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Biržai

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

4.

Teisės aktai,

Aprašymo turinys
Išmokų nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems
vaikus, skyrimas
2
Išmokos mokamos neįgaliesiems, auginantiems
vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo
mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar
aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų),
kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki
2005 m. liepos 1 d. – invalidumą nustatančių
komisijų) yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose
nėra darbingų asmenų.
Nedarbingais asmenimis laikomi:
- vaikai iki 18 metų (besimokantys bendrojo lavinimo
mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar
aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų)
- nedirbantys neįgalieji, kurie Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos yra pripažinti
nedarbingi (iki 2005 m. liepos 1 d. – I ir II grupės
invalidai, kurie invalidumą nustatančių komisijų buvo
pripažinti nedarbingi)
- asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių.
Jeigu šeimoje gyvena du ir daugiau nedarbingų
neįgaliųjų, išmoka mokama vienam iš neįgalių
asmenų nepriklausomai nuo to, ar šeimoje yra
darbingų šeimos narių.
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-03-26
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

nutarimas Nr. 193 „Dėl medcininio ir socialinio
neįgaliųjų aptarnavimo bei materialinės padėties
garantijų “
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5CE87B8CDBD9
(žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”) .
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5CE87B8CDBD9/TAIS
_270958
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymas Nr. A1-98 „Dėl išmokų
neįgaliesiems
mokėjimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A2B2F7F5372F

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

6.

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

( žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”).
1. Prašymas (pildomas Socialinės paramos skyriuje).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
(originalas), vaiko (vaikų) gimimo liudijimas
(liudijimai).
3. Darbingumo lygio pažyma arba invalidumo
pažymėjimas, kuriuose yra įrašas, kad asmuo yra
nedarbingas (originalas).
4. Pažymos iš mokymosi įstaigų (vaikams vyresniems
nei 18 metų, besimokantiems bendrojo lavinimo
mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar
aukštojoje mokykloje dienine forma iki 24 metų)
(originalas).
5. Kiti dokumentai pagal aplinkybes, lemiančias
šeimos (asmens) teisę į išmoką.
1. Gyvenamosios vietos deklaracija iš Gyventojų
registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos.(A. Vivulsko 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, LT-09308
Vilnius),
http://www.sodra.lt/
3. Informacija iš socialinės paramos šeimai
informacinių sistemų SPIS ir „Parama“ ( UAB
„Nevda“, Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius),
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

7.

Administracinės paslaugos
teikėjas

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
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

11.

12.

13.

Aprašymo turinys
http://www.nevda.lt/
4. Informacija iš valstybinės įmonės „Regitra“ apie
turimas transporto priemones (Liepkalnio g. 97, LT02121 Vilnius), http://www.regitra.lt/
5. Informacija iš Lietuvos darbo biržos duomenų
bazės (Geležinio vilko g. 3A , LT-03131 Vilnius),
http://www.ldb.lt
Socialinės paramos skyriaus specialistė
Aušrelė Mizarienė
Tel. (8 450) 43 126
El. p. socialineparama@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 priimamas ne vėliau, kaip per 30
kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų
gavimo dienos
Paslauga teikiama neatlygintinai.

Laisvos formos prašymas.

Išmoka mokama kas mėnesį 20 procentų
minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio. Ši
išmoka mokama už einamąjį mėnesį asmeniui ir
naudojama pagal tikslinę paskirtį komunalinėms
paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms
apsimokėti ar kurui įsigyti.
Išmoka, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.
Išmokos skiriamos ir mokamos nuo prašymo
pateikimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12
praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų
išmokai skirti, pateikimo dienos.
Išmokos skiriamos ir mokamos iki tol, kol atsiranda
aplinkybių, turinčių įtakos mokėjimo nutraukimui:
asmuo pripažįstamas iš dalies darbingas, neįgaliajam
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Eil.
Nr.

14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

įsidarbinus
arba
neįgaliajam
apsigyvenus
stacionarinėje globos įstaigoje.
Kai išmokos gavėjas augina vaiką, vyresnį negu 18
metų, besimokantį bendrojo lavinimo mokykloje,
profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos
dieniniame skyriuje, išmokos skiriamos iki kiekvienų
metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau kaip iki jam
sukanka 24 metai.
Kiekvienais naujais mokslo metais pareiškėjas ne
vėliau nei per mėnesį nuo mokslo metų pradžios turi
pateikti pažymą iš mokyklos. Baigiamaisiais
mokymosi metais išmokos skiriamos iki tų mokslo
metų pabaigos.
Administracinės paslaugos ,,Išmokų nedirbantiems
neįgaliesiems, auginantiems vaikus, skyrimas“
teikimo aprašymas užregistruojamas ir saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

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

_________________

Kęstutis Knizikevičius

