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SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų specialistas (toliau –
specialistas) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio
rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) ir valstybės biudžetų.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Specialisto pareigybė reikalinga dokumentams dėl socialinių pašalpų ir būsto šildymo
išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų (toliau – piniginė
socialinė parama), dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir
palūkanų apmokėjimą nustatymo, vienkartinių išmokų ir išmokų vaikams bei socialinės paramos
mokiniams prašymams–paraiškoms priimti.
4. Specialistas yra tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau –
skyrius) vedėjui ir jam atsiskaito.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus
ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išmokas vaikams, piniginę socialinę paramą, paramą
mokiniams, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą;
5.3. turėti bendrų raštvedybos, etikos ir bendravimo psichologijos žinių;
5.4. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.5. turėti gerų kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
5.6. būti sąžiningas, pareigingas, gebėti užtikrinti konfidencialumą ir asmens duomenų
apsaugą.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Specialistas:
6.1. priima šiuos prašymus dėl:
6.1.1. vienkartinių išmokų vaikui;
6.1.2. išmokų vaikui;
6.1.3. vienkartinių išmokų nėščiai moteriai;
6.1.4. išmokų privalomosios tarnybos kario vaikui;
6.1.5. išmokų besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
6.1.6. išmokų gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;
6.1.7. piniginės socialinės paramos;
6.1.8. socialinės paramos mokiniams;
6.1.9. teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų
apmokėjimo nustatymo;

2
6.2. duomenų bazėse tikrina piniginės socialinės paramos gavėjų duomenis, suveda juos į
kompiuterinę programą „Parama“, nustato šeimos (vieno gyvenančio asmens) teisę į piniginę
socialinę paramą;
6.3. vertina valstybės įmonės Registrų centro informaciją apie pareiškėjo turimą
nekilnojamąjį turtą ir piniginės socialinės paramos gavėjo teisę į piniginę socialinę paramą pagal
turimo turto vertę, duomenis suveda į programą „Parama“;
6.4. kontroliuoja skolininkų įsipareigojimų pagal sutartis dėl skolų už būsto šildymą, karštą
ar geriamąjį vandenį vykdymą;
6.5. teikia pranešimus skyriui dėl piniginės socialinės paramos asmenims teikimo
sustabdymo ir išbraukimo iš mokėjimo žiniaraščių;
6.6. įveda, koreguoja bei tikrina asmens duomenis kompiuterinėje programoje ,,Parama“ ir
informacinėje sistemoje SPIS;
6.7. konsultuoja socialinės paramos gavėjus piniginės socialinės paramos, paramos
mokiniams, išmokų vaikams klausimais;
6.8. tikrina socialinės paramos gavėjų buities ir gyvenimo sąlygas, užimtumą, teikiamos
piniginės paramos tikslingumą;
6.9. kreipiasi į kitas įstaigas ir organizacijas dėl piniginės paramos gavėjų nelegalaus
užimtumo, pajamų ir kitų svarbių aplinkybių piniginei socialinei paramai gauti;
6.10. rengia ir pateikia piniginės socialinės paramos gavėjų dokumentus seniūnijos
socialinės paramos teikimo komisijai.
7. Specialistas vykdo ir kitus skyriaus kompetencijai priklausančius savivaldybės
administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos
įstatymams ir kitiems teisės aktams.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
8. Specialistą priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos
direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
9. Specialistas yra atsakingas už:
9.1. jam pavestų funkcijų vykdymą;
9.2. dokumentų tinkamą naudojimą ir teisingumą;
9.3. patikėtų darbo priemonių naudojimą;
9.4. besikreipiančių asmenų duomenų apsaugą.
10. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą specialistas atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Specialisto darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti
teisės aktai.
12. Keičiantis darbuotojui, specialisto žinioje esantys dokumentai perduodami pagal aktą.
13. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų ar savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
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