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SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS 
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POSKYRIO 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių 
paslaugų poskyrio (toliau – Poskyris) nuostatai nustato Poskyrio uždavinius, funkcijas, teises bei 
darbo organizavimo tvarką.  

2. Poskyris yra Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – 
Skyrius) padalinys.  

3. Poskyris, atlikdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, savo veikloje 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kitais 
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba) sprendimais,  Šilutės rajono savivaldybės mero 
potvarkiais (toliau – meras), Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – 
Administracijos direktoriaus) ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais, Administracijos  ir 
Socialinės paramos skyriaus bei šiais nuostatais, kitais teisės aktais. 

4. Poskyrio darbuotojų funkcijos nustatytos jų pareigybių aprašymuose. 
 

II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

5. Poskyrio uždaviniai yra: 
5.1. įgyvendinti valstybės politiką skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje ir 

socialinių paslaugų srityje: 
5.1.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais 

Savivaldybės tarybos sprendimais numatytą socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą ją 
turintiems gauti rajono gyventojams; 

5.1.2. rengti ir teikti rajono Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, rajono 
Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymų projektus 
dėl socialinių paslaugų administravimo Šilutės rajone; 

5.1.3. įgyvendinti Europos Sąjungos socialinės paramos socialinių paslaugų srityje 
politiką Savivaldybei pavestose srityse. 

5.1.4. planuoti, administruoti, organizuoti ir koordinuoti socialinių paslaugų teikimą 
Šilutės rajono savivaldybėje. Vykdyti socialinės priežiūros socialinių paslaugų teikimo priežiūrą. 

6. Poskyris, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 
6.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja Valstybinės socialinių paslaugų politikos 

įgyvendinimą Savivaldybėje, administruoja bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos 
paslaugas; 

 6.2. rengia Savivaldybės strateginio plėtros plano socialinės srities programą, 
Socialinių paslaugų planą, kitus planus, ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, 
Lietuvos savivaldybių asociacijai, kitoms institucijoms bei Savivaldybės administracijai pagal 
poreikį. Renka ir analizuoja socialinių paslaugų teikimo ir gavimo duomenis pagal ministerijų, 
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Savivaldybių asociacijos ir kitų institucijų poreikį, Rajono  mero, Administracijos direktoriaus, 
Skyriaus vedėjo pavedimus. 

6.3. vykdo Savivaldybės socialines paslaugas teikiančių įstaigų priežiūrą, analizuoja 
įstaigų veiklą, finansinius ir materialinius poreikius ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia siūlymus 
dėl jų veiklos efektyvinimo, finansavimo, materialinės bazės gerinimo, reorganizavimo, 
pertvarkymo ar likvidavimo, infrastruktūros formavimo ir plėtotės.  

6.4. pagal nustatytą socialinių paslaugų poreikį – administruoja socialinių paslaugų 
skyrimą ir teikimą neįgaliems, pensinio amžiaus asmenims, jų šeimų nariams, vaikams, likusiems 
be tėvų globos, socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams ir kitiems asmenims. 

6.5. organizuoja ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą asmenims, kuriems reikalinga 
nuolatinė priežiūra ar slauga. 

6.6. Atlieka visas funkcijas, susijusias su vaiko laikinosios globos (rūpybos) 
nustatymo organizavimu. 

6.7. Teikia pirminę informaciją fiziniams asmenims, pageidaujantiems tapti 
budinčiaisiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais, šeimynų dalyviais ir administruoja 
socialinės priežiūros ir globos paslaugų teikimą socialinę riziką patiriantiems  vaikams ir socialinę 
riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus.  

6.8. Administruoja vienkartinių pašalpų skyrimą ir mokėjimą iš Savivaldybės 
biudžeto.  

6.9. Administruoja vaikų iki 18 metų, darbingo ir pensinio amžiaus asmenų 
aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.  

6.10. Administruoja specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros 
(pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo įgyvendinimą. 

6.11. Administruoja asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, asmens veiklos ir 
gebėjimo dalyvauti  vertinimą. Reikalui esant atlieka asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, 
asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti  vertinimą.  

6.12. Administruoja Būsto pritaikymo neįgaliesiems socialinės integracijos programos 
įgyvendinimą. 
  6.13 Administruoja specialaus transporto paslaugų skyrimą.  

 6.14. Administruoja Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų įgyvendinimą. 

  6.15. Teikia metodinę paramą paslaugų organizatoriams ir teikėjams. 
  6.16. Rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Mero potvarkių ar 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo, Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimų 
projektus socialinių paslaugų teikimo klausimais. 

 6.17. Koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, kitų institucijų skelbiamų socialinės krypties projektų rengimą ir įgyvendinimą Šilutės 
rajono savivaldybėje. 

6.18. Teikia pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos 
savivaldybių asociacijai, kitoms institucijoms rengiant naujus teisės aktus šiuose nuostatuose 
numatytais klausimais. 

6.19. Nagrinėja gyventojų prašymus, skundus, konsultuoja gyventojus ir specialistus 
socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo klausimais. 

6.20. Konsultuoja socialines paslaugas teikiančias visuomenines organizacijas; 
bendradarbiauja su kitomis organizacijomis dėl informacijos teikimo ar gavimo socialiniais 
klausimais. 

  6.21. Teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui, Skyriaus vedėjui dėl 
Poskyrio veiklos ir priemonių paslaugų kokybei gerinti, darbams organizuoti ir lėšoms racionaliai 
naudoti.  
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III. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS, ATSAKOMYBĖ 
 
7. Poskyriui vadovauja ir vadovaudamasis Poskyrio nuostatais jo veiklą organizuoja 

Poskyrio vedėjas, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia iš jų Administracijos direktorius. 
Poskyrio vedėjas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui, o Poskyrio darbuotojai tiesiogiai pavaldūs 
Poskyrio vedėjui. 

8. Poskyrio vedėjas organizuoja Poskyrio veiklą, atsako už Poskyrio funkcijų ir gautų 
pavedimų bei nurodymų įgyvendinimą, koordinuoja darbuotojų atliekamas užduotis, nurodymus ir 
atsiskaito Skyriaus vedėjui.  

 
IV. POSKYRIO TEISĖS 

 
9. Poskyrio darbuotojai, atlikdami jiems pavestas užduotis ir funkcijas, turi teisę: 
9.1. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių, seniūnijų, socialinių įstaigų, 

Nevyriausybinių organizacijų bei kitų institucijų, reikiamą informaciją bei dokumentus Poskyrio 
funkcijoms vykdyti; 

9.2. esant reikalui pasitelkti kitų Savivaldybės administracijos padalinių, seniūnijų, 
socialinių įstaigų, Nevyriausybinių organizacijų bei kitų socialinę veiklą vykdančių institucijų 
atstovus sprendžiant Poskyrio kompetencijos klausimus; 

9.3. dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitų institucijų, 
Savivaldybės administracijos padalinių, seniūnijų, socialinių įstaigų, Nevyriausybinių organizacijų 
bei kitų socialinę veiklą vykdančių institucijų organizuojamuose renginiuose socialiniais 
klausimais; 

9.4. dalyvauti darbo grupėse, tarybose ir komisijose projektams rengti, kitiems 
Socialinės paramos skyriaus kompetencijos klausimams spręsti;   

9.5. bendradarbiauti su kitų Lietuvos savivaldybių Socialinės paramos skyriais, Vaiko 
teisių apsaugos skyriais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitomis institucijomis 
Poskyrio kompetencijos klausimais; 

9.6. turėti darbo specifiką atitinkančias darbo sąlygas bei gauti reikalingas darbo 
priemones; 

9.7. tobulinti kvalifikaciją iš valstybės biudžeto, fondų bei kitų teisėtų lėšų; 
9.8. turėti kitas teises, nurodytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
10. Poskyris reorganizuojamas ir likviduojamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu, Lietuvos respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  
11. Poskyrio nuostatai tvirtinami, keičiami arba papildomi Administracijos 

direktoriaus įsakymu. 
________________ 

 
 
 
 
 
 


