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NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Naujosios Akmenės miesto seniūnijos (toliau – seniūnija) socialinis darbuotojas
priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities socialinio
darbo krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba
aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu
išsilavinimu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais,
tarptautiniais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę apsaugą, vaiko teisių apsaugą ir jais
vadovautis;
3.3. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių, mokėti dirbti kompiuteriu su MS Office
programiniu paketu, turėti vairuotojo pažymėjimą ir vairavimo įgūdžių;
3.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.5. laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų
numatytais atvejais.
3.6. žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos dirbant kompiuteriu
reikalavimus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
4.1. bendradarbiauja su Socialinės paramos skyriumi, Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos
skyriumi Akmenės rajone, Akmenės rajono pramos šeimai centru, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis,
mokyklomis, pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, Užimtumo tarnyba prie LR SADM, Psichikos
sveikatos centru, Policijos komisariatu, VSDFV Akmenės skyriumi, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kitomis institucijomis sprendžiant seniūnijos gyventojų socialines problemas;
4.2. inicijuoja atvejo vadybos taikymą, kreipiantis į Akmenės rajono paramos šeimai centrą
ar Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Akmenės rajone dėl kompleksinės pagalbos šeimai
teikimo ar grėsmės vaikui lygio nustatymo;
4.3. teikia Socialinės paramos skyriui fizinio asmens, pageidaujančio tapti vaiko globėju
(rūpintoju) tėvų prašymu, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;
4.4. vykdo šeimų, turinčių socialinių problemų ankstyvąją prevenciją, padėta ugdymo
įstaigoms spręsti nepilnamečių mokyklos nelankymo problemas;
4.5. esant reikalui, teikia išvadas, siūlymus, buities tyrimo aktus, šeimų charakteristikas ir
pan. Vaiko teisių apsaugos skyriui, Socialinės paramos skyriui ir kitoms suinteresuotoms
institucijoms;
4.6. priima gyventojų prašymus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, surašo buities ir
gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, surenka kitus reikalingus dokumentus ir pateikia svarstyti
socialinių klausimų komisijai;
4.7. priima gyventojų prašymus išimties tvarka dėl socialinės pašalpos ir būsto šildymo,
karšto ir geriamojo vandens kompensacijos, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus,

surenka kitus reikalingus dokumentus ir pateikia svarstyti seniūnijos Socialinės paramos teikimo
komisijai;
4.8. priima gyventojų prašymus dėl apmokėjimo už kietą kurą, surašo buities ir gyvenimo
sąlygų patikrinimo aktus, surenka kitus reikalingus dokumentus ir pateikia Socialinės paramos
skyriui;
4.9. priima prašymus dėl vaikų vykimo į vaikų vasaros poilsio stovyklas bei dėl vaikų
įdarbinimo vasaros laikotarpiui, teikia medžiagą svarstymui;
4.10. renka ir analizuoja informaciją apie seniūnijos gyventojų poreikius socialinėms
paslaugoms, prognozuoti jų poreikį;
4.11. atsižvelgiant į šeimos socialinę padėtį, teikia pasiūlymus Socialinės paramos skyriui dėl
vaikų nemokamo maitinimo mokymo įstaigose išimties tvarka, aprūpinimo mokyklinėmis prekėmis
išimties tvarka, padeda šeimai susitvarkyti reikiamus dokumentus;
4.12. teikia gyventojams informaciją apie paramos maisto produktais gavimo sąlygas,
organizuoja maisto produktų išdavimą ir paruošia ataskaitas apie išduotus maisto produktus;
4.13. pagal savo kompetenciją konsultuoja seniūnijos gyventojus socialinės paramos
teikimo klausimais;
4.14. organizuoja labdaringus ir kultūrinius renginius neįgaliesiems dėl ligos ar senatvės,
vienišiems ir kitiems socialinės paramos reikalingiems seniūnijos gyventojams;
4.15. teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų sistemos plėtros, paslaugų kokybės gerinimo,
teikia duomenis socialinėms programoms, socialinių paslaugų planui rengti;
4.16. ruošia dokumentus dėl antrojo laipsnio valstybinių pensijų motinoms (įmotėms) arba
tėvams (įtėviams), pagimdžiusioms, išauginusioms ir išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų.
4.17. renka, kaupia ir sistemina seniūnijai reikalingą duomenų pagal savo kompetenciją
bazę, rūpintis jos tobulinimu;
4.18. vykdydamas savo pareigas socialinis darbuotojas gali vykti automobiliu po seniūnijos,
rajono teritoriją ir už jos ribų;
4.19. dalyvauja ir teikia informaciją Akmenės rajono paramos šeimai centro
organizuojamuose atvejų vadybos posėdžiuose;
4.20. rengia rekomendacijas Socialinės paramos teikimo komisijai dėl socialinės paramos
skyrimo, neskyrimo, nutraukimo ir ruošia komisijos protokolus;
4.21. teikia informaciją, reikalingą seniūnijos veiklos ataskaitoms, dalyvauja rengiant
seniūnijos veiklos planus, renka, kaupia ir sistemina seniūnijos veiklai reikalingus duomenis pagal
savo kompetenciją;
4.22. pagal reikalavimus tvarko rengiamus dokumentus, registruoja juos dokumentų
valdymo sistemoje ir nustatyta tvarka perduoda į Seniūnijos archyvą;
4.23. dalyvauja Naujosios Akmenės miesto seniūno (toliau – Seniūnas) įsakymu sudarytų
komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms
ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
4.24. prireikus pavaduoja seniūnijos socialinio darbo organizatorių jo nebuvimo laikotarpiu
(atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu);
4.25. vykdo kitus seniūno pavedimus pagal savo kompetenciją.
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