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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 ir valstybės biudžetų.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Specialisto pareigybė yra reikalinga prašymams dėl šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų,
transporto ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijų, išmokų neįgaliesiems, globos (rūpybos) išmokų, globos (rūpybos) išmokos tikslinių
priedų, vienkartinių išmokų įsikurti, vienkartinių pašalpų ir kompensacijų priimti, įvertinti ir
skyrimo ir mokėjimo sprendimų projektams rengti.
4. Specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus
(toliau – skyrius) vedėjui.
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 šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų, transporto ir
specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų, išmokų
neįgaliesiems, globos (rūpybos) išmokų, globos (rūpybos) išmokos tikslinių priedų ir vienkartinių
išmokų įsikurti skyrimą ir mokėjimą ir asmens specialiųjų poreikių nustatymą ir jų tenkinimą;
5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
5.5. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.6. turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, gebėti dirbti su kompiuterinėmis
programomis;
5.7. būti sąžiningas, pareigingas, gebėti užtikrinti konfidencialumą ir asmens duomenų
apsaugą.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Specialistas vykdo šias funkcijas:
6.1. priima prašymus gauti šias išmokas ir kompensacijas:
6.1.1. šalpos išmokas;
6.1.2. tikslines kompensacijas;
6.1.3. transporto ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo
išlaidų kompensacijas;
6.1.4. išmokas neįgaliesiems;
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6.1.5. globos (rūpybos) išmokas ir globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus;
6.1.6. vienkartines išmokas įsikurti;
6.1.7. vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą
sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
6.1.8. vienkartines pašalpas žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyvių
šeimos;
6.1.9. vienkartines pašalpas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams;
6.1.10. vienkartines pašalpas kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo
kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti;
6.1.11. kompensacijas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–
13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms;
6.1.12. finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams
parvežti į Lietuvos Respubliką;
6.2. įvertina pateiktus dokumentus dėl 6.1 papunktyje nurodytų išmokų ir kompensacijų,
tvirtina reikalingų dokumentų kopijų tikrumą, formuoja asmenų bylas, apskaičiuoja, rengia
sprendimų dėl išmokų ir kompensacijų projektus, informuoja asmenis apie priimtus sprendimus:
6.3. pasibaigus kalendoriniam mėnesiui atspausdina šalpos išmokų, tikslinių kompensacijų ir
transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo žiniaraščius ir jų priedus;
6.4. konsultuoja gyventojus ir seniūnijų socialinio darbo specialistus šalpos išmokų, tikslinių
kompensacijų, transporto ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo
išlaidų kompensacijų, išmokų neįgaliesiems, globos (rūpybos) išmokų, vienkartinių išmokų įsikurti,
vienkartinių pašalpų ir kompensacijų klausimais;
6.5. rengia administracinių paslaugų aprašymus pagal savo kompetenciją, raštų projektus
įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms išduoti dokumentus, reikalingus išmokų ir kompensacijų
sprendimų projektams rengti.
6.6. vykdo Asmens specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo komisijos sekretoriaus
funkcijas;
6.7. vadovaudamasis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
reglamentais, teikia paklausimus apie skirtas ir mokamas išmokas Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai ir Europos Sąjungos ar kitų valstybių kompetentingoms
įstaigoms ir atsako į juos;
6.8. tikrina šeimų ar asmenų, kurie kreipiasi dėl piniginių išmokų ar socialinių paslaugų,
gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, rašo buities tyrimo aktus, apibendrintus surinktus
duomenis ir išvadas teikia atsakingiems specialistams;
6.9. pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus, skundus, atsako raštu ir žodžiu į klientų
klausimus.
7. Specialistas vykdo ir kitus skyriaus kompetencijai priklausančius Joniškio rajono 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 Joniškio rajono 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 numatyta tvarka.
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11. Specialisto darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti
teisės aktai.
12. Keičiantis darbuotojui, specialisto žinioje esantys dokumentai perduodami pagal bylų
(dokumentų) perdavimo aktą.
13. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
___________________

