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Biržai

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

Aprašymo turinys
Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams
organizavimas
2
Būsto (aplinkos) pritaikymas apima neįgaliojo
gyvenamojo būsto (aplinkos) patalpų minimalų
pertvarkymą, smulkius remonto darbus, užtikrinančius
neįgaliajam savarankišką ir saugų judėjimą patalpose ir
patekimą į būstą.
Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų
nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl
judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų:
- labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų
sutrikimai-nustatytas specialusis nuolatinės slaugos
poreikis;
- ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų
sutrikimai-nustatytas techninės pagalbos neįgaliesiems
priemonių poreikis (aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis;
neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui; elektrinis
vežimėlis, skuteris ar kito tipo neįgaliojo vežimėlis);
- vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų
sutrikimai-nustatytas kitų, nei nurodyta, techninės
pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės,
ramentai ir pan.).
Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis:
-asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų
sutrikimų;
- tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys - tėvai,

2

Eil.
Nr.

Pavadinimas

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

5.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Aprašymo turinys
pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar
gyvenamosios
vietos
savivaldybės
socialinis
darbuotojas.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. A1-460
„Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metų
tvarkos aprašo patvirtinimo“(žr. “Galiojanti suvestinė
redakcija”).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/3f14bae03f6811e58568ed613eb
39a7
1. Biržų
rajono
savivaldybės
administracijos
direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. A625 “Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos
sudarymo
ir
jos
nuostatų
patvirtinimo”.
http://www.infolex.lt/birzai/Default.aspx?Id=3&DocId
=7223
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali
pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo
sutrikimų, arba tokiam asmeniui atstovaujantys
asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai),
sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės
socialinis darbuotojas (toliau vadinama – pareiškėjas).
Kartu pateikia:
1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir
atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai
prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia
besimokantys asmenys);
4. buto inventorinės bylos kopiją (jei prašoma
pritaikyti būstą:
5. neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens
duomenis, susijusius su būsto pritaikymu;
6. banko ar kitos įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar
kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti
pritaikyti būstą;
7. būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinės
laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą (kai
prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio
būsto savininkas arba prašoma pritaikyti bendraturčių
bendro naudojimo patalpas bei patvirtinimą, kad būstas
nėra nuomojamas (išskyrus, kai prašoma pritaikyti
socialinį būstą);
8. kita pareiškėjui svarbi informacija.
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
6.
Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės
paslaugos teikėjas

8.

Administracinės
paslaugos vadovas

9.

Administracinės
paslaugos suteikimo
trukmė
Administracinės
paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys

10.

11.

Aprašymo turinys
Savivaldybės administracija, gavusi pareiškėjo
rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis prie
pareiškėjo prašymo prideda šiuos dokumentus:
1. pažymos apie nustatytą specialųjį slaugos poreikį
kopiją;
2. savivaldybės administracijos ar Techninės pagalbos
neįgaliesiems centro turimos pažymos apie nustatytą
techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį
kopiją;
3. išrašą iš Gyventojų registro apie deklaruotą
gyvenamąją vietą;
4. išrašą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
duomenų bazės apie neįgaliojo darbo santykių būklę
bei kitą darbinę veiklą;
5. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą,
kuriame turi būti pateikti šie duomenys;
5.1. būsto adresas;
5.2. būsto savininkas (bendraturčiai, jei yra);
5.3. daiktinių teisių apribojimai (būsto areštas,
įkeitimas, jei yra);
5.4. civilinės bylos dėl būsto teisinio statuso iškėlimo
faktas (jei yra);
5.5. būsto mokestinė vertė, nustatyta masiniu būdu.
Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas
Remigijus Šaknys, 111 kab.
tel. (8 450) 43 145),
el. p. remigijus.saknys@birzai.lt
Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
Kęstutis Knizikevičius
Tel (8 450) 42 109,
Mob. Tel. 8 6165 2056
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt
Pagal poreikį.

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Laisvos formos prašymas (jame būtina pateikti
informaciją apie pareiškėją (vardas, pavardė,
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris).

4

Aprašymo turinys

Eil.
Pavadinimas
Nr.
12. Informacinės ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę paslaugą
13. Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai

14.

Administracinė paslauga yra galutinė.
Administracinei
paslaugai
gauti
reikalingi
dokumentai nurodyti 5 - 6 punktuose.
Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus įgaliotas darbuotojas informuoja
besikreipiantį asmenį apie būsto pritaikymo poreikio
nustatymo, skyrimo procedūrą, administracinės
paslaugos suteikimo terminus, patikrina ar tinkamai
užpildytas prašymas ir pateikti visi reikalingi
dokumentai ir (ar) pažymos.
Jei nustatoma, kad nepateikti reikiami dokumentai,
ar
dokumentuose
pateikta
informacija
yra
nepakankama, raštu kreipiasi į pareiškėją, nurodant,
kokius trūkstamus dokumentus ar informaciją ir iki
kada pareiškėjas privalo pateikti Socialinės paramos
skyriaus specialistui.
Jei pareiškėjas pakartotinai
prašomų dokumentų ir informacijos nepateikia,
prašymas toliau nenagrinėjamas.
Sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo
priima, teikia rekomendacijas dėl būsto pritaikymo
finansavimo ir sudaro einamaisiais metais siūlomų
pritaikyti
būstų
sąrašą
Biržų
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
įsakymu
sudaryta
komisija.
Administracinių paslaugų
Administracinės paslaugos
,,Būsto (aplinkos)
teikimo aprašymų
pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas“
įtraukimas į dokumentų
teikimo aprašymas užregistruojamas ir saugomas
apskaitą
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

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

________________

Kęstutis Knizikevičius

