
 
 

PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių 

paslaugų centro direktoriaus  

2022 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 54 

 

INFORMACIJA APIE DARBO SKELBIMĄ 

 

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras), 

biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas145746984. 

Pareigų pavadinimas: direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams. 

Darbo vieta: Tilžės g. 63B, Šiauliai.  

Darbo sutarties rūšis - neterminuota darbo sutartis. 

Pareigybės grupė – biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai. 

Pareigybės lygis  – A2. 

Atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas – 9. 

 

Reikalavimai:  

 

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą; 

2. turėti įgytą ne žemesnę vyresniojo (pirmąją) socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją; 

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų socialinio darbo patirtį ir 2 metų vadovaujamojo (organizacijos vadovo, 

pavaduotojo arba struktūrinio padalinio vadovo) darbo patirties socialinių paslaugų srityje; 

4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus; 

5. turėti žinių apie įstaigos socialinį darbą (veiklą), Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, išmanyti ir 

mokėti taikyti darbe socialinės apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, žmogaus teises, būti 

susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais; 

6. mokėti kaupti, sistemintis apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, priimti sprendimus; 

7. gebėti tiksliai vertinti gyventojo socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su juo ir jo aplinka, 

efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, organizuoti socialinį 

darbą ir socialinių paslaugų teikimą;  

8. turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų 

rengimo taisykles. 

 

Funkcijos: 

 

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams vykdo šias funkcijas: 

 

1. koordinuoja ir kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą Centre; 

2. dalyvauja Centro metinio veiklos plano projekto rengime, įstaigos veiklos stebėsenos ir paslaugų 

kokybės valdymo procesuose, rengiant ir įgyvendinant socialinės paskirties programas ir projektus; 

3. teikia informaciją ir konsultuoja miesto gyventojus ar kitų institucijų atstovus socialinių paslaugų 

klausimais; 

4. analizuoja ir sistemina informaciją apie suteiktas socialines paslaugas, teikia siūlymus Centro 

direktoriui dėl teikiamų socialinių paslaugų organizavimo; 

5. vertina teikiamų paslaugų efektyvumą, pagal poreikį inicijuoja jų formos, metodikos pakeitimą; 

6. prižiūri ir koordinuoja Centro tarnybų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą; 

7. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų ir įstaigos nuostatų reikalavimų, Centro direktoriaus 

įsakymų vykdymą; 

8. atsako už Centro socialinės veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą; 

9. bendradarbiauja su Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vaiko teisių apsaugos, švietimo, 

sveikatos priežiūros, policijos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.; 

10. Centro direktoriui laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais) atlieka jo 



 
 

funkcijas; 

11. vykdo kitas pareigybės aprašyme jam nustatytas funkcijas. 

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 

(toliau – Sistema) (į kurią bus nukreipti iš skelbimo) privalo pateikti: 

 

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens 

duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto 

adresas; 

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą; 

3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus 

dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams; 

4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, 

savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų 

finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė 

ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso įgyvendinimo“ 1 priedą). 

      Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomą ir Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkomą Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. 

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.  

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. Nr. (8 41) 55 30 82, el. p. info@siauliuspc.lt, 

www.siauliuspc.lt 

mailto:info@siauliuspc.lt

