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LAIKINOSIOS NAKVYNĖS NAMŲ 

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją ir  būti įgijęs 

socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros 

darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 

akademinių valandų įžanginius mokymus ir 160 akademinių valandų mokymus arba sveikatos apsaugos 

ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo 

ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus. 

5.2 privalo žinoti saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimus; 

5.3. mokėti naudotis priešgaisrinėmis, telefono, signalizacijos priemonėmis, video aparatūra. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, 

Vyriausybės nutarimais, Centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Centro direktoriaus 

pavaduotojo nurodymais, šiuo pareigybės aprašymu; 

6.2. užtikrina viešąją tvarką ir materialinių vertybių apsaugą Centro Laikinosios nakvynės 

namų, Darbo terapijos ir Kompensacinės technikos nuomos ir labdaros (paramos) padalinių viduje ir 

išorinėje pusėje aplink teritoriją; 

6.3. pastato saugumui užtikrinti naudojasi priešgaisrinėmis, telefono, signalizacijos 

priemonėmis, video aparatūra; 

6.4. reikalauja, kad saugomame pastate būtų laikomasi priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, o 

kilus gaisrui kviečia miesto gaisrinę pagalbą ir imasi priemonių gaisrui gesinti; 

6.5. įvykus avarijai šildymo sistemoje – užsuka įvadines sklendes bei išleidžią vandenį, 

gedimams elektros tinkle – išjungia srovę elektros skydinėje; 

6.6. žino saugomo pastato schemą, patalpas, kuriose įrengta signalizacija, visus įėjimus; 

6.7. praneša apie jį keičiančio darbuotojo neatvykimą į darbą ir pasilieka poste, kol jam bus 

paskirta pamaina; 

6.8. apie posto priėmimą ir perdavimą daro įrašus „Budėjimo perdavimo ir priėmimo 

registracijos žurnale“; 

6.9. perduodant postą informuoja apie visus budėjimo metu įvykusius pakitimus (apsaugos 

signalizacijos, video aparatūros gedimus, telefono ryšio sutrikimus ir kt.); 

6.10. perimant postą su jį perduodančiu patikrina apsauginę – aliarminę signalizaciją, ryšių ir 

video priemones; 

6.11. ne darbo metu į pastato vidų įleidžia tik Centro atsakingus darbuotojus. Pašaliniai asmenys 

į pastato vidų ne darbo metu įleidžiami tik gavus administracijos nurodymą; 

6.12. ne darbo metu užrakinus visas išorines duris ir uždarinėjus langus įjungia apsaugos 

signalizaciją; 



6.13. Padalinio viduje palaiko ypatingai sustiprintą tvarką: nepriima neblaivių klientų, neleidžia 

jiems į vidų vestis pašalinių asmenų; 

6.14. visą parą palaiko gyvenamuosiuose kambariuose rimtį, neleidžia gyventojams triukšmauti, 

patalpose rūkyti, susidarius konfliktinei situacijai – tuoj pat ją stengiasi išspręsti; 

6.15. reikalauja, kad klientai griežtai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, o jas pažeidus 

informuoja vyriausiąjį socialinį darbuotoją, administraciją; 

6.16. reikalui esant teikia pagalbą negalios žmonėms jų buvimo Centre metu; 

6.17. bendrauja su klientais: padeda jiems suprasti, kad privalo ieškotis darbo, pastovaus 

gyvenamojo ploto, motyvuoja juos; 

6.18. tvarko aplinką aplink pastatą: 

6.18.1. žiemos metu valo sniegą nuo asfaltuotos dalies, esančios aplink pastatą; surenka  šiukšles 

nuo visos teritorijos; 

6.18.2. pavasario ir vasaros metu pjauna žolę; šluoja asfaltuotą dalį, surenka šiukšles nuo visos 

teritorijos; 

6.18.3. rudens metu nugrėbia nukritusius lapus, pjauna žolę, šluoja asfaltuotą dalį, surenka 

šiukšles nuo visos teritorijos; 

6.19. teikia pasiūlymus darbo gerinimui; 

6.20. ligos, atostogų, komandiruočių metu pavaduoja kitus individualios priežiūros darbuotojus; 

6.21. savo kompetencijos ribose, vykdo kitus, su Centro veikla susijusius, pavedimus. 
 


