SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilyginamą išsilavinimą; prilyginamu
išsilavinimu laikomas: kitas aukštasis socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas ir gautas
pažymėjimas, liudijantis, kad asmuo išklausė ir atsiskaitė ne mažiau kaip 40 kreditų socialinio
darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje; kitas aukštasis ne
socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas ir gautas pažymėjimas, liudijantis, kad asmuo
išklausė ir atsiskaitė ne mažiau kaip 60 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus
rengiančioje aukštojoje mokykloje;
- darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir
kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais,
Savivaldybės administracijos nuostatais, Savivaldybės administracijos veiklos reglamentu,
Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklėmis, savivaldybės administracijos
direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymais, Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatais ir šiais
pareiginiais nuostatais.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą;
- vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos
nuostatų, Savivaldybės administracijos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos vidaus
tvarkos taisyklių ir Socialinės paramos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
- veda neįgaliųjų, rizikos grupių asmenų, vienišų senelių bei gausių šeimų apskaitą;
- tikrina gyventojų buities sąlygas, surašo buities tyrimo aktus;
- bendrauja su nevyriausybinėmis socialinės veiklos organizacijomis;
- priima ir registruoja klientų prašymus socialinių paslaugų, socialinių pašalpų,
būsto šildymo ir šalto bei karšto vandens išlaidų kompensacijų, šalpos išmokų, transporto
išlaidų kompensacijų, išmokų vaikams, laidojimo išmokų, socialinės paramos mokiniams,
vienkartinių bei periodinių išmokų skyrimo bei kitais klausimais ir siūlo socialinės paramos
rūšį;
- padeda klientams užpildyti prašymus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ir
turto deklaracijas;
- skaičiuoja socialines pašalpas, šalpos išmokas, transporto išlaidų kompensacijas,
laidojimo išmokas, išmokas vaikams ir kitas vienkartines bei periodines socialines išmokas,
šildymo išlaidų kompensacijas, vertina socialinių paslaugų gavėjų finansines galimybes;
- konsultuoja gyventojus socialinio darbo, lengvatų, socialinių paslaugų, socialinių
pašalpų, būsto šildymo ir šalto bei karšto vandens išlaidų kompensacijų, šalpos išmokų,
transporto išlaidų kompensacijų, išmokų vaikams, laidojimo išmokų, socialinės paramos
mokiniams ir kitų vienkartinių bei periodinių išmokų skyrimo klausimais;
- rašo pažymas gyventojams apie Socialinės paramos skyriuje gaunamas išmokas;
- rašo pažymas buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų ir šalto bei
karšto vandens išlaidų bei kuro išlaidų kompensacijoms gauti;
- renka mokyklų ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų teikiamą informaciją apie
socialinę paramą mokiniams ir suveda ją į Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS)
duomenų bazę;
- padeda nevyriausybinėms organizacijoms vykdyti Maisto iš intervencinių atsargų
tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programą;

- dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;
- informuoja Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybą apie
pastebėtą smurto prieš vaiką atvejį;
- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės
administracijos vardu sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau, nei
to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai;
- nedelsiant patikrina asmens duomenis; nustačius, kad jie yra neteisingi,
neišsamūs ar netikslūs, sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
- nedelsiant sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar
sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
- sunaikina asmens duomenis, kai jie nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, išskyrus
tuos duomenis, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems asmenims ar
valstybiniams archyvams;
- saugoja asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
- laiku atlieka kitus skyriaus vedėjo, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, vykdo nurodymus.

