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PATVIRTINTA 

Jonavos nakvynės namų direktoriaus 

2021 m. gegužės 19 d. 

įsakymu Nr. P5-18 

 

JONAVOS NAKVYNĖS NAMŲ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Jonavos nakvynės namų direktoriaus pavaduotojas yra biudžetinės įstaigos vadovo pavaduotojas. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3. Darbuotojas, atliekantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu 

ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

3.2. Turėti 1 metų vadovaujamo darbo patirtį; 

3.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais 

reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, išmanyti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

priimtus teisės aktus ir administracijos direktoriaus priimtus įsakymus, reglamentuojančius 

socialinių paslaugų teikimą; 

3.4. Žinoti ir savo veikloje vadovautis Jonavos nakvynės namų nuostatais, vidaus tvarkos 

taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą ir socialinių paslaugų 

teikimą, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos 

normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašu; 

3.5. Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, 

savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; 

3.6. Gebėti dirbti komandoje; 

3.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer; 

3.8. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir 

apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. organizuoja Kauno apygardos probacijos tarnybos Jonavos probacijos skyriaus nukreiptiems, 

nusikaltusiems asmenims atidirbti neatlygintinai nustatytą valandų skaičių Jonavos nakvynės 

namuose; 

4.2. organizuoja antrąjį socialinės integracijos etapą, kai iš pataisos įstaigos paleistas asmuo grįžta į 

Jonavos rajono savivaldybę, bendradarbiauja su Jonavos probacijos skyriumi, sveikatos priežiūros, 

priklausomybių ligų ir psichikos sveikatos centrų, Socialinės paramos skyriaus specialistais ir 

padeda asmenims grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, adaptuotis ir integruotis į visuomenę, nustato 



socialinių paslaugų poreikį; 

4.3. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas; 

4.4. padeda socialinės rizikos asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos, spręsti būsto ir 

įdarbinimo problemas, bendradarbiauja darbo klausimais su savivaldybėmis, globos bei gydymo 

įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, socialinės globos įstaigomis socialinių paslaugų 

teikimo klausimais; 

4.5. kontroliuoja Nakvynės namų darbuotojų darbą, sudaro darbuotojų darbo grafikus, tvarko My 

Lobster programos duomenis, organizuoja pasitarimus darbo klausimais su Nakvynės namų 

darbuotojais; 

4.6. organizuoja pasitarimus su Nakvynės namų gyventojais vidaus tvarkos klausimais; 

4.7. teikia pasiūlymus dėl savo veiklos tobulinimo ir/ar organizavimo Jonavos nakvynės namų 

direktoriui; 

4.8. dalyvauja priimant naujai atvykusius į Nakvynės namus klientus, organizuoja jų 

apgyvendinimą; 

4.9. informuoja Nakvynės namų direktorių apie problemines situacijas su Nakvynės namų klientais 

ir teikia pasiūlymus, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją; 

4.10. teikia darbo ataskaitas Nakvynės namų direktoriui, pildo ataskaitas bei pateikia jas 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui; 

4.11. vadovauja studentų praktikai; 

4.12. rengia įstaigos veiklos dokumentus, darbuotojų pareiginius nuostatus, įstaigos veiklą 

reglamentuojančius tvarkos aprašus; 

4.13. vykdo su direktoriaus pavaduotojo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Nakvynės 

namų direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Nakvynės namų tikslai ir įgyvendinti 

uždaviniai. 

 

__________________________________________ 

 

Susipažinau: 

______________________________ 

                   (Parašas) 

_____________________________ 

             (Vardas ir pavardė) 

______________________________ 

                       (Data) 

Būtinų pateikti dokumentų sąrašas: 

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

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

dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, 

telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą 

(nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri 

įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie; 

4. Darbo patirtį įrodantį dokumentą; 

5. užpildytą pretendento anketą. 

Pretendentų į Jonavos nakvynės namų direktoriaus pavaduotojo pareigas atrankos būdas – testas 

žodžiu (pokalbis). 

Pretendentų dokumentai priimami iki 2021 m. birželio 2 d. įskaitytinai.  

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per 

VATIS Prašymų teikimo modulį). 

Informacija teikiama telefonu (8 349) 50215, el. paštu jonavanakvyne@gmail.com; 

ingrida.malciuviene@gmail.com  
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