IV SKYRIUS
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 (vienerių) metų darbo patirtį socialinės paramos srityje;
4.3. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės
tarnybą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisykles;
4.4. gebėti aiškiai formuluoti mintis raštu ir žodžiu, planuoti ir organizuoti savo veiklą,
bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, vertinti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti
teisės aktus, išvadas bei pasiūlymus;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“, dokumentų valdymo kompiuterinėmis programomis,
informacinėmis sistemomis „SPIS“ ir „Parama“;
4.7. žinoti dokumentų, elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, valdymo ir
saugojimo reikalavimus.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų, Skyriaus vedėjo įsakymų, pagal kompetenciją Savivaldybės
administracijos vardu sudaromų sutarčių ir kitų dokumentų projektus, teikia ataskaitas apie sutarčių
vykdymą;
5.2. dalyvauja rengiant projektų paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei dalyvauja
projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;
5.3. rengia ar dalyvauja rengiant socialinių projektų ir programų atrankos, finansavimo ir
kontrolės tvarkas savivaldybėje, konsultuoja šių projektų rengimo ir teikimo klausimais, organizuoja
kvietimus teikti projektus, pateiktų projektų vertinimą, rengia projektų finansavimo sutarčių projektus,
bendradarbiauja su valstybinėmis, privačiomis ir nevyriausybinėmis institucijomis, vykdančiomis
projektus, vykdo šių projektų įgyvendinimo priežiūrą;
5.4. renka duomenis, juos analizuoja ir rengia Savivaldybės strateginio veiklos plano
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos programos projektą;
5.5. analizuoja, apibendrina, nustatytais terminais ir tvarka rengia Savivaldybės strateginio
veiklos plano Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos programos vykdymo ataskaitas;
5.6. dalyvauja sudaromų komisijų, darbo grupių veikloje;
5.7. koordinuoja ir kontroliuoja piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, socialinės
paramos mokiniams bei tikslinių kompensacijų mokėjimą;
5.8. vykdo kontrolinius išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams bei visų tikslinių
kompensacijų patikrinimus, apimant šias pagrindines funkcijas: duomenų bei dokumentų patikrinimą,
sprendimų dėl išmokų bei kompensacijų skyrimo priėmimą, išmokų bei kompensacijų apskaičiavimą
ir išmokėjimą;

5.9. tikrina visų išmokų (piniginė socialinė parama), kur testuojamos gyventojų pajamos,
skyrimo ir mokėjimo teisingumą. Išmokas, kuriose netestuojamos pajamos, tikrina atrankos būdu (ne
mažiau 60 proc. bylų);
5.10. priima ir nagrinėja gyventojų prašymus gauti:
5.10.1. finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) asmenų palaikams parvežti į Lietuvą;
5.10.2. antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikėms motinoms;
5.11. nagrinėja gyventojų, kitų asmenų, įstaigų, institucijų ir organizacijų pranešimus,
pareiškimus, prašymus, elektroninius paklausimus, skundus, rengia informacinius raštus, paklausimus,
pranešimus ir atsakymus į gaunamus raštus priskirtos kompetencijos klausimais;
5.12. konsultuoja ir informuoja rajono gyventojus, seniūnijų specialistus, kitus suinteresuotus
asmenis priskirtos kompetencijos klausimais;
5.13. teikia siūlymus, pastabas teisės aktų tobulinimo klausimais ir svarstant naujus teisės
aktų projektus;
5.14. rengia dalykines ataskaitas pagal vykdomas funkcijas ir jas nustatyta tvarka ir terminais
teikia teisės aktuose nustatytoms institucijoms;
5.15. kaupia ir analizuoja socialinės paramos rodiklius, prognozuoja socialinės paramos
poreikius;
5.16. organizuoja socialinių kortelių gavimą, vykdo jų išdavimą ir apskaitą;
5.17. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų
tyrimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų
bylas savo kompetencijos ribose;
5.18. koordinuoja „Maisto banko“ akcijų vykdymo darbus Švenčionių rajone;
5.19. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir patvirtina juos;
5.20. rengia informaciją, susijusią su socialinės paramos teikimu, projektų ir programų
įgyvendinimu, ir paskelbia savivaldybės interneto svetainėje;
5.21. kuruoja Skyriaus informacijos Savivaldybės interneto svetainėje rengimą ir skelbimą;
5.22. pagal kompetenciją vykdo kitas Skyriaus nuostatuose nurodytas funkcijas bei Skyriaus
vedėjo nurodymus;
5.23. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,
kad būtų įgyvendinti savivaldybės strateginiai tikslai;
5.24. pavaduoja Skyriaus vedėją ir (ar) kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą (valstybės
tarnautoją) jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėjui.
_______________________________________

