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I. PAREIGYBIŲ REGLAMENTAS 

 

Atitikimas teisės aktams Atitikimas įstaigos poreikiams ir 
numatytų funkcijų vykdymui 

II. PERSONALO SAMDYMAS 

Atitikimo pareigybei 

reikalavimai 

pretenduojančiam į tam 

tikras pareigas darbuotojui 
 

Konkurso reikalaujančios 

pareigybės  

Pokalbiai dėl darbo 

III. DARBUOTOJŲ IŠSAUGOJIMAS 

Mokymosi ir 

kvalifikacijos kėlimo 

galimybė  

Karjeros galimybės Darbuotojų 

įtraukimas gerinant 

įstaigos veiklą 

Darbuotojų 

motyvavimas, 

skatinimas 

   PATVIRTINTA: 

PATVIRTINTA 

 Linkuvos socialinės globos namų direktoriaus  

pavaduotojos socialiniams reikalams, 

 laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas       

                                                                                                          2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V22-54 

 

LINKUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  PERSONALO SAMDYMO IR 

IŠSAUGOJIMO POLITIKA 

 

I. SKYRIUS 

BENDOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Linkuvos socialinės globos namų (toliau – Įstaigos) personalo samdymo ir 

išsaugojimo politika skirta apibrėžti personalo samdymo ir išsaugojimo procedūras ir užtikrinti, kad 

Įstaiga laiku būtų aprūpintų kvalifikuotais darbuotojais, turinčiais kompetencijas, būtinas Įstaigos 

teikiamų paslaugų gavėjams ir vykdomų funkcijų kokybei bei iškeltų tikslų pasiekimui užtikrinti. 

Personalo samdymo ir išsaugojimo politiką sudaro 5 pagrindiniai elementai: 
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IV. DARBUOTOJŲ KAITA 

Naujų darbuotojų adaptacija 

 
Praktikantų paieška ir adaptacija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SKYRIUS 

 PAREIGYBIŲ REGLAMENTAVIMAS 

 

  

 

 

  

 

 

2. Linkuvos socialinės globos namų pareigybių sąrašą tvirtina globos namų direktorius,  

informacija skelbiama įstaigos internetiniame puslapyje  www.linkuvossocglobosnamai.lt. 

3. Įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašas sudarytas vadovaujantis: 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. 

įsakymo Nr. A1-487 ,,Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ 

nuostatomis; 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 

d. įsakymo Nr. A1-317 ,,Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų 

patvirtinimo“ nuostatomis. 

 

 

 

V. SAVANORIŠKAS DARBAS 

Vietos savanoriai 

 
Užsienio savanoriai  

http://www.linkuvossocglobosnamai.lt/
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III. SKYRIUS 

 DARBUOTOJŲ SAMDYMAS 

 

 
4. Informacija apie laisvas darbo vietas, rengiamus konkursus viešinama Linkuvos  

socialinės globos namų internetinėje svetainėje www.linkuvossocglobosnamai.lt, Įstaigoje skelbimų 

lentose. Į pareigybes, dėl kurių rengiamas konkursas sąrašą įtrauktų pareigybių konkursai talpinami 

Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, vietinėje spaudoje. 

5. Linkuvos socialinės globos namai yra valstybinė biudžetinė įstaiga, todėl,  

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio 3 dalimi, Įstaigos direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo, struktūrinio padalinio vadovo, vyriausiojo finansininko pareigybei užimti 

organizuojamas ir vykdomas konkursas. Konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis tuo 

metu galiojančiais teisės aktais. 

6. Sprendimas priimti į pareigybę konkursą laimėjusį pretendentą arba nepriimti jo į 

pareigybę priimamas per 2 darbo dienas po to, kai įstaigos direktorius gauna kompetentingos 

valstybės institucijos informaciją apie pretendentą, siekiantį užimti pareigybę įstaigoje. Priėmimo į 

pareigybę data nustatoma konkursą laimėjusio pretendento ir įstaigos direktoriaus susitarimu. 

7. Jei darbo vietos atsisako laimėjęs konkursą kandidatas, darbo vieta siūloma kitam iš 

eilės einančiam kandidatui. 

Informacijos apie laisvą 

darbo vietą skelbimas 

Konkursinė pareigybė Nekonkursinė 

pareigybė 

Konkurso 

organizavimas 

Komisijos sudarymas 

Kandidatų dokumentų 

priėmimas 

Testas ir/ar pokalbis 

dalyvaujant komisijai 

Pokalbis su personalo 

atrankos komisija 

Sutarties pasirašymo 

procedūros 

Sutarties pasirašymo 

procedūros 

 

http://www.linkuvossocglobosnamai.lt/


4 
 

DARBUOTOJŲ ĮTRAUKIMAS GERINANT 

ĮSTAIGOS VEIKLĄ  

Darbuotojų 

įtraukimas į 

strateginių 

sprendimų 

priėmimą, 

tariamasi 
strateginiais 

klausimais 

Darbuotojų 

įtraukimas į 

metinio veiklos 

plano veiklų 

sudarymą ir 
rezultatų 

skaičiavimą 

Darbuotojų 

iniciatyvų 

skatinimas ir 

palaikymas 

Darbuotojų 

komandinio darbo 

ir 

bendradarbiavimo 

skatinimas  

Darbuotojų 

dalyvavimas 

apklausose, 

tyrimuose 

8. Skundą dėl sprendimo kandidatas gali teikti darbo ginčų komisijai per tuo metu 

galiojančių teisės aktų numatytą terminą. 

9. Kiti darbuotojai dėl priėmimo į darbą kviečiami pokalbiui su personalo atrankos   

 komisija. Komisiją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai pagal profilį, 

į kokią pareigybę asmuo kandidatuoja. Įdarbinamas reikiamą išsilavinimą, kvalifikaciją turintis ir 

užimamos pareigybės specialiuosius reikalavimus atitinkantis asmuo. Apie komisijos priimtą 

sprendimą direktorius informuoja kandidatą per 5 darbo dienas. Sprendimas neskundžiamas. 

 

IV. SKYRIUS 

 DARBUOTOJŲ IŠSAUGOJIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYMOSI IR 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 

GALIMYBĖS 

Kvalifikacijos kėlimo seminarai ir 

mokymai, supervizijos 
Galimybė inicijuoti ir įgyvendinti 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

mokymų programas  

KARJEROS GALIMYBĖS 

Atsilaisvinus įstaigoje 

darbo vietai, pareigos 

siūlomos Įstaigos 

darbuotojams, 

atitinkantiems keliamus 

reikalavimus 

Atsilaisvinus nuolatinio 

darbo vietai, šios pareigos 

siūlomos laikinai pareigas 

einančiam darbuotojui, 

jeigu jis atitinka keliamus 

reikalavimus 

Atsilaisvinus laikinai darbo 

vietai, kviečiami ankščiau 

įstaigoje dirbę, atlikę 

praktiką arba savanoriavę 

asmenys, jeigu jie atitinka 

keliamus reikalavimus 
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10. Skatinamos darbuotojo iniciatyvos globos namų veiklai gerinti ir priemonės turtui ar 

 lėšoms efektyviai panaudoti. Atlyginimo už jas sąlygos ir skatinimo formos nustatomos darbo 

teisės normose ir darbo sutarties šalių susitarimuose. Darbuotojo sukurti autorių teisių objektai turi 

būti saugomi ir už jų panaudojimą atlyginama įstatymuose ir susitarimuose nustatyta tvarka. 

Skatinimo sąlygos visiems darbuotojams taikomos vienodai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ KAITA 

 

11. Darbuotojų kaita fiksuojama globos namų metinėje ataskaitoje. 

12. Įstaigoje pradėjusiam dirbti darbuotojui adaptuoti ir integruotis į globos namų  

bendruomenę padeda kartu dirbantys darbuotojai.  

13. Praktiką atliekančiam Įstaigoje asmeniui skiriamas praktikos vadovas.  

14. Instruktažus darbo vietoje atlieka padalinių vadovai, su Įstaigoje veikiančiomis 

tvarkomis supažindina administratorė - personalo specialistė. 

 

 

VI. SKYRIUS 

 SAVANORIŠKAS DARBAS 

 

15. Linkuvos socialinės globos namai, siekdami užtikrinti kokybišką ir atvirą savanorišką 

 veiklą, nuolat dalyvauja savanorių paieškose. 

DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS IR 

SKATINIMAS 

Piniginis   Galimybė užsidirbti 

atliekant 

papildomas 

funkcijas 

Neformalūs 

renginiai 

Premijos Kintamoji 

darbo 

užmokesčio 

dalis  

Kalėdinis 

renginys 

darbuotojų 

vaikams iki 

11 metų 

Darbuotojų 

Kalėdinis 

vakarėlis 

Ekskursijos, 

edukacinės 

programos 

darbuotojams 

Formalūs 

renginiai 

Sveikinimas 

darbuotojų 

asmeninių 

švenčių 

proga 

Darbuotojų 

sveikinimas  

profesinių 

švenčių 

proga, 

raštiškos 

padėkos 
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16. Prie paslaugų kokybės gerinimo Įstaigoje gali prisidėti ir įstaigos darbuotojai 

savanoriškais pagrindais.  

VII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Linkuvos socialinės globos namų personalo samdymo ir išsaugojimo politika remiasi LR 

darbo kodekso nuostatomis.  

15. Darbuotojai iš pareigų atleidžiami vadovaujantis LR darbo kodekso nuostatomis.  

14. Linkuvos socialinės globos namų personalo samdymo ir išsaugojimo politika peržiūrima 

ir, jei reikia, atnaujinama ne rečiau nei vieną kartą per metus arba pasikeitus personalo samdymo ir 

išsaugojimo politikos reguliavimo srities imperatyviems teisės aktams.  

15. Darbuotojai su personalo samdymo ir išsaugojimo politika yra supažindinami 

pasirašytinai.  

16. Darbuotojų supažindinimą su personalo samdymo ir išsaugojimo politika organizuoja 

padalinių vadovai. 

17. Globos namai turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šią personalo samdymo ir 

išsaugojimo politiką. Su pakeitimais darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami 

pasirašytinai.  

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


