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Biržai

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

Aprašymo turinys
Laidojimo pašalpos skyrimas
2
Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų
dydžio (304 Eur).
Pašalpa mokama mirus:
1) Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančiam
asmeniui;
2) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui,
kuriam laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam
dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės
kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kaip ši sąvoka
apibrėžta
tai
reglamentuojančiuose
Lietuvos
Respublikos teisės aktuose;
3) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam asmeniui,
įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje
turinčiam pabėgėlio statusą;
4) asmeniui, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos
socialinės
apsaugos
sistemų
koordinavimo
reglamentais tūri būti taikomas Lietuvos Respublikos
paramos mirties atveju įstatymas;
5) Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui,
kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti
Lietuvos Respublikoje ir kuris dirba Lietuvos
Respublikoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių
laikotarpį ir yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje
kaip bedarbis;
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Eil.
Nr.

4.

Pavadinimas

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

5.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

6.

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

7.

Administracinės
paslaugos teikėjas

8.

Administracinės
paslaugos vadovas

9.

Administracinės
paslaugos suteikimo
trukmė

Aprašymo turinys
Pašalpa taip pat mokama, kai ankščiau minėtų
asmenų vaikas gimsta negyvas arba gimė gyvas, tačiau
mirė nesukakęs 3 mėnesių ir jo gyvenamoji vieta
nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.
Prašymą pateikia laidojantis asmuo raštu asmeniškai.
Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.12977CB93B03/TAIS_47
0394
1. Prašymas gauti laidojimo pašalpą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
(besikreipiančiojo dėl laidojimo pašalpos).
3. Mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė
negyvas – gimimo išrašo nuorašas).
6. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
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/
3. Informacija iš socialinės paramos šeimai
informacinių sistemų SPIS ir „Parama“ – iš UAB
„Nevda“ (Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius),
http://www.nevda.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. 861652056
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt
Sprendimas
dėl
laidojimo
pašalpos
skyrimo/neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per 24
valandas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų
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Eil.
Nr.
10.

11.

12.

13.

14.

Aprašymo turinys

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

gavimo dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo laidojimo pašalpai gauti SP-5 forma
patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymų Nr. A1183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų
formų patvirtinimo“.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC20ABB451B4/KtGXE
VncOu

Informacinės ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę paslaugą

Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono savivaldybė
- Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą
(ją atsisiunčiant).
Administracinės
Paslauga yra galutinė.
paslaugos teikimo
Asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos
ypatumai
padalinį (Socialinės paramos skyrius, Vytauto g. 59,
110 kab.), įgaliotas darbuotojas įsitikina laidojančio
asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio
aprašymo 5 punkte.
Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiajam
asmeniui ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo
ir visų reikalingų laidojimo pašalpai gauti dokumentų
gavimo dienos.
Dėl pašalpos galima kreiptis ne vėliau kaip per 6
mėnesius nuo teisės į pašalpą atsiradimo dienos.
Administracinių paslaugų Administracinės paslaugos „Laidojimo pašalpos
teikimo aprašymų
skyrimas“ teikimo aprašymas užregistruojamas ir
įtraukimas į dokumentų
saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos
apskaitą
planą.

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

Kęstutis Knizikevičius
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