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

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Aprašymo turinys
Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas ir keitimas
asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių
2
Neįgaliojo pažymėjimai išduodami senatvės
pensijos amžių sukakusiems asmenims:
- kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-16
įsakymu Nr. A1-316 patvirtintomis Specialiųjų
poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei
taisyklėmis savivaldybėje nustatytas didelių,
vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis;
- kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. neterminuotam
laikui buvo nustatytas invalidumas. Remiantis jų
turimais invalidumo pažymėjimais, invalidumo
grupės prilyginamos specialiųjų poreikių lygiui.
Neįgaliojo pažymėjimas keičiamas išduodant naują
pažymėjimą, jeigu:
- Neįgaliojo pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą
(vardus), pavardę;
- senasis Neįgaliojo pažymėjimas tapo netinkamas
naudoti;
- Neįgaliojo pažymėjime yra netikslių įrašų;
- Neįgaliojo pažymėjimas prarandamas.
1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2007-11-16 įsakymas Nr. A1-316
"Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo
sąlygų bei taisyklių patvirtinimo”
https://www.e-
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tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.81D9223F0C38
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.81D9223F0C38/abtYlt
XWvW
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr.
A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos
amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų
poreikių lygiui“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F1B1188D1BD
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr.
A1-333 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir
keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos
amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F1B1188D1BD

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys,
kuriems buvo nustatyta invalidumo grupė
neterminuotam laikui, turi kreiptis dėl invalidumo
grupės prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui ir
Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo bei pateikti šiuos
dokumentus:
1. prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą,
asmens tapatybės kortelę).
3. kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje;
4. invalidumo pažymėjimą (išduotą Valstybinės
medicininės socialinės ekspertizės komisijos
(MSEK));
5. nuotrauką 3 x 4 dydžio (negali būti senesnė nei
esanti asmens dokumente).
Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys,
kuriems buvo nustatytas darbingumo lygis iki
senatvės pensijos amžiaus, turi kreiptis dėl
darbingumo lygio prilyginimo specialiųjų poreikių
lygiui ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimui turi
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pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą,
asmens tapatybės kortelę).
3. kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje;
4. darbingumo lygio pažymą (išduotą Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT));
5. nuotrauką 3 x 4 dydžio (negali būti senesnė nei
esanti asmens dokumente).
Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys,
kuriems buvo nustatytas specialiųjų poreikių lygis
remiantis pateiktomis specialiojo nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma
(SPP-2) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio
pažyma (SPS-1) dėl Neįgaliojo pažymėjimo
išdavimo pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą,
asmens tapatybės kortelę);
3. kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi
Lietuvos Respublikoje;
4. NDNT išduotų pažymų apie nustatytus
specialiuosius poreikius ir jų tenkinimo priemones
kopijas;
5. 3 x 4 dydžio nuotrauką (negali būti senesnė nei
esanti asmens dokumente)
Prašymus dėl neįgaliojo pažymėjimų gali
pateikti pats asmuo (jo įgaliotas atstovas,
sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), globėjas ar rūpintojas)
bei kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl
kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar
jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats arba
asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos
socialinis darbuotojas.
Neįgaliojo pažymėjimas keičiamas, jeigu:
1. pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus),
pavardę;
2. senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
3. pažymėjime yra netinkamų įrašų;
4. specialiųjų poreikių lygio laikotarpis yra pratęstas
arba pakeistas;
5. pažymėjimas prarandamas.
Keičiant neįgaliojo pažymėjimą, pateikiami šie
dokumentai:
1. prašymas, nurodant keitimo priežastį;
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2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
(pasas, asmens tapatybės kortelė);
3. 3 x 4 dydžio nuotrauką (negali būti senesnė nei
esanti asmens dokumente).
sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo
ir tenkinimo, jeigu specialiųjų poreikių lygio
laikotarpis yra pratęsiamas arba jis pakeistas į
specialiųjų poreikių lygį.

6.

7.

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

(Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei
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/.
Socialinės paramos skyriaus specialistė
Ina Zanemunčekovienė
Tel. (8 450) 43 127
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 dėl specialiųjų poreikių lygio
nustatymo ar nenustatymo priimamas per 20 darbo
dienų nuo asmens prašymo pateikimo dienos.
Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio
nustatymo kai senatvės pensijos amžių sukakusiam
asmeniui yra nustatytas specialusis nuolatinės
slaugos poreikis, kai asmuo pateikia asmens
sveikatos įstaigos jį gydančio gydytojo pažymą
(Formą Nr. 027/a), kad jam gydyti nuolat reikalinga
dializė ir kai asmeniui buvo nustatytas darbingumo
lygis iki senatvės pensijos amžiaus priimamas ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų
gyvenamosios vietos savivaldybėje gavimo dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
Prašymo forma patvirtina Lietuvos Respublikos
pavyzdys ir prašymo turinys socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-16
įsakymas Nr. A1-316 "Dėl specialiųjų poreikių

11.
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12.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą

13.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

14.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių
patvirtinimo”:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.81D9223F0C38/abtYlt
XWvW
1 priedas.
Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono
savivaldybė - Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos
formą (ją atsisiunčiant).
Dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ar keitimo į
Socialinės paramos skyrių gali kreiptis asmuo,
kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis (arba jo
sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas
(rūpintojas) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui
atstovaujantis socialinis darbuotojas, arba socialinės
globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat,
socialinis darbuotojas).
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti
šio aprašymo 5 punkte.
Neįgaliojo pažymėjimus asmenims, kuriems
nustatytas didelių, vidutinių ar nedidelių specialiųjų
poreikių lygis išduoda ir keičia savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas
Socialinės paramos skyriaus specialistas.
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
įsakymu paskirtas Socialinės paramos skyriaus
specialistas patikrina, ar Socialinės paramos
skyriuje saugomoje asmens byloje yra sprendimas
dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, patikslina
gavėjo duomenis, parengia ir išduoda asmeniui
Neįgaliojo pažymėjimą.
Administracinės
paslaugos
,,Neįgaliojo
pažymėjimų išdavimas ir keitimas asmenims,
sukakusiems senatvės pensijos amžių“ teikimo
aprašymas
užregistruojamas
ir
saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

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

Kęstutis Knizikevičius
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