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Įstaigos pavadinimas: 

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras 

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės 

tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):  
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį 
Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį): 
Direktoriaus pavaduotojas 
Darbo vieta (miestas): 

Lazdijai 

Reikalavimai: 

 
1. Aukštasis universitetinis ar jam prilyginimas išsilavinimas. 
2. Turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo stažą socialinio darbo srityje. 
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus 
teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų sritį, viešąjį administravimą, teisėkūrą, 
strateginio planavimo procesus, darbo santykių reguliavimą, viešosios įstaigos veiklą, dokumentų 
valdymą ir kt. 
4. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu. 
5. Sisteminiu požiūriu vertinti informaciją, teikti išvadas ir priimti sprendimus, efektyviai planuoti 
darbą, organizuoti ir koordinuoti Centro veiklą. 
6. Savarankiškai pasirinkti darbo metodus, plačiai ir nuodugniai taikyti vadybos įgūdžius, ginti 
įstaigos interesus. 
7. Taikyti strateginio planavimo principus ir metodus. 
8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 
9. Rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus. 
10. Analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, operatyviai rasti jų sprendimo būdus. 
11. Įtraukti personalą į sprendimų priėmimą ir valdymą. 
12. Savarankiškai organizuoti, planuoti savo veiklą. 
13. Dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis. 
14. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus. 
Funkcijos: 

 
Atlieka Centro direktoriaus funkcijas, nesant Centro direktoriaus dėl jo 

komandiruotės, ligos ar atostogų. 
Padeda Centro direktoriui rengti Centro metinius veiklos planus. 
Padeda Centro direktoriui rengti Centro strateginius planus. 
Padeda Centro direktoriui rengti Centro metinės veiklos ataskaitą. 
Stebi, analizuoja ir vertina Centro veiklos būklę bei socialinių paslaugų teikimo 

rezultatus ir teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos efektyvinimo. 
Koordinuoja ir kontroliuoja Centro padalinių (Savarankiško gyvenimo namų, 

Socialinės globos namų, Dienos socialinės globos centro) veiklą. 
Koordinuoja ir kontroliuoja bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą. 
Koordinuoja ir kontroliuoja neįgaliųjų asmenų aprūpinimą neįgaliųjų techninės 

pagalbos priemonėmis. 
Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie suteiktas socialines paslaugas. 
Vertina paslaugos gavėjui teikiamų paslaugų efektyvumą, inicijuoja jų formos 

pakeitimą. 
Rengia statistines ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka. 



Vertina gautų lėšų už Centro suteiktas socialines paslaugas naudojimo efektyvumą bei 
teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl racionalaus lėšų paskirstymo. 

Bendradarbiauja su sveikatos ir socialinės priežiūros, švietimo, kultūros bei kitomis 
įstaigomis bei organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje. 

Dalyvauja komisijų, darbo grupių, sprendžiančių socialinių paslaugų klausimus, 
darbe. 

Organizuoja Centro darbuotojų susirinkimus. 
Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės veiklos 

programas. 
Užtikrina socialinių paslaugų šeimai organizavimą socialinio darbuotojo, dirbančio su 

rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, atostogų ir kitu nebuvimo darbe laiku. 
Dalyvauja darbo su socialinių paslaugų gavėjais individualių planų sudarymo darbo 

grupėse. 
Lanko socialinės priežiūros paslaugų gavėjus jų namuose. 
Vertina gavėjui teikiamų paslaugų efektyvumą ir esant reikalui, inicijuoja jų formos 

pakeitimą; 
Telkia bendruomenės išteklius socialinėms paslaugoms teikti, efektyviai juos 

paskirsto. 
Teikia informaciją kitų institucijų, žiniasklaidos atstovams. 
Atlieka kitus teisėtus Centro direktoriaus pavedimus. 

 

Darbo užmokestis: 

Darbo užmokesčio koeficientas - 16 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Prašymas dalyvauti konkurse. 
2. Asmens tapatybės patvirtinantis dokumentas ir jo kopija. 
3. Gyvenimo aprašymas (CV). 
4. Dokumentus patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, darbo patirtį. 
5. Asmeninių privalumų sąrašas (laisva forma nurodytos dalykinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai 
pretenduojamoje srityje, darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir kt. pažymėjimai) 
6. Užpildyta pretendento anketa (pretendento formos pavyzdys patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301). 
7. Pretendentai savo nuožiūra pateikia rekomendacijas. 
 
Dokumentai priimami adresu: 

Kauno g. 8.,Lazdijai, viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras. Darbo laikas: nuo 8.00 iki 
17.00val. penktadienį nuo 8.00- 15 00val. 45 min. Pietų pertrauka: 12.00-12.00val 45 min. 
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 

(8 318) 51562, (8 615) 95915, direktore.spc@lazdijai.lt 

Skelbimas galioja iki:14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant ir 

paskelbimo dieną, Vyriausybės tarnybos departamento interneto svetainėje. 

 


