BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TVIRTINU
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktorius
Rimantas Pauža
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2015-10-12 Nr. APA-131
Biržai

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

Aprašymo turinys
Šalpos kompensacijos skyrimas
2
Šalpos kompensacija - mėnesinė piniginė išmoka,
skiriama ir mokama įstatymo nustatytomis sąlygomis ir
tvarka. Teisę gauti šalpos kompensaciją turi:
1. asmenys, kuriems sukakęs amžius, penkeriais metais
mažesnis už senatvės pensijos amžių, arba pripažinti
nedarbingais ar iš dalies darbingais asmenimis, netekę
60 procentų ir daugiau darbingumo;
2. tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne
mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus
arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo
vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18
metų;
3. motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė
penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų;
Prašymas skirti šalpos kompensaciją pateikiamas
asmeniškai, elektroniniu būdu arba siunčiamas paštu.
Dėl šalpos kompensacijos skyrimo kreipiasi pats
asmuo arba jo atstovas (vienas iš nepilnamečio asmens
tėvų (įtėvių), globėjas arba rūpintojas, įgaliotas asmuo,
sutuoktinis, artimasis giminaitis) Jei prašymas
siunčiamas paštu prie prašymo turi būti pridėtos visų
reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar
kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens.
Šalpos kompensacija yra 1,5 bazinės pensijos
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Eil.
Nr.

4.

Pavadinimas

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

Aprašymo turinys
dydžio (šiuo metu 162,00 Eur)
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas
prašyme nurodytu būdu (paštu, el.paštu, telefonu).
1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų
įstatymas
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 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”).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869/eXeHah
HEeG
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-201
„Dėl Valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų
gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos,
auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašo
patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.245D292D6F6A
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-202
„Dėl Valstybinių šalpos išmokų gavėjų, keičiančių
gyvenamąją vietą, bylų persiuntimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7DAEBC3B27B4

5.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi

(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
Dokumentai reikalingi išmokai gauti (atsižvelgiant į
aplinkybes):
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Eil.
Nr.

Pavadinimas
pateikti asmuo

6.

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

Aprašymo turinys
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. neįgaliojo vaiko gimimo liudijimas;
4. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
išduota darbingumo lygio pažyma (iki 2005 m. liepos 1
d. – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės
komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas), jeigu
asmens teisė gauti šalpos kompensaciją siejama su
asmens darbingumo lygiu (netekto darbingumo
procentais);
5. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar)
Gydytojų konsultacinės komisijos išduota pažyma,
patvirtinanti, kiek laiko namuose slaugytas asmuo
buvo neįgalus;
6. Pažyma išduota Valstybinio socialinio draudimo
fondo (SODRA), kad ši įstaiga nėra paskyrusi ir
nemoka kompensacijos ar pensijos.
Motina, užauginusi 5 ir daugiau vaikų, pateikia:
1. prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. vaikų gimimo liudijimus;
4. vaikų pasų kopijas, jei augino dukras – jų santuokos
liudijimus ir jų kopijas;
5. asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko
teisių apsaugos tarnybos pranešimą, kad vaikai nebuvo
apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių
namuose arba kitose stacionariose globos, auklėjimo ar
slaugos įstaigose ir (ar) įstatymų nustatyta tvarka
motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (atimtos
motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai
tėvystės teisės buvo apribotos);
6. pažymą, išduotą Valstybinio socialinio draudimo
fondo (SODRA), kad ši įstaiga nėra paskyrusi ir
nemoka kompensacijos ar pensijos.
PASTABA. Darbuotojas turi teisę pareikalauti ir kitų
papildomų dokumentų.
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, LT-09308 Vilnius),
http://www.sodra.lt/.
3. Informacija iš socialinės paramos šeimai
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

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.

12.

Informacinės ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę paslaugą

13.

Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai

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/.
Socialinės paramos skyriaus specialistė
Aušrelė Mizarienė
tel. (8 450) 43 145,
El. p. socialineparama@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 10 darbo
dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų
gavimo dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai

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
prašymo šalpos išmokai gauti Sp-6 forma.
Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono
savivaldybė - Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti prašymo formą (ją
atsisiunčiant).
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos
socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas
įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus
dokumentus.
Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi pats asmuo
arba įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo.
Dėl šalpos išmokos skyrimo asmeniui, nesukakusiam
18 metų, gali kreiptis vienas iš šio asmens tėvų
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
(įtėvių), globėjas ar rūpintojas, kuris pateikia prašymą
ir prie jo pridėtus visus reikiamus dokumentus.
Sukakusiam 18 metų asmeniui, kuriam nustatyta
globa ar rūpyba, gali kreiptis ir prašymą kartu su visais
reikiamais dokumentais pateikti šio asmens globėjas ar
rūpintojas. Jeigu sukakusiam 18 metų asmeniui
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis
(visiška negalia) ir dėl to jis negali pats kreiptis ir
įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kreiptis kitą asmenį,
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
(jo
pavaduotojo)
arba
jo
įgalioto
savivaldybės
administracijos tarnautojo sutikimu, iki nurodytam
asmeniui bus nustatyta globa ar rūpyba, prašymą ir
visus reikiamus dokumentus šalpos išmokai skirti gali
pateikti nurodytojo asmens sutuoktinis arba artimasis
giminaitis.
Asmuo, kuris kreipiasi dėl šalpos išmokos skyrimo,
turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba jų
kopijas, patvirtintas notaro ar kito atlikti notarinius
veiksmus įgalioto asmens. Jeigu prašymas skirti šalpos
išmoką pateikiamas elektroniniu būdu, asmuo turi
nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme
pateiktą informaciją. Jeigu pateikiami dokumentų
originalai, juos priėmęs asmuo privalo patvirtinti
pateiktų dokumentų nuorašus ir originalus grąžinti
pareiškėjui.
Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti
šalpos išmoką ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus
tą pačią dieną registruoja.
Elektroniniu būdu gautas prašymas registruojamas ir
tvarkomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta
tvarka.
Pranešimas apie prašymo gavimą ir jo
vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į
elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo
eigos stebėsenos modulį.
Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami
dokumentai, savivaldybės administracija per 5 darbo
dienas nuo prašymo įregistravimo savivaldybės
administracijoje privalo pranešti pareiškėjui, kokie
dokumentai turi būti pateikti papildomai.
Šalpos išmoka mokama už praėjusį mėnesį iki
einamojo mėnesio 25 dienos.
Šalpos išmoka jos gavėjo prašymu gali būti
pervedama į šalpos išmokos gavėjo asmeninę sąskaitą
Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar
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Eil.
Nr.

14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

banko skyriuje arba mokama pašto perlaidomis (šalpos
išmokos gavėjo prašymu - pristatoma į namus) per
valstybės įmonės Lietuvos pašto vietos paštą pagal
šalpos išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos
Respublikos teritorijoje. Paslaugas, susijusias su
pensijų pristatymu į namus, už sutartą kainą gali teikti
ir kitos įmonės konkurso tvarka.
Administracinių paslaugų Administracinės paslaugos „Šalpos kompensacijos
teikimo aprašymų
skyrimas“ teikimo aprašymas užregistruojamas ir
įtraukimas į dokumentų
saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos
apskaitą
planą.

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

_________________

Kęstutis Knizikevičius

