SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities
išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį socialinių paslaugų ar socialinės paramos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį
administravimą, vietos savivaldą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, valstybės tarnybą ir darbo
santykius, socialinės paramos sistemą, socialinio darbo ir socialinės paramos organizavimą,
teikimą ir administravimą, sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, dokumentų rengimo
bei tvarkymo reikalavimais;
4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir
pasiūlymus;
4.6. gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus ir savo darbą;
4.7. žinoti dokumentų, elektroninių dokumentų tvarkymo, apskaitos, valdymo ir
saugojimo reikalavimus, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“, dokumentų valdymo programomis;
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias
pareigas
einantis
valstybės
tarnautojas
vykdo
šias
funkcijas:
5.1. organizuoja skyriaus darbą, koordinuoja pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbą;
5.2. rengia ir teikia tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui Skyriaus nuostatų,
Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, inicijuoja jų pakeitimus,
papildymus;
5.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą,
teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems
skyrimo, jų mokymo(-si) ir kvalifikacijos kėlimo;
5.4. rengia kuruojamų biudžetinių įstaigų vadovų veiklos vertinimo išvadas ir teikia jas
savivaldybės merui;
5.5. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų, pagal kompetenciją savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių ir kitų dokumentų projektus, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
5.6. derina visų Skyriuje parengtų savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero
potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, ataskaitas, raštus,
informaciją, teikiamą pasirašyti savivaldybės merui, administracijos direktoriui;
5.7. pavedus nagrinėja gautus juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pranešimus,
prašymus, skundus, pasiūlymus visais savo kompetencijos klausimais, paveda pavaldiems
Skyriaus tarnautojams ir darbuotojams parengti ir teikia į juos atsakymus;
5.8. vizuoja dokumentus, rašo rezoliucijas, žodžiu ir raštu duoda pavedimus, pasirašo
arba tvirtina: sutartis, finansinius dokumentus, pažymas apie Skyriuje teikiamą paramą,
siunčiamus raštus, susijusius su socialinės paramos teikimo funkcijomis;
5.9. organizuoja, koordinuoja ir administruoja socialinių paslaugų, piniginės socialinės
paramos, tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams, kitų socialinių išmokų skyrimą bei paramos
mokiniams teikimą, būsto neįgaliesiems pritaikymą ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimą
savivaldybėje;

5.10. užtikrina teisingą ir tikslingą visų rūšių išmokų (išmokų, pašalpų, kompensacijų)
skyrimą ir mokėjimą bei išmokų perskaičiavimą;
5.11. priima sprendimus Skyriaus vedėjui priskirtos kompetencijos klausimais;
5.12. aptarnauja į skyrių besikreipiančius asmenis, suteikia jiems reikiamą informaciją
arba nurodo valstybės tarnautojus bei darbuotojus, kurie asmens rūpimus klausimus galėtų
išspręsti, konsultuoja besikreipiančius asmenis, įstaigas ir organizacijas Skyriui priskirtos
kompetencijos klausimais;
5.13. dalyvauja rajono savivaldybės strateginio plėtros ir veiklos plano rengimo,
įgyvendinimo ir koregavimo, rajono savivaldybės biudžeto formavimo procesuose, teikia lėšų
poreikį socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimui;
5.14. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Lietuvos Respublikos sveikatos politikos
ir valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
5.15. analizuoja savivaldybės gyventojų įvairių grupių socialinę padėtį, apibrėžia
socialinės paramos poreikį ir jo pasikeitimus, numato poreikio tenkinimo prioritetus ir teikia
pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui socialinio darbo tobulinimo ir
bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis klausimais;
5.16. rengia Skyriaus darbo planus, skyriaus viešųjų pirkimų planus ir teikia juos
savivaldybės administracijos direktoriui;
5.17. rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informaciją (duomenis) savivaldybės merui,
savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
5.18. pavedus dalyvauja savivaldybės, savivaldybės administracijos nuolatinių ir
laikinųjų komisijų, darbo grupių darbe;
5.19. dalyvauja Skyriaus programinėje/projektinėje veikloje;
5.20. koordinuoja socialinės paskirties įstaigų, išlaikomų iš rajono savivaldybės
biudžeto, veiklą;
5.21. organizuoja priskirtose socialinių paslaugų įstaigose teikiamų bendrųjų socialinių
paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolę;
5.22. veikia Skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybės institucijose ir
įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose;
5.23. pagal įgaliojimą atstovauja Skyriui teismuose, civilinėse bylose dėl globos
(rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, dėl pilnamečio fizinio asmens pripažinimo
neveiksniu ar ribotai veiksniu, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo arba
nušalinimo nuo pareigų atlikimo;
5.24. teikia teismui procesinius dokumentus (atsiliepimus į pareikštus pareiškimus ir
išvadas) dėl pilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu, globos
(rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo arba
nušalinimo nuo pareigų atlikimo;
5.25. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentu, kitomis valstybinėmis ir savivaldybių institucijomis,
įstaigomis, rajono savivaldybės administracijos padaliniais ir organizacijomis;
5.26. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų atitikimą originalui ir patvirtina juos, siekiant
užtikrinti teikiamų dokumentų tikrumą;
5.27. užtikrina tinkamą duomenų registro apie skirtą socialinę paramą tvarkymą;
5.28. siekiant užtikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, koordinuoja renkamus,
užrašomus, kaupiamus, saugomus ir naudojamus asmens duomenis, kontroliuoja jų apsaugą,
tikslinį panaudojimą, tvarkymą;
5.29. teikia ir atnaujina informaciją savivaldybės interneto svetainėje savo kompetencijos
klausimais;
5.30. savo kompetencijos ribose priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose;
5.31. vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus
pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją bei teisės aktais priskirtas funkcijas.

