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Administracinės paslaugos
versija
3.
Administracinės paslaugos
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Aprašymo turinys
Socialinės pašalpos skyrimas
2
Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis
asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi
dėl socialinės pašalpos 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 nuosavybės teise turimo turto
vertė neviršija turto vertės normatyvo.
2. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno
gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už
valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP) (102
Eur).
3. Kiekvienas vyresnis nei 18 metų asmuo arba
vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka kitas
Įstatyme nustatytas sąlygas.
Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems
asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais
atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui
(įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant
pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal
bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo
bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų
pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:
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- pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100
procentų skirtumo tarp VRP dydžio vienam iš bendrai
gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių
asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių
asmenų per mėnesį;
- antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80
procentų skirtumo tarp VRP dydžio vienam iš bendrai
gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių
asmenų pajamų vienam bendrai gyvenančių asmenų
per mėnesį;
- trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems
asmenis – 70 procentų skirtumo tarp VRP dydžio
vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių
bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš
bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.
Savivaldybės administracija turi papildomą teisę
skirti socialinę pašalpą, jeigu bendrai gyvenančių
asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės
pajamos per mėnesį ne daugiau kaip 50 procentų
viršija VRP ir bendrai gyvenantys asmenys arba
vienas gyvenantis asmuo atitinka įstatymo nustatytus
reikalavimus: vienam gyvenančiam asmeniui ir
dviem bendrai gyvenantiems asmenims – 25 procentų
VRP dydžio; trims ir keturiems bendrai gyvenantiems
asmenims – 50 procentų VRP dydžio;
penkiems ir daugiau – 70 procentų VRP dydžio.
Įsidarbinus ilgalaikiam bedarbiui už kiekvieną jo su
darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį, bet ne
ilgiau kaip 6 mėnesius, papildomai mokama socialinė
pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės
pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėnesių iki
įsidarbinimo, vidutinio dydžio.
Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam
gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai bent vienas iš
bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis
asmuo yra darbingo amžiaus darbingas, bet
nedirbantis asmuo (išskyrus atvejus, kai nedirbama
dėl Įstatyme nustatytų objektyvių priežasčių),
socialinės pašalpos dydis, išskyrus socialinę pašalpą
vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant
pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal
bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo
bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų
pačių metų rugsėjo 1 dienos, yra mažinamas:
- gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 12 iki
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Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

24 mėnesių – 20 procentų;
- gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 24 iki
36 mėnesių – 30 procentų;
- gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 36 iki
48 mėnesių – 40 procentų;
- gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 48 iki
60 mėnesių – 50 procentų;
Gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą ilgiau
kaip 60 mėnesių socialinė pašalpa bendrai
gyvenantiems asmenims (išskyrus socialinę pašalpą
vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant
pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal
bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo
bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų
pačių metų rugsėjo 1 dienos), arba vienam
gyvenančiam asmeniui, 24 mėnesius neskiriama.
Savivaldybės administracija turi teisę nemažinti
socialinės pašalpos dydžio, jeigu Lietuvos teritorinė
darbo birža ar kitos valstybės valstybinė įdarbinimo
tarnyba socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu
nepasiūlė darbo arba nepasiūlė dalyvauti aktyvios
darbo rinkos politikos priemonėse.
Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai
gauti (toliau – prašymas-paraiška) pateikiama raštu
asmeniškai, paštu, per įgaliotą asmenį arba per
eSPIS-ą. Jei prašymas pateikiamas 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
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/qxBAk
AxBuU
2. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintas
Piniginės
socialinės
paramos
savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo
tvarkos aprašas.
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5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai
gauti 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 Lietuvoje, laikini
piliečio pažymėjimai.
3. Vaikų (vaiko) gimimo liudijimai (liudijimas) ar
pasai(pasas).
4. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas
šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki
kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos
mėnesio arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą
mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta
vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau
mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos,
pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.).
5. Pareiškėjas, atsižvelgiant į jo ar bendrai
gyvenančių asmenų situaciją turi pateikti:
5.1. atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
5.2. santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties
liudijimo kopiją;
5.3. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių)
išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą
nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio
išlaikymo;
5.4. įmonės, įstaigos, organizacijos, anstolio ar
garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą
apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.5. pažymą iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei
16 metų besimokančių vaikų, apie asmens mokymąsi
arba studijas pagal tam tikrą programą;
5.6. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie
nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių
dienų iki numatomos gimdymo dienos;
5.7. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar
teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką,
kuris gimė po nusikalstomos veikos (kaip jos
pasekmė);
5.8. pensininko, neįgaliojo pažymėjimo, darbingumo
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lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo
darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažymos
kopiją;
5.9. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie
turimą (nuomojamą) žemę kopiją;
5.10. dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos
valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę
gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento,
suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi;
5.11. kiti dokumentai.
PASTABA. Darbuotojas turi teisę pareikalauti ir
kitų papildomų dokumentų.

6.

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

(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/);
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 – apie
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
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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 vyriausioji specialistė
Bronė Staškevičienė,
tel. (8 450) 43 125, 102 kab.
Biržų rajono gyventojai kreipiasi:
į Socialinės paramos skyrių (Vytauto g. 59, Biržai,
107 kab.,
tel. (8 450) 42 115, el. p.
socialineparama@birzai.lt) arba į seniūnijas pagal
gyvenamąją vietą:
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
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Rasa Gudeikienė, soc. darbo rganizatorė
tel. (8 450) 56 115, el. p. paroveja@birzai.lt;
Širvėnos seniūnija:
Diana Garšvienė, soc. darbo organizatorė,
Reda Mikalojūnienė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 32 584, el. p. sirvena@birzai.lt;

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

10.

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

11.

12.

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą

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 dėl socialinės pašalpos priimamas ne
vėliau, kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų
dokumentų gavimo dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai.

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/KtGX
EVncOu
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;
3. Prašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės
pašalpos dalį įsidarbinus SP-4(B) forma.
Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono
savivaldybė - Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą
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Pavadinimas
(ją atsisiunčiant).

13.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

14.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos
padalinį (Socialinės paramos skyrius, Vytauto g. 59,
Biržai, 107 kab.), įgaliotas darbuotojas įsitikina
piliečio asmens tapatybe ir įvertina šio aprašymo 5
punkte pateiktus dokumentus.
Priimant asmens paraišką-prašymą, informacija
apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį
lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami 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.
Socialinė pašalpa gali būti teikiama:
1. pinigais;
2. nepinigine forma;
3. pinigais ir nepinigine forma.
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
socialinės pašalpos skyrimo.
Administracinės paslaugos „Socialinės pašalpos
skyrimas“ teikimo aprašymas užregistruojamas ir
saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos
planą.

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

_________________

Kęstutis Knizikevičius

