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TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS 

FUNKCIJOS IR  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  
 
 
 

Darbuotojo  
pareigybė 

Atliekamos funkcijos Specialieji reikalavimai 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniam darbui 

Organizuoja Telšių rajono  
senelių globos namuose ir jos 
struktūriniuose padaliniuose 
socialinių paslaugų teikimą ir 
vykdo jų priežiūrą, koordinuoja 
ir kontroliuoja socialinio darbo 
tarnybos darbuotojų veiklą, 
vykdo stebėseną ir vertinimą, 
teikia darbuotojams metodinę 
pagalbą, vykdo paslaugų 
teikimo priežiūrą. 

Darbuotojas einantis šias pareigas 
turi turėti aukštąjį universitetinį 
socialinio darbo išsilavinimą su 
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu 
bei vyresniojo socialinio 
darbuotojo profesinę kvalifikaciją, 
turėti ne mažesnę, kaip 3 metų 
socialinio darbo patirtį. 

Vyriausiasis  
slaugytojas  

Užtikrina kokybišką įstaigos 
sveikatos priežiūros funkciją, 
organizuoja slaugos darbą, 
vadovauja sveikatos priežiūros 
personalui, koordinuoja visą 
slaugos darbą ir atlieka 
einamąją kontrolę. 

Darbuotojas einantis šias pareigas 
turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį 
universitetinį ar jam prilygintą 
išsilavinimą arba aukštąjį koleginį 
išsilavinimą, turėti bendrosios 
praktikos slaugytojo licenciją, 
turėti ne mažesnę kaip 1 metų 
medicinos priežiūros patirtį. 

Administratorius 
sekretorius  

Globos namų ir jų struktūrinių 
padalinių dokumentų valdymas, 
dokumentų apskaitos vedimas, 
tinkamas įstaigos 
komunikacijos užtikrinimas, 
įstaigos viešųjų pirkimų 
organizavimas ir vykdymas, 
dokumentų archyvo tvarkymas. 

Darbuotojas turi turėti aukštąjį 
universitetinį arba aukštąjį 
neuniversitetinį išsilavinimą ir ne 
mažesnį kaip dviejų metų panašų 
darbo stažą su dokumentais. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
bendriems ir ūkio 
reikalams 

Organizuoja Telšių rajono  
senelių globos namuose ir jos 
struktūriniuose padaliniuose 
aptarnavimo ir ūkinės veiklos 
paslaugų teikimą ir vykdo jų 
priežiūrą, vykdo finansinių 
išteklių naudojimo kontrolę, 
užtikrina racionalų turto 

Darbuotojas turi turėti ne žemesnį 
kaip aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą arba aukštąjį koleginį 
išsilavinimą su profesinio 
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, 
turėti   ne mažesnį kaip dviejų 
metų darbo patirtį susijusią su 
ūkine, buhalterine veikla. 



naudojimą, valdymą ir 
priežiūrą, atlieka Globos namų 
materialinį ir techninį 
aprūpinimą, vadovauja Ūkio 
tarnybos darbuotojams bei 
vykdo pavestas funkcijas. 

Socialinis darbuotojas Dirba su senyvo amžiaus 
asmenimis ir suaugusiais 
asmenimis su negalia, 
neveiksniais tam tikroje srityje 
asmenimis. 

Darbuotojas turi būti įgijęs 
socialinio darbo bakalauro ar 
profesinio bakalauro kvalifikacinį 
laipsnį arba jam prilygintą 
išsilavinimą. 

Individualios 
priežiūros 
darbuotojas 

Dirba su senyvo amžiaus 
asmenimis ir suaugusiais 
asmenimis su negalia, glaudžiai 
bendradarbiauja su jam 
vadovaujančiu socialiniu 
darbuotoju bei vykdo visas jam 
pateiktas užduotis. 

Darbuotojas turi turėti ne žemesnį 
kaip vidurinį išsilavinimą, turi 
turėti socialinio darbuotojo 
padėjėjo, lankomosios priežiūros ar 
individualios priežiūros darbuotojo 
kvalifikaciją pagal socialinio 
darbuotojo padėjėjo ar 
lankomosios priežiūros darbuotojo, 
ar individualios priežiūros 
darbuotojo profesinio mokymo 
programą arba būti išklausęs 40 
akad. valandų įžanginius 
individualios priežiūros personalo 
mokymus ir pradėjus dirbti per 12 
mėnesių išklausyti ne trumpesnius 
nei 160 akad. valandų mokymus, 
arba būti įgijęs slaugytojo padėjėjo 
profesinę kvalifikaciją ir socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 
nustatyta tvarka išklausęs 40 akad. 
valandų įžanginius mokymus 

Užimtumo 
specialistas  

Dirba su senyvo amžiaus 
asmenimis ir suaugusiais 
asmenimis su negalia. Rengia 
globos namų gyventojams savo 
srities darbinių- buitinių 
įgūdžių, mokymo ar meninių- 
kūrybinių gebėjimų lavinimo 
programas, jas tobulina ir taiko 
individualiai pagal neįgaliųjų 
asmenų ar senyvo amžiaus 
asmenų galimybes. 

Darbuotojas turi būti įgijęs ne 
žemesnį kaip aukštąjį koleginį 
išsilavinimą su profesinio 
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar 
jam prilygintą išsilavinimą ir turėti 
patirtį profesinėje srityje. 

Kineziterapeutas  Dirba su senyvo amžiaus 
asmenimis ir suaugusiais 
asmenimis su negalia, teikia 
paslaugas Telšių rajono senelių 
globos namuose ir jų 
struktūriniuose padaliniuose. 

Darbuotojas turi būti baigęs 
aukštąsias medicinos studijas, 
kurių metu yra įgijęs 
kineziterapeuto profesinę 
kvalifikaciją. 

Masažuotojas  Mechaninio ir refleksinio 
poveikio žmogaus organizmui 
priemonių visuma. Masažo 
(sąmoningas, valingas ir aktyvus 
ligonio dalyvavimas gydymo 

Darbuotojas turi turėti aukštąjį 
(universitetinį, koleginį)arba 
aukštesnįjį(specialųjį vidurinį, 
įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir 
masažuotojo kvalifikaciją. Turėti 



procese) organizavimas ir jos 
įgyvendinimas.  

ne mažesnę kaip 1 metų 
masažuotojo patirtį. 

Bendrosios praktikos 
slaugytojas  

Dirba su senyvo amžiaus 
asmenimis ir suaugusiais 
asmenimis su negalia, nustato 
globos namų gyventojų asmens 
sveikatos priežiūros, slaugos 
poreikius. Dirba komandoje su 
socialiniu darbuotoju, 
kineziterapeutu, masažistu, 
socialinio darbuotojo padėjėju ir 
kitais reikalingais specialistais. 

Darbuotojas turi būti įgijęs ne 
žemesnį kaip aukštąjį koleginį 
išsilavinimą su profesinio 
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar 
jam prilygintą aukštesnįjį slaugos 
studijų išsilavinimą,  bendrosios 
praktikos slaugytojo profesinę 
kvalifikaciją ir turėti Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka išduotą ir galiojančią 
bendrosios slaugos praktikos 
licenciją verstis bendrąja slaugos 
praktika. 

Slaugytojo padėjėjas Dirba su senyvo amžiaus 
asmenimis ir suaugusiais 
asmenimis su negalia, vykdo 
bendrosios praktikos slaugytojo 
nurodymus ir kartu su juo 
įgyvendina globos namų 
gyventojo asmens sveikatos 
priežiūros ar slaugos planą, 
bendradarbiauja su slaugytoju, 
kitais įstaigos darbuotojais, 
teikiančiais socialines 
paslaugas. 

Darbuotojas turi turėti ne žemesnį 
kaip vidurinį išsilavinimą, turi būti 
išklausęs Sveikatos apsaugos 
ministerijos patvirtintą mokymo 
programą, kurią sudaro ne mažiau 
kaip 360 valandų ir įgijęs 
slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją. 

Dietistas  Organizuoti globos namų 
gyventojų mitybą ir dietinį 
maitinimą, kontroliuoti maisto 
paruošimo procesus, maisto 
produktų bei patiekalų kokybę, 
rengti kasdienius, planinius, 
individualius valgiaraščius, 
skaičiuoti davinio maistinę ir 
energetinę vertę. 

Darbuotojas turi turėti aukštąjį 
(universitetinį, koleginį) arba 
aukštąjį (specialųjį vidurinį, įgytą 
iki 1995 metų) išsilavinimą ir   
dietisto  kvalifikaciją. 

Virėjas  Tinkamai paruošia maistą 
globos namų gyventojams, 
planuoja ir organizuotai atlieka 
visus reikalingus maisto 
gamybos darbus, pildo maisto 
patikrinimo kontrolinius 
žurnalus. 

Darbuotojas turi turėti ne žemesnį 
kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) 
įgyta virėjo kvalifikacija. 
Analogiška darbo patirtis. 

Virtuvės darbininkas  Dirba virtuvėje ir valgykloje 
visus jam pavestus pagalbinius 
darbus. 

Darbuotojui netaikomi išsilavinimo 
ar profesinės kvalifikacijos 
reikalavimai. 

 Vairuotojas  Vykdo transporto priemonių 
vairavimą, priežiūrą ir remontą, 
laiku ir tiksliai pildo kelionės 
lapus bei kitą papildomą 
dokumentaciją 

Darbuotojas turi turėti ne žemesnį 
kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) 
įgyta profesinė kvalifikacija., 
turintis pažymėjimą, suteikiantį 
teisę vairuoti atitinkamos 
kategorijos transporto priemonę. 



Pastatų įrenginių 
priežiūros 
darbininkas 

Pastatų bei jų komunikacijų ir 
aplinkos priežiūra, vidaus 
remonto darbai.  

Darbuotojas turi turėti ne žemesnį 
kaip vidurinį išsilavinimą, turėti 
vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį 
teisę vairuoti transporto priemonę. 
Turėti praktinės patirties pastatų ir 
jų komunikacijų priežiūros srityje, 
gebėti pjauti žolę ir prižiūrėti 
želdinius. 

Valytojas  Palaiko švarą jam priskirtų 
patalpų tvarkymui, valymui, 
globos namų gyventojų rūbų 
skalbimui ir sanitarinių- 
higieninių reikalavimų 
vykdymui. 

Darbuotojui netaikomi išsilavinimo 
ar profesinės kvalifikacijos 
reikalavimai. 

 
TELŠIŲ RAJONO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ- 
GEDRIMŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ IR DIENOS SOCIALINĖS 

GLOBOS CENTRO DARBUOTOJŲ ATLIEKAMOS FUNKCIJOS, SPECIALIEJI 
REIKALAVIMAI IR ATSAKOMYBĖ 

 
Struktūrinio padalinio 
vadovas 

Pagal  pareigybės kompetenciją 
rengia teisės aktų projektus, 
organizuoja tinkamą Padalinyje 
asmenų apgyvendinimą ir 
priskiria jų poreikius 
atitinkančias socialines 
paslaugas.  Planuoja padalinyje 
socialinių paslaugų teikimą, 
sistemingai analizuoja, 
kontroliuoja ir vertina Padalinio 
socialinio darbo bei sveikatos 
priežiūros organizavimą. 
Užtikrina teisingą teikiamų 
paslaugų ir mokėjimų už jas 
apskaitą, kokybišką socialinių 
paslaugų teikimą, pagal 
reikalavimus paslaugų gavėjų 
asmens bylų tvarkymą. 
Vadovauja padalinio 
darbuotojams, veda jų darbo 
laiko apskaitą. Pavaduoja 
globos namų direktorių 
(atostogų, komandiruočių, 
laikino nedarbingumo ar kt. 
atvejais). 

Darbuotojas, einantis šias pareigas 
turi turėti aukštąjį universitetinį 
arba jam prilygintą socialinių 
mokslų studijų srities socialinio 
darbo krypties išsilavinimą,  ne 
mažiau kaip trejų metų socialinio 
darbo stažą. 

Vyriausias socialinis 
darbuotojas 

Organizuoja socialinių 
darbuotojų ir socialinio 
darbuotojo padėjėjų veiklą 
teikiant dienos socialinės globos 
ir socialinės priežiūros 
paslaugas struktūriniuose 
padaliniuose Gedrimų 
savarankiško gyvenimo 

Darbuotojas, einantis šias pareigas 
turi turėti aukštąjį universitetinį 
socialinio darbo   išsilavinimą arba 
socialinių mokslų studijų srities 
socialinio darbo krypties 
išsilavinimą ar jam prilygintą 
išsilavinimą, turėti ne mažiau kaip 
1 metų profesinio darbo patirtį. 



namuose ir Dienos socialinės 
globos centre. 

Socialinis darbuotojas   Užtikrina  socialinių paslaugų 
teikimą Telšių rajono senelių 
globos namų padalinyje- 
Gedrimų savarankiško 
gyvenimo namuose, bendrai 
veiklai telkiant kitus specialistus 
ir įstaigos bendruomenę. Padeda 
savarankiško gyvenimo namų 
gyventojams adaptuotis naujoje 
aplinkoje, planuoja ir 
organizuoja  darbą grupėse.  

Darbuotojas, einantis šias pareigas 
turi turėti aukštesnįjį arba aukštąjį  
socialinio darbo arba jam 
prilygintą išsilavinimą. 

Individualios 
priežiūros 
darbuotojas 

Gebėti bendrauti ir 
bendradarbiauti su gyventojais, 
padėti  jiems integruotis 
visuomenėje. 

Darbuotojas turi turėti ne žemesnį 
kaip vidurinį išsilavinimą, turi 
turėti socialinio darbuotojo 
padėjėjo, lankomosios priežiūros ar 
individualios priežiūros darbuotojo 
kvalifikaciją pagal socialinio 
darbuotojo padėjėjo ar 
lankomosios priežiūros darbuotojo, 
ar individualios priežiūros 
darbuotojo profesinio mokymo 
programą arba būti išklausęs 40 
akad. valandų įžanginius 
individualios priežiūros personalo 
mokymus ir pradėjus dirbti per 12 
mėnesių išklausyti ne trumpesnius 
nei 160 akad. valandų mokymus, 
arba būti įgijęs slaugytojo padėjėjo 
profesinę kvalifikaciją ir socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 
nustatyta tvarka išklausęs 40 akad. 
valandų įžanginius mokymus 

Individualios 
priežiūros 
darbuotojas (Dienos 
centras) 

Dirba su suaugusiais asmenimis 
su negalia, asmenimis su proto 
ar psichine negalia, senyvo 
amžiaus asmenimis, įvertina ir 
išsamiai apibūdina Centro 
lankytojo poreikius ir 
problemas. 

Darbuotojas turi turėti ne žemesnį 
kaip vidurinį išsilavinimą, turi 
turėti socialinio darbuotojo 
padėjėjo, lankomosios priežiūros ar 
individualios priežiūros darbuotojo 
kvalifikaciją pagal socialinio 
darbuotojo padėjėjo ar 
lankomosios priežiūros darbuotojo, 
ar individualios priežiūros 
darbuotojo profesinio mokymo 
programą arba būti išklausęs 40 
akad. valandų įžanginius 
individualios priežiūros personalo 
mokymus ir pradėjus dirbti per 12 
mėnesių išklausyti ne trumpesnius 
nei 160 akad. valandų mokymus, 
arba būti įgijęs slaugytojo padėjėjo 
profesinę kvalifikaciją ir socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 



nustatyta tvarka išklausęs 40 akad. 
valandų įžanginius mokymus 

Bendrosios praktikos 
slaugytojas 

Dirba su suaugusiais asmenimis 
su negalia, asmenimis su proto 
ar psichine negalia, senyvo 
amžiaus asmenimis. nustato 
dienos socialinės globos centro 
lankytojo slaugos poreikius, 
dalyvauja vertinant ir peržiūrint 
Centro lankytojo Individualų 
socialinės globos planą, bei 
poreikių nustatymą asmeniui.  

Darbuotojas turi būti įgijęs ne 
žemesnį kaip aukštąjį koleginį 
išsilavinimą su profesinio 
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar 
jam prilygintą aukštesnįjį slaugos 
studijų išsilavinimą, turi būti įgijęs 
bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją ir turėti 
Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka išduotą ir 
galiojančią bendrosios slaugos 
praktikos licenciją verstis bendrąja 
slaugos praktika. 

Užimtumo 
specialistas(Dienos 
socialinės globos 
centras) 

Dirba su suaugusiais asmenimis 
su negalia, asmenimis su proto 
ar psichine negalia, senyvo 
amžiaus asmenimis. 
Rengia dienos socialinės globos 
centro lankytojams savo srities 
darbinių - buitinių įgūdžių, 
mokymo ar meninių- kūrybinių 
gebėjimų lavinimo programas, 
jas tobulina ir taiko 
individualiai pagal neįgaliųjų 
asmenų ar senyvo amžiaus 
asmenų galimybes. 

Darbuotojas turi būti įgijęs ne 
žemesnį kaip aukštąjį koleginį 
išsilavinimą su profesinio 
bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar 
jam prilygintą išsilavinimą ir turėti 
patirtį profesinėje srityje. 

 Vairuotojas  Vykdo transporto priemonių 
vairavimą, priežiūrą, užtikrina 
automobilio techninę ir 
sanitarinę būklę. Transportuoja 
ir užtikrina maisto pristatymą į 
Gedrimų savarankiško 
gyvenimo namus. 

Darbuotojas turi turėti  vidurinį  
arba techninį išsilavinimą. Žinantis 
įrengimų, mechanizmų ir 
autotransporto priemonių technines 
savybes, turintis B vairavimo 
kategoriją. 

Pastatų įrenginių 
priežiūros 
darbininkas 

Vykdo pastatų bei jų 
komunikacijų ir aplinkos 
priežiūrą, vidaus remonto 
darbus, esant reikalui vairuoja 
tarnybinį automobilį, 
transportuoja ir užtikrina maisto 
pristatymą į Gedrimų 
savarankiško gyvenimo namus.  

Darbuotojas turi turėti ne žemesnį 
kaip vidurinį išsilavinimą, turėti 
vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį 
teisę vairuoti transporto priemonę. 
Turėti praktinės patirties pastatų ir 
jų komunikacijų priežiūros srityje. 

Kūrikas  Sezono metu rūpinasi šilumos 
tiekimu ir priežiūra, šilto 
vandens ruošimu ir tiekimu į 
Telšių rajono senelių globos 
namų padalinį- savarankiško 
gyvenimo namų pastatą. 
Transportuoja ir užtikrina 
maisto pristatymą į Gedrimų 
savarankiško gyvenimo namus. 

Darbuotojas turi turėti B vairavimo 
kategoriją, nustatytos formos 
galiojantį pažymėjimą, suteikiantį 
teisę atlikti darbus. Turi išklausyti 
ir žinoti saugos darbe, gaisrinės ir 
elektrosaugos reikalavimus. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


