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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.
55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu ir Palangos miesto savivaldybės
administracijos veiklos nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m.
lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 276, 21.3 punktu:
1. T v i r t i n u Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos
skyriaus veiklos nuostatus (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Palangos miesto valdybos 1997-10-14 sprendimo
Nr. 218 2 punktą.

Direktorius

Valerijus Kuznecovas

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009 m. liepos 20 d. įsakymo
Nr. A1-561
1 punktu
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės (toliau tekste –
Savivaldybė) administracijos (toliau tekste – Administracija) Socialinės rūpybos skyriaus (toliau
tekste – Skyrius) steigimą, reorganizavimą, likvidavimą, statusą, uždavinius, funkcijas, teises,
atsakomybę, atskaitomybę ir veiklos organizavimo tvarką.
2. Skyrius yra Administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas
Administracijos direktoriui. Skyrių steigia, reorganizuoja arba likviduoja Savivaldybės taryba,
tvirtindama Administracijos struktūrą. Skyriaus darbuotojų ir valstybės tarnautojų pareigybes
steigia, pareigybių aprašymus ir sąrašą tvirtina Administracijos direktorius.
3. Skyrius nėra juridinis asmuo. Skyriaus veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto
ir valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui, programų, vykdomų
iš valstybės biudžeto lėšų, gaunamų pagal sutartis, ir kitų šaltinių. Skyrius deleguotoms funkcijoms
vykdyti turi sąskaitų Lietuvos Respublikos banko įstaigose.
4. Skyrius turi antspaudą su užrašu „Lietuvos Respublika * Palangos miesto
savivaldybės administracija * Socialinės rūpybos skyrius“ *, blanką su Savivaldybės herbu ir
Skyriaus pavadinimu.
5. Skyriaus buveinės adresas – Žvejų g. 47, LT-00137 Palanga.
6. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos
Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės priimtais
teisės aktais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais
poįstatyminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais,
Administracijos nuostatais, Administracijos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarką
reglamentuojančiais dokumentais ir šiais nuostatais.
7. Skyriaus veiklos nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
8. Skyriaus uždavinys – padėti Savivaldybės institucijoms įgyvendinti Savivaldybės
funkcijas socialinės apsaugos srityje.
9. Skyrius atlieka šias funkcijas:
9.1. socialinės paramos ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo srityje:
9.1.1. priima ir nagrinėja gyventojų prašymus ir kitus reikalingus dokumentus skirti:
9.1.1.1. išmokas vaikams;
9.1.1.2. šalpos išmokas;
9.1.1.3. transporto išlaidų kompensacijas ir specialiųjų lengvųjų automobilių
įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijas;
9.1.1.4. socialines pašalpas;
9.1.1.5. laidojimo pašalpas;
9.1.1.6. būsto išlaikymo išlaidų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam, karštam vandeniui,
kt.) kompensacijas;
9.1.1.7. kompensacijas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m.
sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms;
9.1.1.8. vienkartines kompensacijas asmenims, patyrusiems žalą likviduojant
Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius;
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9.1.1.9. vienkartines pašalpas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams
kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir
jiems laidoti;
9.1.1.10. valstybės paramą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams –
kariams savanoriams;
9.1.1.11. socialinę paramą asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą
sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms;
9.1.1.12. finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) asmenų palaikams parvežti į
Lietuvą;
9.1.1.13. 20 procentų minimalaus gyvenimo lygio dydžio išmokas neįgaliems
asmenims, auginantiems besimokančius vaikus iki 18 metų ir kurių šeimose nėra darbingų
asmenų;
9.1.1.14. mokinių nemokamą maitinimą ir mokinių aprūpinimą mokinio
reikmenimis;
9.1.1.15. vienkartinę paramą;
9.1.1.16. kitą, teisės aktais nustatytą, socialinę paramą;
9.1.2. teisės aktų numatytais atvejais apskaičiuoja šeimos ar vieno gyvenančio asmens
vidutines mėnesio pajamas ir turimo turto vertę;
9.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka nustato gyventojų teisę į būsto išlaikymo išlaidų
kompensacijas, jas skiria, skaičiuoja ir išmoka arba jų paskaičiavimui reikalingus duomenis
perduoda paslaugas teikiančioms, būsto išlaikymo išlaidų kompensacijas apskaičiuojančioms
įstaigoms, įmonėms ar kitoms institucijoms;
9.1.4. formuoja ir tvarko socialinės paramos ar kompensacijų gavėjų bylas, teisės
aktais nustatyta tvarka priima sprendimus skirti ar nutraukti (perskaičiuoti, stabdyti) socialinių
išmokų mokėjimą ar kompensacijų skyrimą, rengia mokėjimo dokumentus, organizuoja jų
išmokėjimą gyventojams, administruoja šių išmokų lėšas, vykdo išmokėtų lėšų buhalterinę
apskaitą;
9.1.5. skaičiuoja lėšų socialinei paramai, kompensacijoms poreikį, rengia ir šią
informaciją nustatyta tvarka ir terminais (ar pareikalavus) teikia Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai, Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui ar kitoms teisės aktuose nustatytoms
institucijoms;
9.1.6. sudaro lėšų, skirtų socialinei paramai ir kompensacijoms, išlaidų sąmatas, veda
šių lėšų buhalterinę apskaitą;
9.1.7. sudaro dalykines ir išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas ir jas nustatytais
terminais teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Biudžeto skyriui ar kitoms teisės aktuose
nustatytoms institucijoms;
9.1.8. rengia ir išduoda gyventojams (jų teisėtiems atstovams) pažymas apie
apskaičiuotą jų turto vertę, jiems paskirtas, išmokėtas socialines išmokas ir kompensacijas;
9.2. socialinių paslaugų srityje:
9.2.1. priima ir nagrinėja gyventojų prašymus ir kitus reikalingus dokumentus:
9.2.1.1. atskiriems asmens specialiesiems poreikiams nustatyti;
9.2.1.2. socialinėms paslaugoms gauti;
9.2.2. vertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
9.2.3. skiria bendrąsias socialines paslaugas asmeniui (šeimai);
9.2.4. vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir
nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
9.2.5. organizuoja ir administruoja socialinių paslaugų teikimą teisės aktų nustatyta
tvarka;
9.2.6. vertina ir analizuoja savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius ir
teikimo galimybes, teikia siūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo plėtros;
9.2.7. skaičiuoja socialinių paslaugų finansavimo poreikį, administruoja lėšas, skirtas,
socialinėms paslaugoms organizuoti, veda šių lėšų buhalterinę apskaitą;
9.2.8. rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės socialinių paslaugų planą;
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9.2.9. dalyvauja rengiant socialinius projektus;
9.2.10. kuruoja savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų veiklą;
9.2.11. kaupia, rengia ir nustatyta tvarka (ar pareikalavus) teikia informaciją apie
Savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines paslaugas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ar
kitoms teisės aktuose nustatytoms institucijoms;
9.2.12. teikia pasiūlymus socialinės infrastruktūros objektų projektavimo,
rekonstrukcijos ir statybos klausimais;
9.3. socialinės integracijos srityje:
9.3.1. inicijuoja socialinės integracijos programų rengimą, konsultuoja socialinių
projektų rengimo klausimais;
9.3.2. vertina (organizuoja vertinimą) nevyriausybinių organizacijų ir kitų socialinių
grupių socialinės integracijos projektus ir teikia išvadas;
9.3.3. bendradarbiauja su valstybinėmis, privačiomis ir nevyriausybinėmis
institucijomis, vykdančiomis socialines programas (projektus), kontroliuoja projektų,
finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, vykdymą;
9.3.4. administruoja socialinių projektų lėšas;
9.3.5. teikia informaciją apie savivaldybėje įgyvendinamas ar numatomas įgyvendinti
socialinės integracijos programas, teikiamas socialines paslaugas ir materialinę paramą;
9.4. strateginio planavimo srityje:
9.4.1. renka informaciją iš kuruojamų socialinių paslaugų įstaigų apie numatomas
vykdyti ar vykdomas šių įstaigų veiklos programas ir lėšų poreikį programų vykdymui, ją
analizuoja ir vertina;
9.4.2. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius veiklos planus, rengia Socialinės
apsaugos programą, įgyvendina šios programos priemones, kurių vykdytoju yra paskirtas;
9.4.3. vykdo strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo priežiūrą pagal
Skyriaus kompetenciją;
9.4.4. analizuoja, apibendrina, rengia, nustatytais terminais ir tvarka teikia
Savivaldybės strateginio plėtros plano ir strateginio veiklos plano socialinės apsaugos programos
vykdymo ataskaitas;
9.5. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
9.5.1. vykdo kompetentingos įstaigos funkcijas, susijusias su Europos Tarybos
reglamento Nr. 1408/71/EEB ir reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatų, susijusių su išmokomis
šeimai ir išmoka mirties atveju, vykdymu;
9.5.2. nagrinėja asmenų prašymus ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia teikimus skirti
valstybines pensijas daugiavaikėms motinoms;
9.5.3. priima sprendimus dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo teisės
aktuose numatytais atvejais;
9.5.4. išduoda šalpos pensininko ir neįgaliojo pažymėjimus asmenims, sukakusiems
senatvės pensijos amžių;
9.5.5. nagrinėja gyventojų prašymus dėl būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų
specialiesiems poreikiams;
9.5.6. rengia raštus valstybės institucijoms gauti duomenims, kurių neprivalo pateikti
pareiškėjas, tačiau kurie yra būtini skiriant socialinę paramą, kompensacijas;
9.5.7. rengia Skyriaus inicijuojamų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas;
9.5.8. rengia ir teikia išvadas prokuratūrai ir teismui dėl globos ar rūpybos nustatymo
suaugusiam asmeniui būtinumo, dėl globėjo ar rūpintojo parinkimo, dalyvauja teismo posėdžiuose
nagrinėjant šias bylas;
9.5.9. vykdo lėšų, kurių asignavimų valdytojas yra Skyrius, buhalterinę apskaitą;
9.5.10. rengia paraiškas biudžeto lėšoms gauti;
9.5.11. sudaro kas mėnesį biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas;
9.5.12. rengia dalykines ataskaitas ir jas nustatyta tvarka ir terminais teikia teisės
aktuose nustatytoms institucijoms;
9.5.13. rengia ir teikia finansinės atskaitomybės dokumentus, dalyvauja rengiant
finansų kontrolės būklės ataskaitas;
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9.5.14. rengia ir teikia Skyriaus dokumentacijos planą bendram Administracijos
dokumentų nomenklatūros plano rengimui, rengia ir derina Skyriaus dokumentų apyrašus,
bylas
komplektuoja pagal patvirtintą bendrą dokumentacijos planą, suarchyvuotas Skyriaus bylas
perduoda saugoti į archyvą;
9.5.15. Skyriaus kompetencijos klausimais rengia informaciją Savivaldybės interneto
svetainei;
9.5.16. priima, informuoja bei konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijos
klausimais, nagrinėja ir atsako į jų prašymus, skundus, pasiūlymus;
9.5.17. rengia ir teikia Administracijos direktoriui Skyriaus veiklos ataskaitą už
praėjusius kalendorinius metus;
9.5.18. vykdo kitas įstatymais, norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos
sprendimais, mero, Administracijos direktoriaus pavestas funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją.
III. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
10. Skyriui tiesiogiai vadovauja vedėjas, priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai
pavaldus ir atskaitingas Administracijos direktoriui. Skyriaus vedėjo funkcijas, teises ir pareigas
nustato šie nuostatai ir jo pareigybės aprašymas, kuriuos tvirtina Administracijos direktorius.
11. Skyriui per Skyriaus vedėją Administracijos veiklos nuostatuose nustatyta tvarka
taip pat vadovauja ir įstatymų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos personalo valdymą Administracijos
direktorius.
12. Skyriaus vedėjas Skyriui vadovauja leisdamas įsakymus, sudarydamas Skyriaus
veiklos (darbo) planus, duodamas žodinius arba rašytinius pavedimus, skirstydamas užduotis,
kviesdamas pasitarimus, atlikdamas kitus veiksmus, kurie yra privalomi Skyriaus valstybės
tarnautojams ir darbuotojams. Visi Skyriaus vedėjo pavedimai turi būti įvykdyti per 10
kalendorinių dienų, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Jeigu įvykdyti pavedimo per
nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, nedelsiant apie tai turi būti pranešta pavedimą
davusiam asmeniui (Savivaldybės administracijos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, ar
struktūrinio padalinio vadovui). Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame
pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės.
13. Skyriaus vedėjas:
13.1. vadovauja Skyriui ir atsako už Skyriaus funkcijų vykdymo organizavimą;
13.2. rengia Skyriaus veiklos nuostatus, Skyriaus tarnautojų pareigybių aprašymus;
13.3. nagrinėja Skyriaus darbo organizavimo ir darbo sąlygų klausimus, teikia
siūlymus dėl pareigybių steigimo ar naikinimo;
13.4. derina ir vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Administracijos kitų
padalinių parengtus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;
13.5. vizuoja Skyriuje gautus dokumentus ir raštus, juos paskirsto valstybės
tarnautojams ir darbuotojams vykdyti;
13.6. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia siūlymus
Administracijos direktoriui dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ar atsakomybės
taikymo, rekomenduoja juos kvalifikacijai tobulinti, dalyvauti seminaruose, konferencijose,
kituose renginiuose;
13.7. pasirašo informacinio pobūdžio Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų
parengtus Skyriaus kompetencijos klausimais dokumentus gyventojams, įmonėms, įstaigoms,
organizacijoms (išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus);
13.8. priima sprendimus dėl socialinių išmokų, kompensacijų, socialinių paslaugų
skyrimo ar kitus pagal suteiktus įgaliojimus;
13.9. sudaro Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką;
13.10. dalyvauja parenkant pretendentus į Skyriaus valstybės tarnautojų pareigas
Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, nagrinėja klausimus ir teikia pasiūlymus dėl

5
socialinių paslaugų įstaigų vadovų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, veiklos vertinimo ir kitais
klausimais;
13.11. atstovauja Skyriui ar įgalioja tarnautoją pagal kompetenciją atstovauti Skyriui
įstaigose, organizacijose;
13.12. rūpinasi Skyriaus materialaus turto, archyvinių dokumentų saugumu;
13.13. gali turėti kitų suteiktų įgaliojimų.
14. Skyriaus vedėjo nesant (atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo metu)
jo funkcijas atlieka Administracijos direktoriaus paskirtas tarnautojas.
15. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai:
15.1. yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui ir atskaitingi Administracijos
direktoriui;
15.2. gavę įgaliojimą turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus
už pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse;
15.3. asmeniškai atsakingi už priskirtų funkcijų, numatytų Skyriaus veiklos
nuostatuose ir pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą, parengtų dokumentų projektų,
teikiamos informacijos teisėtumą ir pagrįstumą, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos
taisyklių, dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, saugos ir
sveikatos darbe reikalavimų laikymąsi, pagal nomenklatūrą jiems priklausančių bylų tvarkymą ir
saugumą.
IV. TEISĖS
16. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, pagal savo kompetenciją turi
teisę:
16.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
16.2. gauti iš valstybės ir Savivaldybės institucijų, Administracijos struktūrinių
padalinių, Savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų reikiamą informaciją Skyriaus
kompetencijai priskirtais klausimais;
16.3. teikti Administracijos direktoriui pasiūlymus Skyriaus kompetencijos ir darbo
organizavimo klausimais;
16.4. funkcijoms vykdyti turėti sąskaitų banko įstaigoje, su kuria Savivaldybė yra
sudariusi sutartį, sudaryti lėšų pervedimo sutartis į gyventojų sąskaitas kitose Lietuvos Respublikos
banko įstaigose ar sutartis dėl socialinių išmokų mokėjimo gyventojams pašto įstaigoje;
16.5. turėti antspaudą su užrašu „Lietuvos Respublika * Palangos miesto savivaldybės
administracija * Socialinės rūpybos skyrius“ *, kurį saugo Skyriaus vedėjas ir naudoja Skyriaus
sudarytų dokumentų ir jų kopijų bei pateiktų dokumentų, reikalingų Skyriaus funkcijoms atlikti,
kopijų tikrumui tvirtinti;
16.6. pagal Skyriaus kompetenciją susirašinėti su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija, kitomis įstaigomis, organizacijomis bei gyventojais;
16.7. Administracijos lėšomis tobulinti Skyriaus darbuotojų ir tarnautojų
kvalifikaciją.
17. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais suteiktų teisių.
V. REIKALŲ PERDAVIMAS
18. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Skyriaus valstybės
tarnautojai ir darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus
nagrinėti klausimus, turimus dokumentus), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas,
įsigytas už Administracijos lėšas, antspaudą, spaudus, raktus, kitą turtą, už kurį tarnautojas
materialiai atsakingas, Administracijos direktoriaus paskirtam asmeniui iki nurodyto laiko.
Valstybės tarnautojo ir darbuotojo pažymėjimas grąžinamas tarnautojui, atsakingam už personalo
administravimą, ne vėliau kaip atleidimo iš pareigų dieną arba pasibaigus pažymėjimo galiojimui.
19. Perduodant reikalus dviem egzemplioriais surašomas perdavimo ir priėmimo aktas.
Aktą pasirašo reikalus perdavęs ir reikalus priėmęs asmuo. Vienas egzempliorius įteikiamas
reikalus perdavusiam asmeniui, o kitas lieka Administracijoje.
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20. Skyrių likvidavus ar reorganizavus, Skyriaus vedėjas reikalus ir dokumentus
perduoda Administracijos direktoriaus paskirtam asmeniui. Reikalams perduoti gali būti sudaryta
komisija. Perduodant turtą ir dokumentus dviem egzemplioriais surašomas aktas. Jame turi būti
pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę likviduojamo ar reorganizuojamo Skyriaus
būklę (lėšas, turtą, etatus). Vienas perdavimo ir priėmimo akto egzempliorius įteikiamas reikalus
perdavusiam asmeniui, o kitas lieka Administracijoje.

_____________

