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Biržai

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

4.

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Aprašymo turinys
Maisto
iš
ES
intervencinių
labiausiai nepasiturintiems asmenims
organizavimas
2

atsargų
skyrimo

Šeima ar vienas gyvenantis asmuo turi teisę į
paramą maisto produktais, jei kreipimosi metu
šeimos pajamos vienam jos nariui neviršija 1,5
valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį (153
Eur). Kitais atvejais, t.y. sunkios ligos, neįgalumo,
nelaimės bei kt., parama maisto produktais
skiriama, kai šeimos pajamos vienam jos nariui
neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžių per
mėnesį (valstybės remiamos pajamos vienam
asmeniui – 102 Eur).
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.
vasario 15 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl Lietuvos
dalyvavimo maisto iš intervencinių atsargų tiekimo
labiausiai nepasiturintiems asmenims bendrijoje
programoje“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D38777C244BF
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D38777C244BF/TAIS
_298482
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
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Aprašymo turinys
darbo ministro 2006-05-25 įsakymas Nr. A1-160
„Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr.
A1-150 „Dėl labiausiai nepasiturinčių asmenų
atrinkimo kriterijų nustatymo“ pakeitimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F2010C35F4F0

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

6.

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

7.

Administracinės paslaugos
teikėjas

(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
1. Prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie
šeimą, jos narių veiklos pobūdį, gaunamas pajamas
bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją
(duomenų teisingumas patvirtinamas parašu).
2. Pažymos apie darbo užmokestį už 3 paskutinius
mėnesius arba, jei keitėsi pajamų šaltinis,
nurodomos kreipimosi mėnesio pajamos.
3. Santuokos, mirties arba ištuokos liudijimas.
4. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio
išduota pažyma apie vaikų išlaikymą.
5. Pažymos apie kitas gaunamas pajamas.
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 Valstybnio socialinio draudimo
fondo valdybos (SODRA) prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, LT09308 Vilnius), http://www.sodra.lt/.
3. Informacija iš socialinės paramos šeimai
informacinių sistemų SPIS ir „Parama“ (UAB
„Nevda“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius),
http://www.nevda.lt/.
Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Lionė Jarusevičienė, tel. (8 450) 43 147, 108 kab.
El. p. socialineparama@birzai.lt
Seniūnijų gyventojai gali kreiptis į seniūnijas pagal
gyvenamąją vietą:
Biržų miesto seniūnija
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
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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
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;
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
Ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų
reikiamų
dokumentų
gavimo
savivaldybės
administracijoje 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
Forma
patvirtinta
Lietuvos
Respublikos
pavyzdys ir prašymo turinys socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m.

11.
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gegužės 26 d. Įsakymu Nr. A1-150 „Dėl labiausiai
nepasiturinčių
asmenų
atrinkimo
kriterijų
nustatymo“.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CC70D52EE9
12.

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą

13.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

14.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

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.
Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių ar
seniūniją, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti
pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio
asmens tapatybe
Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra
užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi
dokumentai ir (ar) pažymos.
Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi
reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa
informacija
apie
administracinės
paslaugos
suteikimo terminus.
Administracinei paslaugai gauti reikalingi
dokumentai nurodyti 5 punkte.
Administracinės paslaugos „Maisto iš ES
intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems
asmenims skyrimo organizavimas“ aprašymas
užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje
pagal dokumentacijos planą.

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

_________________

Kęstutis Knizikevičius
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