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Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – skyrius)
yra Kelmės rajono savivaldybės administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus
klausimus.
2. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas ir likviduojamas rajono savivaldybės tarybos
sprendimu.
3. Skyrius turi antspaudą ir blanką su įrašu ,,Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius“.
4. Skyriaus adresas: Žemaitės g. 23, Kelmė.
5. Šie skyriaus nuostatai apibrėžia svarbiausius skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo
organizavimo principus, teises ir atsakomybę.
6. Skyrius, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, savivaldybės tarybos
sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais
nuostatais.
7. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos
ministerijomis, kitomis valstybinėmis institucijomis, kitomis savivaldybėmis, rajono įstaigomis,
įmonėmis ir organizacijomis.
8. Skyriaus struktūrą, darbuotojų grupes, lygius, kategorijas, koeficientus, priedus ir
priemokas nustato ir tvirtina administracijos direktorius.
9. Skyrius neturi juridinio asmens statuso.
10. Skyriaus darbuotojų tarnybos ir darbo teisinius santykius reglamentuoja Valstybės
tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas bei kiti teisės aktai.
II. SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
11. Skyriaus tikslas – užtikrinti piniginės socialinės paramos, valstybinių šalpos, išmokų
vaikams ir kitų socialinių išmokų, socialinės paramos mokiniams, socialinių paslaugų, socialinio
darbo, asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir kitos socialinės paramos organizavimą.
12. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
12.1. vadovaujantis savivaldybės ir valstybės interesų derinimo principu, dalyvauti
įgyvendinant savivaldybės socialinę politiką;
12.2. įgyvendinti savivaldybės administracijai teisės aktais priskirtas valstybines ir
savarankiškąsias savivaldybės funkcijas socialinės paramos ir socialinių paslaugų srityje;
12.3. užtikrinti socialinę apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą
Kelmės rajono savivaldybėje;
12.4. organizuoti ir administruoti socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą;
12.5. prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo plėtojant savivaldybės ir nevyriausybinių
organizacijų bendradarbiavimą bei partnerystę socialinių paslaugų teikimo srityje;
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12.6. rūpintis neįgaliųjų socialine integracija;
13. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
13.1. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina socialinių išmokų skaičiavimą ir mokėjimą,
skiria ir organizuoja mokėjimą;
13.2. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų
šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimą ir mokėjimą, ruošia ir pateikia pažymas bei kitus
reikiamus duomenis šilumą bei vandenį teikiančioms įstaigoms;
13.3. sutikrina gautus duomenis iš šilumą bei vandenį teikiančių įstaigų ir suveda į socialinės
paramos informacinę sistemą „Parama“;
13.4. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam
vandeniui kompensacijas, kai būsto šildymui ir karšto vandens ruošimui naudojamas kietas ar
kitoks kuras, elektra arba dujos, skaičiavimą ir mokėjimą, skiria ir organizuoja mokėjimą;
13.5. nustato teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą už asmenis, turinčius teisę į būsto
šildymo išlaidų kompensaciją, rengia ir išduoda gyventojams pažymas, patvirtinančias buto
savininko teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą;
13.6. tikrina bendrojo naudojimo objekto valdytojo pateiktas paraiškas apmokėti kreditą,
paimtą daugiabučiui namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas, tenkančias asmenims, turintiems
teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, perveda lėšas, skirtas kreditui ir palūkanoms apmokėti;
13.7. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina išmokų paramos mirties atveju mokėjimą,
skiria ir organizuoja mokėjimą;
13.8. pagal kompetenciją administruoja mokinių nemokamą maitinimą savivaldybės
įsteigtose mokyklose ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose ir
nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės
teritorijoje, aprūpinimą mokinio reikmenimis;
13.9. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina išmokų vaikams skaičiavimą ir mokėjimą,
skiria ir organizuoja mokėjimą;
13.10. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina valstybinių šalpos išmokų asmenims
skaičiavimą ir mokėjimą, skiria ir organizuoja mokėjimą;
13.11. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina išmokų neįgaliesiems asmenims
komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apmokėti ar kurui įsigyti
skaičiavimą ir mokėjimą, skiria ir organizuoja mokėjimą;
13.12. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina vienkartinės piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams skyrimą ir mokėjimą;
13.13. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina transporto išlaidų kompensacijos
skaičiavimą ir mokėjimą, skiria ir organizuoja mokėjimą;
13.14. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo
ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skaičiavimą ir mokėjimą, skiria ir organizuoja
mokėjimą;
13.15. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina vienkartinės pašalpos ginkluoto
pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto
pasipriešinimo kovose, tardymo ar įkalinimo metu, ir jiems laidoti bei žuvusių karių savanorių bei
laisvės kovų dalyvių šeimoms skaičiavimą ir mokėjimą, skiria ir organizuoja mokėjimą;
13.16. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina vienkartinių pašalpų žuvusių
pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyvių šeimoms, skaičiavimą ir mokėjimą, skiria ir
organizuoja mokėjimą;
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13.17. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina vienkartinės kompensacijos asmenims,
sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų
šeimoms; skaičiavimą ir mokėjimą, skiria ir organizuoja mokėjimą;
13.18. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina valstybės finansinės paramos užsienyje
mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką
skaičiavimą ir mokėjimą;
13.19. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina valstybinių ir kitų socialinių išmokų
skaičiavimą ir mokėjimą;
13.20. pagal kompetenciją vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį;
13.21. organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą;
13.22. organizuoja ir užtikrina socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimą, sustabdymą ir
nutraukimą;
13.23. vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato
asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį, pagal nustatytus poreikius skiria socialines
paslaugas bei tvarko socialinių paslaugų gavėjų apskaitą Socialinės paramos informacinėje
sistemoje (SPIS);
13.24. analizuoja Kelmės rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikius, prognozuoja ir
nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis;
13.25. kontroliuoja savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir
socialinės priežiūros paslaugų kokybę;
13.26. informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir gyventojus apie jos teritorijoje
teikiamas socialines paslaugas. Duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas ar neskirtas
(nurodydamos jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas teikia Socialinės paramos šeimai
informacinėje sistemoje (SPIS).
13.27. organizuoja specialiųjų poreikių lygio nustatymą pensinio amžiaus asmenims, vykdo
specialiųjų poreikių lygio nustatymą;
13.28. organizuoja asmenų apgyvendinimą socialinės globos įstaigose;
13.29. teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl socialinių globos įstaigų steigimo,
reorganizavimo ir likvidavimo;
13.30. priima piliečius ir teikia konsultacijas socialinės paramos ir socialinių paslaugų
skyrimo, teikimo ir mokėjimo klausimais;
13.31. analizuoja sukauptą informaciją apie socialinę situaciją rajone, socialinės paramos ir
socialinių paslaugų poreikį atskiroms socialinėms gyventojų grupėms, nustato prioritetus
sprendžiant socialines problemas;
13.32. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis dėl labdaros ir šalpos teikimo
sunkiai gyvenatiems rajono gyventojams;
13.33. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina gyventojų, besikreipiančių dėl socialinės paramos ir
socialinių paslaugų gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;
13.34. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina gyventojų, besikreipiančių dėl socialinės paramos,
pateiktų duomenų teisingumą ir reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą ir patvirtina juos;
13.35. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
13.36. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros planą, rengia ir įgyvendina kuruojamos
srities programų ir (arba) priemonių projektus bei socialinių paslaugų planą;
13.37. organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia skyriaus veiklos,
kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas bei teikia direktoriui
pagal įgaliojimus;
13.38. skiriant išmokas šeimai, taiko Europos Bendrijos reglamento1407.1/71 ir reglamento
574/72 nuostatas, bendradarbiauja su Užsienio išmokų tarnyba bei ES šalių socialinės apsaugos
institucijomis;
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13.39. išduoda šalpos (socialinės) pensijos gavėjo, šalpos kompensacijos gavėjo ir neįgaliojo
pažymėjimus;
13.40. bendradarbiaudamas su kitais administracijos struktūriniais padaliniais dalyvauja
rengiant socialinės srities projektų paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir/ar valstybės
paramai gauti;
13.41. parenka socialinės rizikos šeimoms piniginės socialinės paramos bei išmokų vaikams
teikimo būdą savivaldybės nustatyta tvarka;
13.42. ruošia teikimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Lietuvos Respublikos
antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikėms motinoms skyrimo;
13.43. organizuoja neįgaliųjų socialinės integracijos bendruomenėje projektų vertinimą ir
atranką, kontroliuoja projektų įgyvendinimą;
13.44. administruoja socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama“, SPIS, teikia siūlymus
dėl jų technologinio proceso tobulinimo, tvarko duomenų bazės sisteminius žinynus;
13.45. užtikrina pagal sudarytas sutartis internetiniu ryšiu gaunamų duomenų iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“), Registrų centro, Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos, darbo biržos, Gyventojų registrų centro ir kitų institucijų apie
savivaldybės gyventojams išmokamas pensijas, pašalpas, kompensacijas ir kitas išmokas,
nekilnojamąjį turtą, gaunamą paramą iš žemės ūkio veiklos, užimtumą, deklaruotą gyvenamąją
vietą ir kitus duomenis socialinei paramai (piniginei socialinei paramai, socialinei paramai
mokiniams, socialinėms paslaugoms ir pan.) gauti konfidencialumą;
13.46. išduoda pažymas apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas, nustatyta tvarka
nagrinėja gautus skundus, prašymus bei pasiūlymus;
13.47. tvarko pagal teisės aktus priskirtus archyvinius dokumentus;
13.48. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją,
statistiką ir kitus duomenis, juos suveda į SPIS;
13.49. pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio
pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
13.50. rengia socialinių paslaugų programos (išlaidų) sąmatas, apskaičiuoja, prognozuoja ir
planuoja lėšų poreikį iš valstybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų specialiųjų tikslinių
dotacijų, savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių;
13.51. organizuoja buhalterinę apskaitą, užtikrina teisėtą valstybės ir savivaldybės biudžetų
lėšų panaudojimą, rengia ir teikia ataskaitas;
13.52. pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina studijų rėmimo programos dokumentų
priėmimą, patikrinimą ir šių lėšų panaudojimą;
13.53. pagal kompetenciją kompensuoja vežėjo išlaidas dėl keleiviams taikytų transporto
lengvatų;
13.54. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą specialistams socialiniam darbui,
socialiniams darbuotojams išmokų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo klausimais, socialinių
paslaugų teikėjams (savivaldybės įsteigtoms įstaigoms, nevyriausybinėms organizacijoms,
religinėms bendruomenėms), turintiems teisę teikti socialines paslaugas Lietuvos Respublikos
socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka;
13.55. vykdo kitus savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius bei administracijos
direktoriaus įsakymu pavestas funkcijas ir nurodymus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos
teisės aktams;
13.56. rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų
projektus ir kitus dokumentus dėl piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimo;
13.57. vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
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III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia savivaldybės administracijos direktorius
Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Nesant skyriaus vedėjo, laikinai jo pareigas eina
skyriaus vyriausiasis specialistas.
15. Skyriaus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia savivaldybės
administracijos direktorius.
16. Skyriaus vedėjo ir specialistų, buhalterių funkcijas, jų pavadavimą reglamentuoja
patvirtinti pareigybių aprašymai.
17. Skyriaus vedėjo įsakymai privalomi vykdyti skyriaus specialistams ir skyriaus
buhalteriams.
18. Skyriaus vedėjas, prireikus, organizuoja skyriaus darbuotojų pasitarimus.
IV. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS
19. Skyriaus darbuotojai turi teisę:
19.1. pagal kompetenciją gauti informaciją iš įmonių, įstaigų, organizacijų, visuomeninių
organizacijų ir kitų administracijos struktūrinių padalinių;
19.2. mokytis, kelti kvalifikaciją iš savivaldybės, valstybės biudžeto, fondų bei kitų lėšų;
19.3. gauti įstatymų ir kitais teisės aktais nustatytą darbo užmokestį;
19.4. gauti įstatymų nustatyta tvarka atostogas, kitais teisės aktais nustatytas socialines ir
kitas garantijas;
19.5. būti skatinami už nepriekaištingą pareigų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
19.6. į saugias ir nekenksmingas sveikatai darbo sąlygas;
19.7. naudotis transportu tarnybinėms užduotims atlikti;
19.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis ir garantijomis.
V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
20. Skyriaus veiklą kontroliuoja savivaldybės administracijos direktorius.
21. Skyriaus darbuotojų funkcijų, kurios nurodytos pareigybių aprašymuose, trumpalaikių
pavedimų ir kitų užduočių vykdymą kontroliuoja skyriaus vedėjas. Jis atsako už visą skyriaus
veiklą, užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių,
administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą skyriaus kompetencijos klausimais.
22. Skyriaus vedėjas kasmet parengia Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriui metinę skyriaus veiklos ataskaitą.
23. Skyriaus darbuotojai pagal kompetenciją atsako už:
23.1. savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų
tinkamą vykdymą;
23.2. skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimų vykdymą pagal savo
kompetenciją;
23.3. darbo drausmės laikymąsi;
23.4. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi;
23.5. savivaldybės turto tausojimą.
24.
Skyriaus darbuotojams taikoma Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitais
teisės aktais nustatyta atsakomybė.
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Skyrių pertvarkant, jo dokumentai perduodami savivaldybės administracijos struktūriniam
padaliniui, kuris perima skyriaus funkcijas.
26. Perduodant reikalus, surašomas skyriaus reikalų perdavimo aktas (dviem egzemplioriais).
Akte pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę skyriaus būklę, skyriaus struktūrą bei
etatus, apskaitos ir atskaitomybės būklę, archyvo būklę.
27. Prie akto pridedamas perduodamų dokumentų ir skyriaus darbuotojų bei valstybės
tarnautojų naudojamo turto aprašas.
28. Aktą pasirašo reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo. Aktą tvirtina savivaldybės
administracijos direktorius.
29.
Atleidžiant skyriaus darbuotoją iš darbo, dokumentai ir informacinė medžiaga
perduodama paskirtam darbuotojui pagal perdavimo aktą teisės aktų nustatyta tvarka.
30.
Už dokumentų bei turto perdavimo ir priėmimo organizavimą skyriuje yra atsakingas
skyriaus vedėjas.

_______________________

