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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
1.
Administracinės paslaugos Šalpos pensijos skyrimas
pavadinimas
2.
Administracinės paslaugos 2
versija
3.
Administracinės paslaugos
Išmokų skyrimas neįgaliems vaikams ir
apibūdinimas
nedarbingiems (iš dalies darbingiems) asmenims,
kurių darbingumo lygis mažesnis negu 55 procentai.
4.
Teisės aktai,
1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų
reguliuojantys
įstatymas
administracinės paslaugos https://www.eteikimą
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CE6CFE9E2EE
(žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CE6CFE9E2EE/TAIS_
473878
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo
29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos
išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869
(žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”).
3. https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869/eXeHa
hHEeG

2

Eil.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
5.
Informacija ir dokumentai, Dokumentai reikalingi išmokai gauti (atsižvelgiant į
kuriuos turi pateikti asmuo aplinkybes):
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. neįgaliojo vaiko gimimo liudijimas;
4. vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo (rūpintojo) asmens
dokumentas arba įgalioto asmens tapatybės
dokumentas ir įgaliojimas;
5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
išduota neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma
(jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos
1 d. – Gydytojų konsultacinės komisijos išduota
vaiko invalidumo pažyma arba Valstybinės
medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas
invalidumo pažymėjimas);
6. globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu
nesukakęs 18 m. asmuo apgyvendintas ar slaugomas
šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, iš kokių lėšų
– valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ar kitų –
išlaikomas šioje įstaigoje apgyvendintas ar slaugomas
asmuo. Kai šie asmenys auklėjami, mokomi ar
ugdomi stacionariose švietimo sistemos auklėjimo
įstaigose, kurios visiškai finansuojamos iš valstybės
biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto, pateikiama
šių įstaigų pažyma apie tai, kokį valstybės išlaikymą
vaikai joje gauna – visišką ar dalinį;
7. Valstybinio socialinio draudimo fondo SODRA
išduota pažyma apie paskirtas ir mokamas valstybines
socialinio
draudimo,
nukentėjusių
asmenų,
mokslininkų valstybines pensijas, kompensaciją už
ypatingas darbo sąlygas ir šių išmokų dydžius arba
pažyma, kad nurodytos pensijos ir (ar) kompensacija
nėra paskirtos ir (ar) mokamos.
PASTABA. Darbuotojas turi teisę pareikalauti ir kitų
papildomų dokumentų.
6.

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

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 Valstybnio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (SODRA), (Konstitucijos pr. 12, LT09308 Vilnius), http://www.sodra.lt/
3. Informacija iš socialinės paramos šeimai
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
informacinių sistemų SPIS ir „Parama“ – iš UAB
„Nevda“ (Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius),
http://www.nevda.lt/
4. Informacija iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro ( ŽŪIKVC), (V. Kudirkos g. 18, LT03105 Vilnius), http://www.vic.lt/.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Administracinės paslaugos Socialinės paramos skyriaus specialistė
teikėjas
Aušrelė Mizarienė
Tel. (8 450) 43 126
El. p. socialineparama@birzai.lt
Administracinės paslaugos Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
vadovas
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
Kęstutis Knizikevičius
Tel (8 450) 42 109,
Mob. Tel. 8 6165 2056
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt
Administracinės paslaugos
Sprendimas dėl šalpos pensijos skyrimo priimamas
suteikimo trukmė
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos,
kurią gautas prašymas su visais reikiamais
dokumentais.
Administracinės paslaugos Paslauga teikiama neatlygintinai
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
pavyzdys ir prašymo
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m.
turinys
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/KtGX
EVncOu
prašymo šalpos išmokai gauti SP-6 forma.
Informacinės ir ryšių
Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono
technologijos, naudojamos savivaldybė - Administracinės paslaugos)
teikiant administracinę
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
paslaugą
asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą
(ją atsisiunčiant).
Administracinės paslaugos Teisę gauti šalpos pensiją turi:
teikimo ypatumai
1. neįgalūs vaikai;
2. asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies
darbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26
metų);
3. tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, sukakę
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Eil.
Nr.

14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

senatvės pensijos amžių ar netekę 60 procentų ir
daugiau darbingumo, kurie ne mažiau kaip 15 metų
slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas
nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos)
poreikis, vaikus invalidus, I ar II grupės invalidus
nuo vaikystės;
4. motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų
penkis ir daugiau vaikų ir sukakusios senatvės
pensijos amžių arba netekusioms 60 procentų ir
daugiau darbingumo;
5. asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies
darbingais netekusiais 60 proc. ir daugiau
darbingumo;
6. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys.
(5 ir 6 punktuose nurodytiems asmenims šalpos
pensijos skiriamos tik tuo atveju, jeigu jie nėra
asmenys, nurodyti Valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–6, 8 ar 9
punktuose arba nėra ūkininkai ir jų partneriai, kurių
statusą reglamentuoja Ūkininko ūkio įstatymas).
Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu,
elektroniniu būdu, kai elektroninės valdžios sistemoje
teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą
(įgaliotinį).
Administracinės paslaugos
,,Šalpos pensijos
skyrimas“ teikimo aprašymas užregistruojamas ir
saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos
planą.

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

_________________

Kęstutis Knizikevičius

