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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) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Specialisto pareigybė yra reikalinga socialinių pašalpų ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo
vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų (toliau – piniginė socialinė parama), išmokų
vaikams, socialinės paramos mokiniams paskyrimui ir mokėjimui įforminti, socialinės paramos
kompiuterinei programai „Parama“ administruoti.
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 išmokas vaikams, piniginę paramą mokiniams, piniginę
socialinę paramą, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą;
5.3. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.4. turėti bendrų raštvedybos ir gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, gebėti dirbti su
kompiuterinėmis programomis;
5.5. būti sąžiningas, pareigingas, gebėti užtikrinti konfidencialumą ir asmens duomenų
apsaugą;
5.6. turėti etikos, bendravimo ir psichologijos žinių.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Specialistas:
6.1. rengia sprendimus 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 vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui;
6.1.7. piniginės socialinės paramos;
6.1.8. mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis;
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6.1.9. mokinių nemokamo maitinimo;
6.2. informuoja pareiškėjus apie paskirtas ir nepaskirtas išmokas;
6.3. kartą per metus inventorizuoja piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, socialinės
paramos mokiniams gavėjų bylas ir perduoda į archyvą;
6.4. konsultuoja socialinės paramos gavėjus ir seniūnijų socialinio darbo specialistus
piniginės socialinės paramos, paramos mokiniams, išmokų vaikams klausimais;
6.5. sprendžia piniginės socialinės paramos, paramos mokiniams, išmokų vaikams
perskaičiavimo, mokėjimo sustabdymo, susidariusių permokų išskaitymo klausimus, esant reikalui
teikia dokumentus neteisėtai gautos socialinės paramos, išmokų vaikams, socialinės paramos
mokiniams išieškojimą vykdančiam specialistui;
6.6. pagal kompetenciją tiria skundus, rengia atsakymus į paklausimus;
6.7. rengia ir teikia buhalteriui dokumentus dėl atskiro išmokų išmokėjimo ir išbraukimo iš
mokėjimo žiniaraščių;
6.8. administruoja kompiuterinę programą „Parama“ :
6.8.1. daro parametrų keitimus žinynuose;
6.8.2. pabaigia mėnesio periodą;
6.8.3. konsultuoja seniūnijos socialinio darbo specialistus duomenų tvarkymo klausimais;
6.9. spausdina mėnesio socialinių išmokų mokėjimo žiniaraščius, kitus dokumentus,
reikalingus socialinėms išmokoms mokėti, ir teikia juos buhalteriui;
6.10. vykdo duomenų perdavimą dėl šalpos išmokų ir kitų socialinių išmokų (toliau –
išmokos) pristatymo į namus:
6.10.1. kiekvieną mėnesį išmokas mokančiai įstaigai (toliau – įstaiga) eksportuoja ir iš
įstaigos importuoja elektroninius išmokų mokėjimo duomenis;
6.10.2. priima iš įstaigos išmokėtų ir neišmokėtų išmokų kvitus ir perdavimo–priėmimo
aktą;
6.10.3. neišmokėtas išmokas iššifruoja pagal rūšis, suvestinę pateikia buhalteriui;
6.11. gavęs anoniminį skundą, pranešimą ar kitais atvejais, vyksta į pareiškėjo gyvenamąją
vietą ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
6.12. kiekvienų metų sausio mėnesį peržiūri ir suveda sistemos „Parama“ žinynuose
nekilnojamojo turto normatyvines vertes piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams
gauti;
6.13. įveda, koreguoja, tikrina asmens duomenis bei formuoja sprendimus kompiuterinėje
programoje „Parama“ ir informacinėje sistemoje SPIS;
6.14. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams ir
paramos mokiniams įstatymų ir savivaldybės institucijų norminių teisės aktų, reglamentuojančių šių
socialinių išmokų teikimą, tobulinimo.
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, teisingą apskaitą;
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 veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Keičiantis darbuotojui, specialisto žinioje esantys dokumentai perduodami pagal aktą.
13. Specialisto darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti
teisės aktai.
14. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
___________________

