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Aprašymo turinys
Būsto šildymo išlaidų
kompensacijų skyrimas
2

ir

išlaidų

vandeniui

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą
nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas
gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų,
geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų
kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu
kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir
kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau
– Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1. bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio
asmens nuosavybėn teise turimo turto vertė neviršija
nustatyto turto vertės normatyvo;
2. kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas
(įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme
nustatytas sąlygas;
3. įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą
vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos,
vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos
apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.
Būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba
vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu
sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją
įregistravę viešajame registre.
Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos
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Aprašymo turinys
gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar
bendrai
gyvenantys
asmenys,
deklaruojantys
gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo
pasirinkti vieną iš būstų, už kurį teikiamos
kompensacijos.
Daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi
dėl būsto šildymo kompensacijų, turi dalyvauti
svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl
daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto įgyvendinimo, jeigu toks sprendimas
svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį
projektą.
Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam
gyvenančiam asmeniui kompensuojama:
- išlaidų už būsto naudingojo ploto, bet ne
didesnio už nustatytą normatyvą, šildymą,
atsižvelgiant į energijos ar kuro sąnaudas, bet
ne didesnes už normatyvą, dalis, viršijanti 20
procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių
asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų
ir valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP)
bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam
gyvenančiam asmeniui dydžio;
- išlaidų už geriamojo vandens kiekį, bet ne
didesnį už normatyvą, dalis, viršijanti 2
procentus bendrai gyvenančių asmenų arba
vieno gyvenančio asmens pajamų;
- išlaidų už karštą vandenį, kurio kiekis ir atskirų
energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam
vandeniui ne didesni už normatyvus, dalis,
viršijanti 5 procentus bendrai gyvenančių
asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.
Jeigu bendrojo naudojimo objekto valdytojas arba
savivaldybės
programos
įgyvendinimo
administratorius savivaldybės administracijai pateikia
dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo
buto savininkas, kuris turi teisę į būsto būsto šildymo
išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo
susirinkime svarstant ar priimant sprendimą dėl
daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti
įgyvendinant šį projektą, ir dėl šių asmenų veiksmų
(neveikimo)
daugiabučio
namo
atnaujinimo
(modernizavimo)
projektas
nebuvo
pradėtas
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Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

Aprašymo turinys
įgyvendinti, nuo kito mėnesio, už kurį skiriama būsto
šildymo kompensacija, jo bendrai gyvenantiems
asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio
namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto
šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, o nuo kito
šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija
neskiriama, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus
nuo šių aplinkybių atsiradimo.
Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai
(toliau – prašymas – paraiška) pateikiama raštu
asmeniškai, paštu, per įgaliotą asmenį arba per eSPISą.
Jei prašymas-paraiška pateikiama paštu ar per
įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų
reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų
nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas
prašyme nurodytu būdu (paštu, el.paštu, telefonu).
1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems įstatymas 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX1675
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13

(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/qxBAkA
xBuU
2. Biržų rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. sausio
29 d. sprendimas Nr. T-12 „Dėl piniginės socialinės
paramos teikimo nepasiturintiems Biržų rajono
gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/6c848c40ac7311e48ebccd4699
1dfff9
5.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Kompensacijoms gauti pateikiami šie dokumentai
(atsižvelgiant į aplinkybes).
1. Prašymas – paraiška pildomas Socialinės paramos
skyriuje ar gyvenamosios vietos seniūnijoje, nurodant
duomenis apie šeimą, veiklos pobūdį, turimą turtą,
pajamas (pasirašo vienas iš sutuoktinių).
2. Suaugusių šeimos narių pasai, asmens tapatybės
kortelės,
leidimai
nuolat
gyventi
Lietuvos
Respublikoje.
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3. Vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai) ar pasas (pasai).
4. Pensininko, neįgaliojo pažymėjimai, darbingumo
lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo
darbe ar profesinės ligos pažymos, neįgalumo lygio
pažymos kopiją.
5. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas
šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi
arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio).
6. Būsto savininko ar jo įgalioto asmens pažyma
pranešimas iš deklaravimo įstaigos apie jam
priklausančiam būste gyvenamąją vietą deklaravusius
asmenis (pagal pareikalavimą).
7. Valstybinės teritorinės darbo biržos pažyma (pagal
pareikalavimą).
8. Pažyma iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16
metų besimokančių vaikų.
9. Žemės nuosavybės liudijimas ir kopijos arba
pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę (nuomos
sutartys).
10. Transporto priemonių įsigijimą liudijantys
dokumentai (pirkimo-pardavimo sutartis, dovanojimo
arba mainų sutartis, pažyma-sąskaita, teismo
sprendimas, paveldėjimo dokumentas ir pan.).
11. Nekilnojamojo turto žemės sklypų pirkimopardavimo, dovanojimo, mainų sutartys (perleistas
nuosavybėn kitam asmeniui turtas ar jo dalis).
12. Santuokos, mirties arba ištuokos liudijimas.
13. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo
arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo.
14. Nutartis neskirti bylos dėl tėvystės nustatymo
nagrinėti teismo posėdyje.
15. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota
pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.
16. Atsiskaitymo už paslaugas knygelė arba
dokumentas, patvirtinantis atsiskaitymą už paslaugas.
17. Kompensacijos turintiems įsiskolinimą už būsto
šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį skiriamos sudarius
sutartį su paslaugų tiekėjais dėl įsiskolinimo kas
mėnesį grąžinimo.
18. Asmeninės sąskaitos numeris (kai kreipiamasi dėl
kietojo ir kitokio kuro).
PASTABA. Darbuotojas turi teisę pareikalauti ir
kitų papildomų dokumentų.
(Pareiškėjui

nereikia

pateikti

dokumentų,

jei
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6.

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

7.

Administracinės
paslaugos teikėjas

Aprašymo turinys
informacija gaunama iš žinybinių registrų bei valstybės
informacinių sistemų).
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 per. 12, LT09308 Vilnius, http://www.sodra.lt/) ir jos teritorinių
skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Informacija iš socialinės paramos šeimai
informacinių sistemų SPIS ir „Parama“ – iš UAB
„Nevda“ (Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius,
http://www.nevda.lt/);
4. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131
Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių –
registraciją darbo biržoje;
5. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17,
LT-08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas
išmokas žemės ūkiui remti;
6. Mokinio registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių
nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas
ir programas;
7. Vį „Regitra“ (Lentvario g. 7, LT-02300 Vilnius,
www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas
transporto priemones;
8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos
g. 10, LT-03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių
skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;
9. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie
asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
10. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie
asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą
turtą.
11. Studentų registras (SR):
https://studentai.emokykla.lt/studreg/.
Socialinės paramos skyriaus specialistė
Skaidra Pavilionienė, tel. (8 450) 43 137, 109 kab.,
el. p. socialineparama@birzai.lt
Biržų rajono gyventojai gali kreiptis į seniūnijas pagal
gyvenamą vietą:
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Aprašymo turinys
Biržų miesto seniūnija
Sandra Matukienė, soc. darbo organizatorė,
Zita Tumonienė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 32 112,
el. p . birzai@birzai.lt
Nem. Radviliškio seniūnija
Svetlana Vaitaitienė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 55 190,
el. p. nem.radviliskis@birzai.lt
Pabiržės seniūnija
Milda Inkėnaitė, soc. darbo organizatorė,
tel. (8 450) 59 248, el. p. pabirze@birzai.lt
Pačeriaukštės seniūnija
Vaida Čepokienė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 57 272,
el. p. paceriaukste@birzai.lt;
Papilio seniūnija
Laima Janilionienė, soc. darbo organizatorė,
Rita Valbasienė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 58 112, el. p. papilys@birzai.lt;
Parovėjos seniūnija
Rasa Gudeikienė, soc. darbo rganizatorė
tel. (8 450) 56 115, el. p. paroveja@birzai.lt;

8.

Administracinės
paslaugos vadovas

9.

Administracinės

Širvėnos seniūnija:
Diana Garšvienė, soc. darbo organizatorė,
Reda Mikalojūnienė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 32 584, el. p. sirvena@birzai.lt;
Vabalninko seniūnija
Angelė Skardžiūtė, soc. darbo organizatorė,
Kristina Stašytė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 54 236, el. p. vabalninkas@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
Sprendimas priimamas ne vėliau, kaip per mėnesį
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10.

11.
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paslaugos suteikimo
trukmė
Administracinės
paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys

nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo
dienos
Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Informacinės ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę paslaugą

13.

Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai

Prašymo formos patvirtintos Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio
27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei
paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC20ABB451B4/KtGXE
VncOu
1. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai
gauti SP-4 forma;
2. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai
gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti
duomenys) SP-4(A) forma.
Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono
savivaldybė - Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą
(ją atsisiunčiant).
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos
padalinį (Socialinės paramos skyrius ar gyvenamosios
vietos seniūnija), įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio
asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio
aprašymo 5 punkte.
Priimant asmens prašymą, informacija apie
trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį.
Trūkstami dokumentai pateikiame ne vėliau kaip per
mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos.
Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2
mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti
apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama
parama, pajamas.
Apskaičiuotų kompensacijų sumos už centralizuotai
teikiamą šilumą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį
pervedamos į šias paslaugas teikiančių juridinių
asmenų sąskaitas už kiekvieną praėjusį mėnesį.
Apskaičiuotų kompensacijų sumos, kai būstui šildyti ir
karštam vandeniui paruošti naudojamas kietasis ar
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14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

kitoks kuras, kompensacijų gavėjams (išskyrus
socialinę riziką patyrusius asmenis) išmokamos
pinigais.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens
gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą;
papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus
dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų;
pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai;
pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus
suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl
paramos skyrimo.
Administracinių paslaugų Administracinės paslaugos „Būsto šildymo išlaidų ir
teikimo aprašymų
išlaidų vandeniui kompensacijų skyrimas“ teikimo
įtraukimas į dokumentų
aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje
apskaitą
byloje pagal dokumentacijos planą.

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

_________________

Kęstutis Knizikevičius

