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Ei.
Nr.

1.
2.
3.

4.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Administracinės
paslaugos pavadinimas
Administracinės
paslaugos versija
Administracinės
paslaugos apibūdinimas

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas
1 versija

Dienos socialinė globa - visuma paslaugų, kuriomis
asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų
priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu
institucijoje ir asmens namuose.
Gavėjai:
- suaugę asmenys su negalia;
- senyvo amžiaus asmenys;
- vaikai su negalia.
Teisės aktai,
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
reguliuojantys

https://www.eadministracinės paslaugos
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/NxrfelC
teikimą
kPt


2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
2006 m. birželio 14 d. Nr. 583 "Dėl mokėjimo už
socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28208650B42B/khqXiCL
NCH
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymas 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93
"Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbN
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4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymas 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94
„Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio
nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo
amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia
socialinės globos poreikio nustatymo metodikos
patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/mlitTCm
ypl
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 27
d. sprendimas Nr. T-179 „Dėl asmens (šeimos)
paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos
aprašo“;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.490727/jqammLrhgw
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio
11 d. sprendimas Nr. T-145 „Dėl savivaldybės
gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos
aprašo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.490735/GjRETlMVEo
5.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

1. Prašymas socialinėms paslaugoms gauti (forma
SP-8) su priedais.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas,
asmens tapatybės kortelė);
3. Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas.
4. Darbingumo lygio, neįgalumo ar specialiųjų
poreikių lygio nustatymo pažymų kopijos (jei yra
nustatyta).
5. Specialiojo poreikio nuolatinei slaugai, priežiūrai
(pagalbai) nustatymo pažymų kopijos (jei yra
nustatyta).
6. Pažymos apie asmens (šeimos) gautas pajamas per
3 mėnesius iki kreipimosi dienos (išskyrus apie
pajamas iš Sodros ir Socialinės paramos skyriaus).
7. Kiti dokumentai, atsižvelgiant į konkrečią
pareiškėjo situaciją.
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6.

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

7.

Administracinės
paslaugos teikėjas

8.

Administracinės
paslaugos vadovas

Administracinės
paslaugos suteikimo
trukmė
10. Administracinės
paslaugos suteikimo kaina
(jei paslauga teikiama
atlygintinai)
11. Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys
9.

12. Informacinės ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę paslaugą
13. Administracinės

1. Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą
arba pažyma, patvirtinanti, kad jis yra įtrauktas į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
(Gyventojų registras).
2. Pažymos apie asmens (šeimos) gautas pajamas per
3 mėnesius iki kreipimosi dienos (Sodros ir Socialinės
paramos skyriaus duomenų bazės).
3. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio
vertinimo forma (pagal pareikalavimą pildo ir pateikia
seniūnijos socialinio darbo organizatorius).
4. Socialinės globos poreikio vertinimo forma (pagal
pareikalavimą pildo ir pateikia seniūnijos socialinio
darbo organizatorius).
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Simona Gudienė, 104 kab.
tel. (8 450) 42 109, el. p. socpbirzai@mail.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 globos asmeniui skyrimo
priimamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai.

Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti
(SP-8 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/KtGXE
VncOu
Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono
savivaldybė - Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą
(ją atsisiunčiant).
Paslauga yra galutinė.
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paslaugos teikimo
ypatumai
14. Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Administracinės paslaugos „Dienos socialinės
globos paslaugų skyrimas“ teikimo aprašymas
užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje
pagal dokumentacijos planą.

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

Kęstutis Knizikevičius

