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

4.

teisės aktai,
reguliuojantys
administracines
paslaugos teikimą

Nr. APA-207
Biržai

Aprašymo turinys
Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
1 versija
Teisė gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi:
Vaikai, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir
specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
Darbingo amžiaus asmenys, netekę 75-100 proc.
darbingumo, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės
slaugos poreikis;
Asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Išmoka nemokama paguldytiems ar apgyvendintiems
stacionariose slaugos arba socialinės globos ar auklėjimo
įstaigose, kurios yra visiškai finansuojamos ir valstybės ir
(ar) Savivaldybės biudžeto lėšų.
Asmuo, globėjas (rūpintojas) ar kitas įgaliotas artimas
asmuo kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia
reikiamus dokumentus, pildo prašymą ir duomenų
teisingumo patvirtina parašu.
Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą ir
informuoja besikreipiantį asmenį apie išmokos mokėjimo
dydį bei būdus.
Besikreipiančiam asmeniui skirtos piniginės lėšos jo
pageidavimu pervedamos į nurodytą asmeninę sąskaitą,
paštą.
1.
Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų
įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CE6CFE9E2EE/rwNqEE
ppEE
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
2.
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr.346
„Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo
nuostatų patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869/dkNznkuEab

5.

6.

7.

8.

9.

Informacija ir
Dokumentai reikalingi išmokai gauti (atsižvelgiant į
dokumentai, kuriuos turi aplinkybes):
pateikti asmuo
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 specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo
pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m.
liepos 1 d. GKK išduoda vaiko invalidumo pažyma arba
Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos
išduotas invalidumo pažymėjimas);
6. Jei neįgalus asmuo buvo gydomas slaugos įstaigose
reikia pristatyti pažymą apie tai, kiek laiko asmuo buvo
gydomas slaugos įstaigose.
PASTABA. Darbuotojas turi teisę pareikalauti ir kitų
papildomų dokumentų.
Informacija ir
1. Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą
dokumentai, kuriuos turi arba pažyma, patvirtinanti, kad jis yra įtrauktas į
gauti institucija
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
(prašymą nagrinėjantis
(Gyventojų registras) .
tarnautojas)
2. Informacija iš Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (SODRA)
Administracinės
Socialinės paramos skyriaus specialistė
paslaugos teikėjas
Aušrelė Mizarienė, 105 kab.
Tel. (8 450) 43 126
Vytauto g. 59, Biržai
Administracinės
Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas)
paslaugos vadovas
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
Kęstutis Knizikevičius
Tel (8 450) 42 109,
Mob. Tel. 8 6165 2056
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt
Administracinės
Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
paslaugos
suteikimo nuo nurodytų dokumentų gavimo dienos.
trukmė
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10. Administracinės
paslaugos
suteikimo
kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
11. Prašymo
forma,
pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

12.

13.

14.

Aprašymo turinys
Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymas (SP-6 forma) patvirtinta
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/KtGXEVnc
Ou

Informacinės ir ryšių Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono savivaldybė technologijos,
Administracinės paslaugos)
naudojamos
teikiant https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
administracinę paslaugą
asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją
atsisiunčiant).
Administracinės
Paslauga yra galutinė
paslaugos
teikimo
ypatumai
Administracinių
Administracinės paslaugos „Slaugos išlaidų tikslinės
paslaugų
teikimo kompensacijos skyrimas“ teikimo aprašymas
aprašymų įtraukimas į užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje pagal
dokumentų apskaitą
dokumentacijos planą.

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

Kęstutis Knizikevičius

