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Sraur,rq ndrESTo socrALrMU rASLAUGU cENTRo DrREr(ToRrAUs
PARETcYBES APRASvuas

I. PAREIGYBES CIIARAKTERISTIKA

1. Socialiniq paslaugq centro direktorius (toliau - Direktorius) yra biudZetines istaigos
vadovas, dirbantis pagal darbo sutarti ir gaunantis atlyginim4 i5 savivaldybes biudZeto.

II. PAREIGYBES PASKIRTIS

2. Socialiniq paslaugq centro direktoriaus pareigybe reikalinga [staigos darbo organizavimui
ir administravimui, programq [gyvendinimui.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

3. Sias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. tureti auk5t4ji universitetini ar jam prilygint4 socialiniq mokslq studijq srities

iSsilavinim6
3.2. tureti ne maZesnl kaip 3 metq administracinio darbo staZ4per paskutinius 5 metus;
3.3. i5manyti Lietuvos Respublikos Konstitucij6 Lietuvos Respublikos darbo kodeks4

Lietuvos Respublikos biudZetiniq [staigq istatym4 Lietuvos Respublikos teises aktus,
reglamentuojandius socialines paslaugas, socialiniq darbuotojrl etikos nofinas, moketi dokumentq
rengimo taisykles;

3.4. moketi dirbti Siomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,
Internet Explorer;

3.5. tureti strateginio planavimo, finansiniq i5tekliq ir personalo valdymo [gudZiq.

rv. SHs PAREIGAs EINAI\EIo DARBUoToJo x.t]I[KCIJoS

4. Direktorius vykdo Sias funkcijas:
4.1. organizuoja [staigos darb6 uZtikrina istaigai pavestq uZdaviniq ir funkcijq vykdymq
4.1. vadovauja [staigos metiniqveiklos programq rengimui bei jq [gyvendinimui;
4.2. rengia istaigos nuostatq ir jq pakeitimq projektus, nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti

steigejui;
4.3.leidLia [sakymus [staigos veiklos klausimais ir kontroliuoja jq vykdymzu
4.4. tvirtina [staigos darbuotojq etatq s4ra54 darbuotojq darbo uZmokesdio koeficientus

nevir5ydamas darbo uZmokesdiui skirtq le5q;
4.5. tvirtina darbuotojq pareigybiq apra5ymus, [staigos darbo tvarkos taisykles ir kitts

admini stravimo dokumentus,
4.6. [statymq nustatyta tvarka priima i darba fu atleidZia i5 jo istaigos darbuotojus, skatina juos

ir skiria drausmines nuobaudas;
4.7. tvirtina darbq saugos ir prie5gaisrin6s apsaugos instrukcijas, kontroliuoja kaip laikomasi

jq reikalavimq;
4.8. planuoja istaigos finansinius iSteklius ir kontroliuoja jq vykdym4;



4.9. atlieka asignavimq valdytojo funkcija$;
4.i0. rengia ir teikia steigejui [staigos veik]os ataskaitas;

4.11. veikia istaigos vardu, be atskiro igaliojimo atstovauja jos interesams teismuose, valdZios

ir valdymo istaigose, sprendZia istaigos klausimus su kitais fiziniais, juridiniais asmenimis, sudaro

sandorius, i5duoda atskirus igaliojimus istaigos darbuotojams, atidaro bankuose s4skaitas;

4.12. rengia ir dalyvauja rengiant projekfus I Europos Sqjungos ir kitiems fondams, [staigos
veiklai gerinti ir paslaugoms plesti;

4.13. nustato ir tvirtina vadovaujamos [staigos programas ir jq s4matas, nevir5ijant Sioms

programoms patvirtintq bendrqjq asignavimq i5laidoms - darbo uZmokesdiui, turtui, paslaugoms

[sigyti ir kt.;
4.14. steigejo nustatlrta tvarka ir terminais teikia finansinE bei kitqatskaitomybE;

4.15. formuoja palanki4 darbo atmosferq [staigos darbuotojq kolektyve;

4.16. sudaro sqlygas, kad darbuotojai turetq galimybq tinkamai vykdyti savo darbo funkcijas ir
nuolat keltq kvalifikacijq

4.17. teikia siiilymus Savivaldybes administracijos Socialines paramos skyriui ir kitoms
Savivaldybes institucijoms nustatant miesto socialiniq paslaugq prioritetus, rengiant strategijq
svarstant ivairiq dokumentq proj ektus;

4.18. leidZia [sakymus pagal savo kompetencij4ir kontroliuoja jqvykdym4.
4.19. dalyvauja darbo grupese sprendZiant aktualius miesto socialiniq paslaugq teikimo

klausimus;
4.20.be atskiro igaliojimo fiei to nenumato [statymai ar kiti teises aktai) atstovauja [staigai

kitose institucijose, bendraujant su fiziniais ir juridiniais asmenimis ir sudaro atitinkamus sandorius;

4.21. pagal galiojandius. istatymus sistemingai tobulina kvalifikacijq pasirenkant tinkamas

formas ir laikq.

VI. PAVALDT]MAS IR ATSKAITOMYBE

5. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, privalo laikytis Darbo kodekse ir kituose teises aktuose

nurodytq darbuotojo pareigq ir atsako uZ tinkam4pareigybes apra5yme nustat5rtq funkcijq vykdym4.

6. barbuotojas-tiesiogiai pavaldus Siauliq miesto savivaldybes administracijos direktoriui ir
atskaitingas Savivaldybes tarybai
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