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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės
paslaugos pavadinimas
2.
Administracinės
paslaugos versija
3.
Administracinės
paslaugos apibūdinimas

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys

Aprašymo turinys
Šalpos kompensacijos ir šalpos (socialinės) pensijos
gavėjo pažymėjimo išdavimas
2
Šalpos pensijos gavėjo ir šalpos kompensacijos
gavėjo pažymėjimai išduodami asmenims, kuriems
paskirta ir (ar) mokama šalpos pensija, šalpos
kompensacija ar socialinė pensija.
Dėl pažymėjimo išdavimo kreipiasi pats asmuo,
kuriam paskirta ir mokama šalpos pensija, šalpos
našlaičių pensija, šalpos kompensacija ar socialinė
pensija. Dėl pažymėjimo išdavimo į savivaldybės
administraciją gali kreiptis ir vienas iš jo tėvų (įtėvių),
globėjas ar rūpintojas, pateikęs asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą bei dokumentą, patvirtinantį
giminystės ryšius su vienos iš minėtų išmokų gavėju,
arba dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą ir
asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju.
Asmeniui, kuriam buvo paskirta šalpos pensija,
šalpos našlaičių pensija, šalpos kompensacija ar
socialinė pensija ir po šios pensijos ar kompensacijos
paskyrimo pripažintam neįgaliuoju (iki 2005 m. liepos
1 d. – invalidu), vietoj turėto šalpos pensijos gavėjo
pažymėjimo ar šalpos kompensacijos gavėjo
pažymėjimo išduodamas neįgaliojo pažymėjimas.
Šalpos pensijos gavėjo bei šalpos kompensacijos
gavėjo pažymėjimai išduodami asmens, kuriam
skiriama šalpos pensija ar šalpos kompensacija, vardu.
1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų
įstatymas
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Eil.
Nr.

Pavadinimas
administracinės
paslaugos teikimą

Aprašymo turinys
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CE6CFE9E2EE
(žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CE6CFE9E2EE/TAIS_4
73878
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2005-07-13 įsakymas Nr. A1-203 ,,Dėl šalpos
(socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos
kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.031EC367BE60
(Žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
1. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m.
lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-259 „Dėl Neįgaliojo
pažymėjimo formos ir išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.119729FAD178

5.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

6.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija
(prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

7.

Administracinės
paslaugos teikėjas

8.

Administracinės
paslaugos vadovas

(Žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
Dokumentai,
reikalingi
pažymėjimui
gauti,
atsižvelgiant į aplinkybes:
1. prašymas (pildomas Socialinės paramos skyriuje);
2. asmens tapatybės dokumentai;
3. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
išduota pažyma apie pripažinimą neįgaliu;
4. 3 x 4 cm dydžio nuotrauka;
5. kiti dokumentai
pagal aplinkybes, lemiančias
asmens teisę į tikslinę kompensaciją ar šalpos pensiją.
1. Gyvenamosios vietos deklaracija iš Gyventojų
registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220
Vilnius), http://www.gyvreg.lt/.
2. Informacija iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (SODRA), (Konstitucijos pr. 12, LT09308 Vilnius), http://www.sodra.lt/.
Socialinės paramos skyriaus specialistė
Aušrelė Mizarienė
Tel. (8 450) 43 126
El. p. socialineparama@birzai.lt
Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
Kęstutis Knizikevičius
Tel (8 450) 42 109,
Mob. Tel. 8 6165 2056
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt
Savivaldybės administracija, paskyrusi asmeniui
šalpos pensiją, šalpos našlaičių pensiją, šalpos
kompensaciją, šalpos pensijos gavėjo pažymėjimą ar
šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą išduoda tą
pačią dieną, kurią kreipiamasi dėl pažymėjimo
išdavimo.
Paslauga teikiama neatlygintinai

9.

Administracinės
paslaugos suteikimo
trukmė

10.

Administracinės
paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo Prašymo forma nėra patvirtinta. Pildomas laisvos
pavyzdys ir prašymo
formos prašymas.
turinys
Informacinės ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę paslaugą
Administracinės
Šalpos pensijos gavėjo pažymėjimas išduodamas:
paslaugos teikimo
1. asmenims, ne mažiau kaip 15 metų slaugiusiems
ypatumai
namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos)
poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – vaikus invalidus, I ar
II grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I ar II
grupės invalidais iki 18 metų, taip pat visiškos negalios
invalidus), jeigu šie asmenys sukako senatvės pensijos
amžių ir jiems paskirta ir mokama šalpos pensija;
2. motinoms, pagimdžiusioms bei išauginusioms 5 ir
daugiau vaikų iki 8 metų, jeigu jos sukako senatvės
pensijos amžių ir joms paskirta ir mokama šalpos
pensija;
3. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių,
jeigu jiems paskirta ir mokama šalpos pensija;
4. mirusio asmens vaikams iki 18 metų bei
sukakusiems 18 metų, besimokantiems nustatyta tvarka
įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių bei
bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose,
tačiau ne vyresniems negu 24 metų, jeigu šiems
vaikams paskirta ir mokama šalpos našlaičių pensija;
5. asmenims, gaunantiems socialinę pensiją, paskirtą
pagal galiojusius iki 1995 m. sausio 1 d. pensijų
įstatymus. Socialinių maitintojo netekimo pensijų
gavėjams šalpos pensijos gavėjo pažymėjimas
išduodamas, jeigu šie asmenys nėra pripažinti

11.

12.

13.

4

Eil.
Nr.

14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Administracinių
paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą

neįgaliaisiais (invalidais).
Šalpos
kompensacijos
gavėjo
pažymėjimas
išduodamas:
1. tėvams (įtėviams), iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau
kaip 10 metų slaugiusiems namuose vaikus invalidus
bei vaikus, pripažintus I ar II grupių invalidais nuo
vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18
metų, jeigu šie tėvai (įtėviai) sukako 5 metais mažesnį
už senatvės pensijos amžių ir jiems paskirta ir mokama
šalpos kompensacija;
2. motinoms, iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdžiusioms 5
ir daugiau vaikų ir išauginusioms juos iki 8 metų, jeigu
šios motinos sukako 5 metais mažesnį už senatvės
pensijos amžių ir joms paskirta ir mokama šalpos.
Administracinės paslaugos ,,Šalpos kompensacijos ir
šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimo
išdavimas“ teikimo aprašymas užregistruojamas ir
saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos
planą.

Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas

_________________

Kęstutis Knizikevičius

