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PAREIGYBIŲ ATSAKOMYBĖS 

1. Direktorius – organizuoja Centro veiklą bei veikia Centro vardu, Centro priežiūrai, plėtrai ir Centro 

nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimui užtikrinti. 

2. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams – socialinių paslaugų teikimo organizavimas, 

koordinavimas ir kontroliavimas, Centro nuostatuose numatytų veiklų organizavimas ir vykdymas; kitų 

valstybės bei Savivaldybės pavestų funkcijų vykdymas (PA-57); 

3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – ūkinių operacijų organizavimas (planavimas, rūpinimasis 

turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu) (PA-2);  

4. Vyriausiasis buhalteris – finansinių operacijų teisėtumo užtikrinimas; tinkamas finansinių dokumentų 

įforminimas, racionalus ir taupus materialinių ir finansinių išteklių naudojimas; ataskaitinių duomenų 

teisingumo užtikrinimas (PA-6); 

5. Buhalteris – buhalterinės apskaitos tvarkymas (PA-69); 

6. Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas socialiniams reikalams – Socialinių paslaugų skyriaus darbo 

organizavimas ir koordinavimas, užtikrinant tinkamą socialinių paslaugų teikimą paslaugų gavėjams 

(PA-56); 

7. Socialinio darbo organizatorius – pagalbos į namus ir kitų bendrųjų socialinių paslaugų teikimas 

senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę (PA-59); 

8. Socialinis darbuotojas – išvadų apie asmenų, kuriuos prašoma  pripažinti neveiksniais arba ribotai 

veiksniais tam tikroje srityje, gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai 

ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse, rengimas; transporto paslaugų organizavimas (PA-63); 

9. Socialinis darbuotojas – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos organizavimas Socialinių 

paslaugų skyriaus paslaugų gavėjams, Kauno rajono gyventojų aprūpinimas techninės pagalbos 

priemonėmis (PA-61); 

10. Socialinio darbuotojo padėjėjas – bendrųjų ir pagalbos į namus paslaugų teikimas Kauno  rajone 

gyvenantiems senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, vaikams su negalia ir jų šeimoms, 

neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų šeimoms, kai artimieji dėl objektyvių priežasčių jais negali 

pasirūpinti bei kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo 

netekusiems asmenims), padedant jiems tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, gerinant 

jų gyvenimo kokybę (PA-40); 

11. Vyr. kineziterapeutas – paslaugų gavėjų, turinčių funkcinių sutrikimų, mokymas gyventi 

savarankiškai, kompensuoti jų negalią judesiu ir kitai fiziniais veiksniais, kitų darbų, susijusių su  Centre 

vykdoma sveikatinimo veikla, vykdymas (PA-64); 

12. Socialinio darbuotojo padėjėjas – dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas 

vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims, turintiems negalią (PA-96); 

13. Specialistas užimtumui – meno terapijos užsiėmimų vedimas senyvo amžiaus ar neįgaliems 

suaugusiems asmenims (PA-66); 



14. Socialinio darbo organizatorius - dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 

organizavimas, neįgalių asmenų gyvenimo kokybės gerinimas, įvairių jų problemų sprendimas, išvadų 

apie asmenų, kuriuos prašoma  pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais tam tikroje srityje, 

gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba 

konkrečiose srityse, rengimas (PA-60); 

15. Socialinis darbuotojas - dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos organizavimas, neįgalių 

asmenų gyvenimo kokybės gerinimas, įvairių jų problemų sprendimas (PA-62); 

16. Socialinio darbuotojo padėjėjas -  dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas 

vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims, turintiems negalią, kuriems nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis (PA-41); 

17. Bendrosios praktikos slaugytojas – organizuoja ir teikia slaugos paslaugas Centro integralios 

pagalbos gavėjams, apimant jų sveikatos būklės vertinimą, slaugos planavimą, įgyvendinimą ir slaugos 

rezultatų vertinimą; kontroliuoja slaugytojo padėjėjų veiklą (PA-74); 

18. Socialinio darbuotojo padėjėjas - laikino atokvėpio paslaugos teikimas, organizuojant dienos 

socialinę globą asmens namuose, vaikams, suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims, turintiems negali, 

(PA-94); 

19. Psichologas – teikia psichologinę pagalbą suaugusiems ir senyvo amžiaus asmenims su negalia ir jų 

šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius 

emocinius išgyvenimu (netektį, ligą ir pan.), vaikams su negalia ir jų šeimoms, jų namuose ar kuo arčiau 

jų gyvenamosios vietos (PA-76); 

20. Dienos socialinės globos centro vedėjas socialiniams reikalams – skyriaus Dienos socialinės globos 

centro darbo organizavimas ir koordinavimas (PA-90); 

21. Socialinis darbuotojas – pagalbos teikimas vaikams su negalia socializuotis skyriuje Dienos 

socialinės globos centre, bendruomenėje, visuomenėje, gauti visas būtinas socialines, ugdymo ir kitas 

paslaugas; bendradarbiavimas su vaikų šeimomis, artimaisiais sprendžiant saviraiškos, 

saviaktualizacijos, užimtumo, elgesio ir kitas problemas (PA-19); 

22. Socialinio darbuotojo padėjėjas –  pagalbos suteikimas socialiniam darbuotojui, dirbančiam skyriuje 

Dienos socialinės globos centre, teikiant socialines paslaugas skyriaus paslaugų gavėjams (PA-42); 

23. Vyr. kineziterapeutas - paslaugų gavėjų, turinčių funkcinių sutrikimų, mokymas gyventi 

savarankiškai, kompensuoti jų negalią judesiu ir kitai fiziniais veiksniais, kitų darbų, susijusių su  Centre 

vykdoma sveikatinimo veikla, vykdymas (PA-64); 

24. Specialistas užimtumui – vaikų su negalia užimtumo veiklų įgyvendinimas skyriuje Dienos 

socialinės globos centre (PA-87); 

25. Psichologas – rūpinasi skyriaus Dienos socialinės globos centro paslaugų gavėjų psichine sveikata ir 

tinkamų psichologinių sąlygų sudarymu, vykdo jų užimtumą ir nustato paslaugų gavėjų problemas, 

planuoja veiklą joms spręsti ir numato tiesioginio poveikio būdus (PA-73); 

26. Bendrosios praktikos slaugytojas – kokybiškų ir kvalifikuotų bendrųjų medicininės priežiūros 

paslaugų teikimas Centro paslaugų gavėjams; slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų veiklos kontroliavimas 

(PA-34); 

27. Slaugytojo padėjėjas – pagalba slaugytojui, dirbančiam skyriuje Dienos socialinės globos centre, 

teikiant kvalifikuotas slaugos paslaugas skyriaus paslaugų gavėjams (PA-35); 

28. Skyriaus Krizių centro vedėjas socialiniams reikalams – skyriaus Krizių centro darbo organizavimas 

ir koordinavimas (PA-93); 



29. Psichologas – psichologinės pagalbos vaikams ir šeimoms, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems 

stiprius emocinius išgyvenimus (netektis, skyrybas šeimoje, smurtą ir pan.), vartojantiems psichiką 

veikiančias medžiagas, turintiems elgesio ar (ir) emocijų sutrikimų arba sutrikimų, teikimas (PA-27); 

30. Socialinis darbuotojas – pagalba skyriaus Krizių centro  paslaugų gavėjams sprendžiant jų socialines 

ar asmenines problemas (PA-21); 

31. Socialinio darbuotojo padėjėjas – pagalba socialiniam darbuotojui, dirbančiam skyriuje Krizių 

centre, teikiant socialines paslaugas skyriaus paslaugų gavėjams (PA-39); 

32. Šeimos gerovės skyriaus vedėjas socialiniams reikalams – Šeimos gerovės skyriaus (Vaikų dienos 

centro ir Pagalbos šeimai tarnybos) darbo organizavimas ir koordinavimas, užtikrinant tinkamą 

socialinių paslaugų teikimą paslaugų gavėjams (PA-53); 

33. Atvejo vadybininkas – taiko ir inicijuoja atvejo vadybą vaikui ir jį auginančiai ar jo besilaukiančiai 

šeimai, nagrinėja atvejus, vertina pagalbos šeimai poreikius, sudaro ir įgyvendina pagalbos šeimai planą, 

vykdo šeimos stebėseną, atvejo vadybos proceso užbaigimą ir atvejo vadybos proceso koordinavimą 

(PA-78); 

34. Socialinis darbuotojas, dirbantis su šeimomis – bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų šeimoms, 

gyvenančioms Kauno rajone, teikimas; pagalba šeimoms sprendžiant problemas (PA-51); 

35. Psichologas – psichologinės pagalbos teikimas vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms krizę ar 

patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (netektis, skyrybas šeimoje, smurtą ir pan.), vartojantiems 

psichiką veikiančias medžiagas, turintiems elgesio ar (ir) emocijų sutrikimų arba sutrikimų, jų namuose 

ar kuo arčiau jų gyvenamosios vietos (PA-67); 

36. Socialinis darbuotojas - Vaikų dienos centro veiklų organizavimas (PA-58); 

37. Socialinio darbuotojo padėjėjas – įvairaus pobūdžio pagalba Šeimos gerovės skyriaus paslaugų 

gavėjams; skyriaus patalpų ir aplinkos valymas ir tvarkymas (PA-38); 

38. Bendrųjų reikalų  skyriaus vedėjas – Bendrųjų reikalų skyriaus darbo organizavimas ir 

koordinavimas (PA-68); 

39. Specialistas – nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų profilaktikos, profesinės rizikos 

vertinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros kontrolė; gaisrinės saugos ir civilinės saugos 

organizavimo funkcijų vykdymas (PA-92); 

40. Specialistas – Centro dokumentų rengimas, tvarkymas, laikymas, saugojimas ir sisteminimas; 

archyvinių dokumentų kopijų ar pažymų išdavimas bei Centro piniginių operacijų ir apskaitos 

dokumentų tvarkymui (PA-91); 

41. Specialistas – viešųjų (prekių, paslaugų ir darbų) pirkimų organizavimas ir vykdymas (PA-84); 

42. Specialistas – Centro  dokumentų, susijusių su personalo valdymu, rengimui ir tvarkymui (PA-95); 

43. Specialistas techniniam aptarnavimui – vykdo Centro techninį aptarnavimą; užtikrina Centre 

esančios įrangos priežiūrą ir tinkamą naudojimą (PA-79); 

44. Vairuotojas – transporto paslaugų Centro paslaugų gavėjams teikimas; kilnojamojo turto, 

inventoriaus ar priemonių vežimas; tarnybinių automobilių priežiūra (PA-80); 

45. Darbininkas – pagalbinių darbų atlikimas Centre ir Centro skyriuose, aplinkos tvarkymas ir priežiūra 

(PA-82); 

46. Valytojas – Centro patalpų valymas ir aplinkos tvarkymas (PA-81); 

47. Budėtojas – Centro nepagrindiniu darbo metu prižiūri, atrakina ir užrakina Centro patalpas (PA-83). 

 

 


