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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 
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VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) Šeimos gerovės skyriaus vedėjas 

yra biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Į darbą priimamas ir atleidžiamas 

Centro direktoriaus įsakymu. Šeimos gerovės skyriaus vedėjas yra trečios pareigybės grupės. 

2. Pareigybės lygis - A2. 

3. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti sklandų skyriaus 

darbą, vadovaujantis skyriaus ir  pareigybės aprašymu. 

4. Pareigybės pavaldumas – Centro direktoriaus pavaduotojui.  

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą, turėti socialinio darbo 

kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba socialinės pedagogikos 

kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo 

kvalifikaciją. 

5.2. Turėti ne mažiau nei metus darbo socialinėje srityje patirties, administracinio darbo 

patirties (privalumas) ir gebėti dirbti savarankiškai. 

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 taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos taisykles. 

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

socialinio darbuotojo asmenybei ir profesiniam tobulėjimui bei taikyti praktikoje. 

5.7. Suprasti  ir taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus. 

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

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

5.9. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, būti atsakingu, 

pareigingu, torelantišku, iniciatyviu.  

 

 



III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO UŽDAVINIAI IR  FUNKCIJOS  

  

    6. Šias pareigas einančiam darbuotojui keliamas uždavinys:  

    Skyriaus vedėjo pagrindinis uždavinys – telkti skyriaus darbuotojus bendrų Centro tikslų 

įgyvendinimui ir užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą paslaugų gavėjams organizuojant 

ir koordinuojant Šeimos gerovės skyriaus (toliau-Skyriaus) darbą. 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka tokias funkcijas: 

7.1. Planuoja, organizuoja kontroliuoja, Skyriaus darbą,  paskirsto darbuotojams užduotis, 

reguliuoja jų darbų apimtis.  

7.2. Supažindina naujus darbuotojų su darbo specifika, darbo tvarka, Skyriaus veikla, 

kolegomis. Darbuotojui išsamiai paaiškina jo būsimo darbo funkcijas.  

7.3. Padeda naujam darbuotojui adaptuotis, apmoko dirbti su klientais, programomis ir 

kitomis darbo priemonėmis, apmoko rengti dokumentus arba adaptaciniam laikotarpiui skiria 

kuratorių. 

7.4. Pasirūpina, kad kiekvienas Skyriaus darbuotojas turėtų ryšio priemones, Centro 

sukurtą elektroninį paštą reikalingai informacijai gauti. Apie ryšio priemonių poreikį laiku 

informuoja ūkio skyriaus vedėją. 

7.5. Supažindina Skyriaus darbuotojus su pareigybiniais nuostatais, vidaus tvarkos 

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

taisyklėmis bei tvarkomis.    

7.6. Organizuoja ir atsako už savo pareigų bei funkcijų laikiną perdavimą jį vaduojančiam 

darbuotojui ligos, atostogų ar kitais darbe nebuvimo atvejais. Pasirūpina Skyriaus vedėjo žinioje 

turimos informacijos bei dokumentacijos prieinamumu jį vaduojančiam darbuotojui, bei užtikrina 

savo tiesioginių darbo funkcijų atlikimo nepertraukiamumą.  

7.7. Veda skyriaus darbuotojų apskaitą, vykdo darbuotojų darbo laiko kontrolę, atsako už 

Skyriaus darbuotojų darbo laiko pažeidimus. Apie pasikeitimus nedelsiant informuoja atsakingą už 

darbo laiko apskaitos žurnalo pildymą asmenį, nedelsiant imasi priemonių pažeidimams pašalinti ir 

užtikrinti, kad jie nesikartotų ateityje. 

7.8. Rengia Skyriaus dokumentacijos planą teisės aktuose numatytais terminais ir juo 

vadovaujasi. Atsako už Skyriaus užbaigtų bylų apskaitą, perdavimą archyvui. 

7.9. Skyriaus veiklos dokumentus tvarko, archyvuoja vadovaujantis Dokumentų tvarkymo 

ir apskaitos taisyklėmis (2011 m. liepos 4 d. Nr. V-118, Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsak.) bei 

lokaliais teisės aktais: dokumentai turi būti registruojami; atsiųsti/gauti ne pagal kompetenciją, 

persiunčiami adresatui arba grąžinami siuntėjui. 

7.10. Analizuoja, vertina Skyriaus veiklą, darbo rezultatus, kokybės rodiklius, Skyriaus 

poreikius bei pažangą. Su išvadomis supažindina tiesioginį vadovą. 

7.11. Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams socialinių paslaugų 

organizavimo, teikimo ir koordinavimo, konfliktų valdymo klausimais. Ieško sprendimo būdų dėl 

naujų saugos ir sveikatos apsaugos priemonių taikymo galimybių.  

7.12. Teikia informaciją (elektroniniu paštu / raštu / žodžiu) Skyriaus darbuotojams apie 

gautus nurodymus, pasiūlymus, teisės aktų pasikeitimus, susijusius su paslaugų šeimoms teikimu, 

Skyriaus darbo organizavimu. Rūpinasi ir užtikrina, kad perduodama informacija tinkamai ir laiku 

pasiektų kiekvieną Skyriaus darbuotoją.  

7.13. Rengia Skyriaus darbo organizavimą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių tvarkos 

aprašų projektus, darbo grafikų, kasmetinių atostogų grafikų projektus, kitus dokumentus. 

7.14. Nagrinėja Skyriaus darbuotojų tarnybinius pranešimus, savo kompetencijos ribose 

priima sprendimus. Apie neeilinius įvykius skubiai informuoja tiesioginį vadovą.  



7.15. Rengia informaciją apie Skyriaus teikiamas paslaugas, visuomenines iniciatyvas, kitas 

veiklas ir inicijuoja viešinimą.  

7.16. Rengia Skyriaus metų (esant poreikiui - mėnesio ar kitos trukmės) veiklos planus. 

Organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina veiklos planų vykdymą.  

7.17. Rengia Skyriaus veiklos ataskaitas, kitą reikalingą informaciją pagal poreikį. 

7.18. Teikia Centro direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui informaciją apie Skyriaus veiklą,  

laiku informuoja apie iškylančias problemas.  

7.19. Teikia Centro direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo 

tobulinimo.    

7.20. Periodiškai organizuoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus.  

7.21. Pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Skyriui valstybinės valdžios ir valdymo 

institucijose, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitų įstaigų atstovais, sprendžiant praktinius 

socialinių paslaugų teikimo klausimus. 

7.22. Ne rečiau kaip kartą per metus vertina paslaugos gavėjui teikiamų paslaugų 

efektyvumą, esant poreikiui, inicijuoja formos, darbo metodikos keitimą. Vertinimo rezultatus 

nurodo Skyriaus veiklos ataskaitose. 

7.23. Organizuoja ir tvarko paslaugos gavėjų apskaitą. 

7.24. Organizuoja ir užtikrina tinkamą paramos būdu gautų maisto produktų, drabužių, 

avalynės ir kitų daiktų priėmimą, paskirstymą ir išdavimą šeimoms. 

7.25. Dirba su SPIS (Socialinės paramos informacinė sistema) duomenų baze. 

7.26. Rengia ir įgyvendina savarankiškai, ar kartu su savivaldybės institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis socialines programas, projektus, kitas socialines priemones. 

7.27. Užtikrina racionalų, tinkamą Skyriaus turto ir darbo priemonių naudojimą. 

   7.28. Organizuoja ir koordinuoja vaiko laikinosios priežiūros paslaugas, Šeimos gerovės 

skyriaus vyriausiojo socialinio darbuotojo ligos, atostogų ar kitais nebuvimo darbe atvejais. 

7.29. Užtikrina darbo drausmės, priešgaisrinės ir civilinės saugos taisyklių laikymąsi 

Skyriuje. 

7.30. Dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse.  

7.31. Direktoriaus pavedimu vaduoja kito skyriaus vadovą jo ligos ar kitais nebuvimo darbe 

atvejais. 

7.32. Kuria stabilią, stresinių situacijų nesukeliančią teigiamą emocinę darbo aplinką. 

7.33. Nuolat stebi gaunamą, siunčiamą dokumentaciją, įskaitant statistiką, pastebėjus 

netikslumus, klaidas nedelsiant apie jas informuoja savo tiesioginį vadovą ir savo kompetencijos 

ribose imasi priemonių joms ištaisyti. 

7.34. Užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą, teikiant bei gaunant informaciją apie 

Centro darbuotojus, pareiškėjus, paslaugų gavėjus, tvarkant paslaugų teikimo dokumentus ir juos 

saugant. 

7.35. Vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus. 

 

IV. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS ENANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę: 

8.1. Kreiptis pagalbos dėl pareigų vykdymui reikalingos informacijos bei priemonių 

gavimo, konsultacijų ir paramos iš administracijos, specialistų, kitų institucijų/įstaigų.  

8.2. Dalyvauti įstaigos darbuotojų dalykiniuose pasitarimuose; 

8.3. Teikti siūlymus Centro direktoriui, pavaduotojui dėl darbo proceso ir socialinio darbo 

gerinimo, sveikatos ir saugos, saugios ugdymo ir socialinės aplinkos kūrimo įstaigoje. 

 



V. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už: 

9.1. Teisingą įsipareigojimų įstaigai laikymąsi; 

9.2. Savalaikį ir kokybišką šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą; 

9.3. Tikslios ir teisingos informacijos teikimą,  

9.4. Gautos informacijos naudojimą tik darbo funkcijų vykdymui;  

9.5. Teisingą ir savalaikį dokumentacijos pildymą, ataskaitų pateikimą, darbų atlikimą; 

9.6. Saugaus darbo, vidaus tvarkos taisyklių ir kitų lokalių teisės aktų, kitų darbą 

reglamentuojančių norminių aktų laikymąsi; 

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

funkcijų atlikimo tikslais. 

_______________________ 


