių metinių planų vykdymą, esant poreikiui inicijuoja darbo 

metodikos, užtikrinančios planų įgyvendinimą, keitimą. Kontroliuoja ir konsultuoja dėl minimalios 

priežiūros priemonių vykdymo. 

1.2. Organizuoja, kontroliuoja ir vertina pavaldžių Skyrių vadovų, vyriausiųjų socialinių darbuotojų 

darbą. Juos instruktuoja, konsultuoja, teikia profesinę, metodinę pagalbą, sprendžiant užimtumo ir kitas 

problemas, susijusias su  skyrių veiklos organizavimu, vidaus kontrolės sistema. 

1.3. Analizuoja, vertina Skyrių veiklą, darbo rezultatus, kokybės rodiklius, Skyrių poreikius bei 

pažangą. Su išvadomis supažindina Centro direktorių. 

1.4. Analizuoja koordinuojamų Skyrių, statistinius duomenis, pristato juos susirinkimų, posėdžių metu. 

1.5.Vykdo vidinės kontrolės procedūras koordinuojamuose Skyriuose. Rūpinasi, kad  darbuotojai 

tinkamai atliktų savo pareigas. Stiprina koordinuojamų Skyrių darbuotojų darbo drausmę. 

1.6.Vykdo vidaus kokybės sistemos procedūras koordinuojamuose Skyriuose. Inicijuoja ir rengia 

sprendimus vidaus kokybės sistemai gerinti.  

1.7.Atsiradus objektyvioms aplinkybėms (naujų Skyriaus veiklų nustatymas, struktūros, etatų 

pakeitimai, darbo organizavimo keitimas ir kt.) rengia koordinuojamų Skyrių nuostatų projektus, 

paslaugų teikimo tvarkų projektus, užtikrina jų savalaikį pakeitimą.  

1.8. Prižiūri, kaip tvarkoma ir saugoma dokumentacija koordinuojamuose Skyriuose. Ne rečiau kaip 

kartą per metus organizuoja Skyriuose pildomos dokumentacijos sudarymo, pildymo vertinimą-



peržiūrą, vykdo periodinę Skyrių planų ir ataskaitų peržiūrą. Išvadas ir rekomendacijas  teikia Centro 

direktoriui. 

1.9. Užtikrina ir atsako už savo ir pavaldžių darbuotojų atliktų darbų kokybę, darbo metu gautos 

informacijos bei darbo rezultatų konfidencialumą.  

1.10. Teikia Centro direktoriui savalaikę informaciją apie koordinuojamų Skyrių veiklą, kilusias 

problemas, teikia pasiūlymus dėl darbo procedūrų, Centro veiklos tobulinimo, saugių darbo sąlygų 

sukūrimo. 

2. Rūpinasi Centro komunikacinės sistemos kokybišku funkcionavimu: 

2.1.Vertina Centro vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimą ir vykdymą, įskaitant informacijos 

interneto svetainėje pateikimą ir atnaujinimą. Išvadas teikia Centro direktoriui. 

2.2. Inicijuoja ir rūpinasi Centro viešų renginių organizavimu.  

2.3. Rengia informaciją apie Centro darbuotojų visuomenines iniciatyvas, kitas veiklas ir inicijuoja jos 

viešinimą.  

2.4. Savo kompetencijų ribose palaiko ryšius su bendruomene, paslaugų gavėjais, vysto tarpžinybinį 

bendradarbiavimą. 

3. Rūpinasi informacinių sistemų patikimumu ir saugiu veikimu: 

3.1. Užtikrina, kad laiku būtų atnaujintos kompiuterinės programos. 

3.2. Stacionariose darbo vietose inicijuoja dokumentų valdymo sistemos (DVS) diegimą, prižiūri jos 

ekspotaciją, sprendžia su tuo susijusias problemas. 

3.3. Stebi centro kibernetinę erdvę, esant poreikiui, inicijuoja kibernetinio saugumo užtikrinimo 

priemonių diegimą. Užtikrina informacinių išteklių atitiktį Vyriausybės nustatytiems organizaciniams ir 

techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams; teikia pasiūlymus direktoriui dėl asmens duomenų 

saugumo priemonių įgyvendinimo.   

3.4. teikia ir užtikrina savalaikį pranešimą Valstybinei duomenų saugos inspekcijai apie duomenų 

saugumo pažeidimus. 

4. Dalyvauja formuojant personalo valdymo politiką: 

4.1. Telkia Centro darbuotojus bendrai komandinei veiklai, socialinių paslaugų kokybės gerinimui. 

4.2. Vykdo žmogiškųjų išteklių poreikių analizę ir vertina centro kokybinę ir kiekybinę personalo 

atitiktį teisės aktams, išvadas teikia Centro direktoriui. Užtikrina, kad Centre dirbančių darbuotojų 

kompetencija būtų pakankama Centro funkcijoms įgyvendinti. 

5. Analizuoja socialinių paslaugų poreikį mieste, inicijuoja ir rengia socialinių paslaugų vystymo 

sprendimų projektus. 

6. Dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse. 

7. Pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Centrą valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, 

tarpžinybinėse darbo grupėse, komisijose. 

8. Nesant Centro direktoriui (atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais) pavaduotojas įgyja jo 

teises ir atlieka jo pareigas. 

9. 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.   

10. Inicijuoja programas, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl racionalaus Centro lėšų ir priemonių 

naudojimo, rūpinasi papildomų finansavimo šaltinių pritraukimu. 

11. Formuoja bylas, kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų 

vykdymu, pagal patvirtintą įstaigos dokumentacijos planą iki jų perdavimo į archyvą. 

12. Inicijuoja ir rengia Centro veiklą reglamentuojančias tvarkas. 

13. Vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus pavedimus. 


