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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS INOVACIJŲ AGENTŪROS
BENDRŲJŲ VERSLO KOMPETENCIJŲ DEPARTAMENTO
KONTAKTINIO CENTRO IR VERSLO VYSTYMO SKYRIAUS
VERSLO VYSTYMO GRUPĖS
SOCIALINIO VERSLO PROJEKTŲ VADOVO
PAREIGYBĖS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Socialinio verslo projektų vadovas yra tiesiogiai pavaldus Bendrųjų verslo kompetencijų departamento
Kontaktinio centro ir verslo vystymo skyriaus Verslo vystymo grupės vadovui (toliau – tiesioginis vadovas).
2. Socialinio verslo projektų vadovo pagrindinė atsakomybės sritis: socialinio verslo ekosistemos skatinimo
ir vystymo priemonių įgyvendinimas, socialinio verslo kūrimo ir augimo skatinimo priemonių inicijavimas ir
įgyvendinimas, bendradarbiavimas ir tinklaveika su socialiniais šios ekosistemos partneriais.
3. Vykdydamas socialinio verslo projektų vadovo pareigas turi vadovautis Lietuvos Respublikos (toliau –
LR) įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, tarptautiniais susitarimais bei sutartimis ir kitais su jo atliekamu darbu
susijusiais teisės aktais, IA įstatais ir direktoriaus įsakymais, IA Bendrųjų verslo kompetencijų departamento
nuostatais, IA vidaus procedūromis, tvarkomis, taisyklėmis ir kitais vidiniais teisės aktais, darbo sutarties nuostatomis
bei šiuo pareigybės aprašymu.
4. Kvalifikaciniai reikalavimai:
4.1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas. Socialinių mokslų studijų sritis (pageidautina ekonomikos,
verslo vadybos ar verslo administravimo, marketingo, teisės).
4.2. Labai geras užsienio kalbos mokėjimas;
4.3. Labai geri informacijos apibendrinimo ir pristatymo sugebėjimai bei įgūdžiai, viešo kalbėjimo patirtis.
4.4. Verslumo skatinimo politikos, verslo planavimo būdų ir priemonių, smulkaus ir vidutinio verslo
reglamentavimo įstatyminės bazės išmanymas, Lietuvos, ES bei pasaulio tendencijų verslumo skatinimo srityje
žinojimas;
4.5. Puikūs prezentaciniai gebėjimai lietuvių ir anglų kalbomis.
4.6. Puikūs prezentaciniai gebėjimai lietuvių ir anglų kalbomis.
4.7. Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

II SKYRIUS
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
5. Socialinio verslo projektų vadovas atlieka šias funkcijas:
5.1. skatina socialinį verslumą ir socialinio verslo ekosistemos plėtrą;
5.2. inicijuoja organizuoja ir įgyvendina arba prisideda prie įgyvendinimo socialinio verslumo skatinimo,
šių verslų kūrimo ir augimo srityje;
5.3. atstovauja IA ir Bendrųjų verslo kompetencijų departamento interesams šiose srityse, bendradarbiauja
su tarptautinėmis, nacionalinėmis, vietos savivaldos, regioninėmis institucijomis ir organizacijomis socialinio
verslumo skatinimo srityje;
5.4. teikia informaciją ir konsultacijas socialinio verslo pradžios ir plėtros klausimais;
5.5. įgyvendina socialinio verslo ekosistemos koordinavimą;
5.6. inicijuoja ir įgyvendina priemones, skirtas viešųjų paslaugų perdavimo, skatinimui;
5.7. pagal kompetenciją organizuoja renginius, mokymus socialinio verslo skatinimo srityje;
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5.8. užtikrina jam pavestų veiklų organizavimą, priežiūrą, atsako už partnerių paiešką, ataskaitų teikimą bei
dalyvauja veiklų viešinimo planavime ir viešinimo įgyvendinime, atsako už numatytų rezultatų pasiekimą bei jų
pateikimą tiesioginiam vadovui;
5.9. užmezga, palaiko ir plėtoja gerus ryšius su kitomis verslą skatinančiomis organizacijomis, savivaldybių
atstovais, potencialiais partneriais Lietuvoje ir užsienyje socialinio verslumo srityje;
5.10. inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina socialinio verslo akseleravimo, inkubavimo ar kitas IA
strateginiuose veiklos dokumentuose numatytas priemones;
5.11. pagal kompetenciją prisideda prie Bendrųjų verslo kompetencijų departamento ataskaitų bei planų
rengimo;
5.12. pagal kompetenciją vykdo ar prisideda prie vykdomų socialinio verslo ekosistemos skatinimo
priemonių efektyvumo ir poveikio matavimo apklausų;
5.13. užtikrina IA viešinamos informacijos aktualumą ir atnaujinimą socialinio verslo srityje;
5.14. užtikrina socialinio verslo ekosistemos skatinimo priemonių integraciją su kitomis vykdomomis
Bendrųjų verslo kompetencijų departamento veiklomis ir priemonėmis bei kitų IA struktūrinių padalinių veiklomis;
5.15. prisideda prie individualios pagalbos kuriant ir vystant inovatyvius socialinius verslus per tinklaveiką
ir partnerius;
5.16. vykdo kitus tiesioginio vadovo arba Skyriaus bei Bendrųjų verslo kompetencijų departamento
direktoriaus pavedimus;
5.17. rengia ar prisideda rengiant trumpalaikio ir ilgalaikio strateginio planavimo periodui aktualius
socialinio verslo vystymo paslaugų veiklos prioritetus ir kryptis;
5.18. esant poreikiui (komandiruočių, laikino nedarbingumo, atostogų, poilsio dienų ir kitais atvejais)
pavaduoja kitus padalinio darbuotojus;
III SKYRIUS
TEISĖS
6. Socialinio verslo projektų vadovas teisės yra nurodytos IA darbo tvarkos taisyklėse, tvarkose,
procedūrose, kituose vidiniuose IA teisės aktuose bei LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose,
reglamentuojančiuose darbo santykius.
7. Dalyvauti svarstant visus su jo veiklos sritimi susijusius klausimus.
8. Gauti iš kitų struktūrinių padalinių duomenis, išvadas, paaiškinimus ir kitą informaciją, reikalingą
individualiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.
9. Dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, kituose profesiniuose renginiuose;
10. Naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖS
11. Socialinio verslo projektų vadovas atsako už:
11.1. tinkamą ir kokybišką pareigų vykdymą ir darbų atlikimą;
11.2. IA darbo tvarkos taisyklių, tvarkų, procedūrų, kitų vidinių IA teisės aktų bei šio pareigybės aprašymo
reikalavimų laikymąsi, LR darbo kodekso bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių darbo santykius, laikymąsi.
Su pareigybės aprašymu susipažinau, įsipareigoju jį vykdyti:
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