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Biržai

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

Aprašymo turinys
Vienkartinės pašalpos nepasiturinčioms šeimoms,
vieniems gyvenantiems asmenims skyrimas
1 versija
Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis
asmuo turi teisę į vienkartinę pašalpą, jeigu kreipimosi
dėl vienkartinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus
Vienkartinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo
nustatytus reikalavimus:
1. Vienkartinė parama gali būti teikiama tik Biržų
rajono
savivaldybėje
gyvenamąją
vietą
deklaravusiems ir faktiškai gyvenantiems asmenims
(šeimoms), kurių gaunamos vidutinės pajamos per
mėnesį neviršija valstybės remiamų pajamų dydžio
(valstybės remiamos pajamos – VRP (102 Eur)).
2. Vienkartinė pašalpa skiriama atsižvelgiant į
esamą asmens (šeimos) finansinę ir materialinę padėtį,
gaunamas pajamas ir turimą turtą. Ji gali būti skiriama:
2.1. įvykus gaisrui gyvenamajame name (bute),
stichinės ar ekologinės nelaimės padariniams
likviduoti, jei nebuvo išmokėta draudimo išmoka, – iki
10 bazinių socialinių išmokų dydžio;
2.2. asmens dokumentams tvarkyti (lėšos
pervedamos į įstaigos, išduodančios dokumentus,
nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą) – iki 1 bazinės
socialinės išmokos dydžio;
2.3. asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo
vietų, kardomojo kalinimo vietų, socialinės ir
psichologinės reabilitacijos įstaigų, – 2 bazinių
socialinių išmokų dydžio;
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2.4. susirgus onkologine liga – iki 5 bazinių
socialinių išmokų dydžio;
2.5. gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios
ligos ar sudėtingos operacijos atvejais (išskyrus
asmenis, gaunančius slaugos ar priežiūros (pagalbos)
išlaidų tikslines kompensacijas) – iki 5 bazinių
socialinių išmokų dydžio;
2.6. sumokėti už sveikatos draudimą, kai jo
neturinčiam asmeniui reikalingas gydymas (lėšos
pervedamos Valstybinėms ligonių kasoms) – iki 2
bazinių socialinių išmokų dydžio;
2.7. kitoms reikmėms, kurių neįmanoma
numatyti, asmeniui (šeimai) pateikus motyvuotą
prašymą
bei
dokumentus,
pagrindžiančius
vienkartinės pašalpos skyrimo būtinumą.
3. Skiriant vienkartinę pašalpą dėl aplinkybių,
nurodytų šio Tvarkos aprašo 5.1, 5.4, 5.5. ir 5.7
punktuose, gali būti neatsižvelgiama (netaikoma) į šio
Tvarkos aprašo 3 ir 4 punktus.

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymo 23 straipsnio, 4 dalis.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/HlpJTh
owtj
2. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-176
patvirtintas Vienkartinių pašalpų skyrimo
tvarkos aprašas.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/6bbc76908fb311e6b6098daee
0c9a94f

5.

Informacija ir dokumentai,
1. Asmuo pateikia Savivaldybės administracijos
kuriuos turi pateikti asmuo Socialinės paramos skyriui prašymą skirti vienkartinę
pašalpą. Prašymas pateikiamas per seniūniją, kurios
teritorijoje asmuo gyvena ar yra deklaravęs savo
gyvenamąją vietą.
2. Kreipdamasis dėl vienkartinės pašalpos skyrimo,
asmuo užpildo prašymą, išsamiai nurodo vienkartinės
pašalpos reikalingumo motyvus ir kartu pateikia:
2.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
(išskyrus šio Tvarkos aprašo 5.2 punkte nurodyti
asmenys);
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2.2. pažymą apie asmens ir bendrai gyvenančių
asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja
gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki
kreipimosi gautas pajamas arba kreipimosi mėnesio
gautas pajamas, jeigu, palyginti su praėjusiais 3
mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis;
2.3. kitus dokumentus, patvirtinančius aplinkybes,
reikšmingas sprendžiant paramos skyrimo klausimą
(sveikatos priežiūros įstaigų, priešgaisrinės tarnybos
atitinkamus dokumentus, pažymėjimą apie paleidimą
iš įkalinimo vietos, gydymo įstaigos išduotos
sąskaitos faktūros arba apmokėjimą liudijantys
dokumentai už suteiktas gydymosi paslaugas ir pan.);
2.4. sąskaitos, Lietuvos Respublikos esančioje banko
įstaigoje, numerį.
3. Seniūnijų socialinio darbo organizatoriai,
atsižvelgdami į asmens prašymą, patikrina asmens
(šeimos) buities ir gyvenimo sąlygas ir surašo buities
tyrimo aktą, siūlo numatomos vienkartinės pašalpos
dydį, nurodo pašalpos teikimo būdus (pinigine ar
nepinigine forma).

6.

PASTABA. Darbuotojas turi teisę pareikalauti ir kitų
papildomų dokumentų.
(Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei
informacija gaunama iš žinybinių registrų bei
valstybės informacinių sistemų)
Informacija ir dokumentai, 1. Gyvenamosios vietos deklaracija iš Gyventojų
kuriuos turi gauti
registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
institucija (prašymą
reikalų ministerijos. (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220
nagrinėjantis tarnautojas)
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;
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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
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/.
Administracinės paslaugos Prašymus nagrinėja Vienkartinių pašalpų komisija ir
teikėjas
pateikia siūlymą Savivaldybės administracijos
direktoriui dėl vienkartinės pašalpos skyrimo
(neskyrimo).
Vienkartinė
pašalpa
skiriama
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas
Remigijus Šaknys, 111 kab.
tel. (8 450) 43 145,
el. p. remigijus.saknys@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
Gintarė Lukšienė, soc. darbo organizatorė,
tel. (8 450) 59 248, el. p. pabirze@birzai.lt
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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
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.

9.

10.

11.

12.

13.

Vabalninko seniūnija
Giedrė Pilotaitė, soc. darbo organizatorė,
Kristina Stašytė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 54 236, el. p. vabalninkas@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 socialinės pašalpos priimamas ne
suteikimo trukmė
vėliau, kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų
dokumentų gavimo dienos.
Administracinės paslaugos Paslauga teikiama neatlygintinai.
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
Prašymo forma laisva.
turinys
Informacinės ir ryšių
Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono savivaldybė
technologijos, naudojamos - Administracinės paslaugos)
teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos
Paslauga yra galutinė.
teikimo ypatumai
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Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos
padalinį seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina
piliečio asmens tapatybe ir įvertina šio aprašymo 5
punkte pateiktus dokumentus.
Priimant asmens prašymą, informacija apie
trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį.
Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per
mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.
Socialinė pašalpa gali būti teikiama:
1. pinigais;
2. 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 „ Vienkartinės pašalpos
skyrimas“ teikimo aprašymas užregistruojamas ir
saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos
planą.

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

Kęstutis Knizikevičius

