SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį
išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų specialisto darbo patirtį viešojo administravimo
institucijoje ar įstaigoje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos bei socialinių paslaugų
organizavimą ir teikimą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisykles;
- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer programos).
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą, Savivaldybės strateginius
veiklos planus socialinės paramos srityje;
- konsultuoja į skyrių besikreipiančius asmenis socialinių išmokų, kompensacijų, šalpos
išmokų, socialinių paslaugų, lengvatų, paramos maisto produktais, vienkartinių pašalpų, specialiųjų
poreikių lygio nustatymo ir kitais socialinės paramos klausimais;
- priima asmenų prašymus ir reikalingus dokumentus;
- patikrina prašymo užpildymo teisingumą;
- užregistruoja pareiškėjų prašymus Socialinės paramos apskaitos sistemoje PARAMA
ir (ar) Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS);
- priklausomai nuo prašomos paramos, tikrina duomenis apie vieną gyvenantį asmenį
arba bendrai gyvenančius asmenis Socialinės paramos apskaitos sistemoje PARAMA ar Socialinės
paramos informacinėje sistemoje (SPIS) įdiegtose duomenų bazėse;
- informuoja išmokos gavėją apie jo pareigas ir aplinkybes, turinčias įtakos išmokos
dydžiui ar mokėjimui;
- suformuoja socialinių išmokų gavėjų bylas;
- nustato teisę į socialinę paramą ir paramos teikimo laikotarpius;
- apskaičiuoja vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir
išmokų dydžius;
- vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos parengta metodika ir
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintomis žemės ūkio produkcijos sąlyginėmis vertėmis,
nustato prašymo - paraiškos piniginei socialinei paramai gauti prieduose nurodyto turto vertę ir
parengia išvadą dėl teisės į piniginę socialinę paramą;
- nustato teisę į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas ir
parengia sprendimo dėl teisės į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas
projektą;
- išduoda pažymą apie pajamas apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio
asmens pajamas ir taikomus normatyvus būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto
vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti;
- užpildo formą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir
palūkanas, nustatymo ir išduoda pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti
(modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;
- parengia ir išduoda asmeniui siuntimą atlikti visuomenei naudingą veiklą bei
supažindina asmenį su siuntimu;

- informuoja prašymą pateikusį asmenį apie socialinės paramos skyrimą, neskyrimą ar
nutraukimą;
- rengia išvadas dėl teisės į socialinę paramą mokiniams;
- renka mokyklų ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų teikiamą informaciją apie socialinę
paramą mokiniams ir suveda ją į Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę;
- registruoja ir tvarko duomenis Socialinės paramos apskaitos sistemoje PARAMA ir
Socialinės paramos informacinėje sistemoje (SPIS) apie išmokų gavėjus, jiems paskirtas ir išmokėtas
išmokas;
- registruoja nustatytas išmokų permokas Socialinės paramos apskaitos sistemoje
PARAMA;
- informuoja pareiškėją apie nustatytą permoką ir kontroliuoja nustatytų permokų
grąžinimą;
- rengia paklausimus ar atsakymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių
išmokų ir kompensacijų klausimais;
- išduoda asmenims pažymas apie gaunamas socialines išmokas, suteiktą kitą socialinę
paramą;
- pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus socialinių išmokų ir
kompensacijų klausimais, rengia atsakymų projektus į juos;
- tikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas,
turimą turtą ir užimtumą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
- šalpos išmokos, transporto išlaidų ar tikslinės kompensacijos gavėjui keičiant
gyvenamąją vietą, persiunčia šalpos išmokos, transporto išlaidų ar tikslinės kompensacijos gavėjo
bylą į naujosios gyvenamosios vietos savivaldybę;
informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių ar policiją apie galimą ir (ar) žinomą vaiko
teisių pažeidimą, taip pat apie vaiko elgesį, keliantį pavojų jo sveikatai ir gyvybei;
- pagal savo veiklos sritį sudaro dokumentų bylas ir pateikia jas Socialinės paramos
skyriaus tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą;
- dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;
vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas.
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