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Biržai

Eil.
Nr.

1.

2.
3.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Administracinės
paslaugos
pavadinimas
Administracinės
paslaugos versija
Administracinės
paslaugos
apibūdinimas

Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines išmokas
išdavimas
1 versija
Išmokų gavėjas dėl pažymų apie gaunamas socialines
išmokas kreipiasi į savivaldybės administracijos socialinės
paramos skyrių, pateikia asmens dokumentą, užpildo
nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo įstaigą ar
organizaciją, kuriai turi būti pristatyta (išsiųsta) pažyma.
Socialinės paramos skyrius pateikia (išsiunčia) pažymas
prašančiam asmeniui išmokos gavėjui.
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų
2000-01-11 įstatymas Nr. VIII- 1524.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/MdPYoWTmUa

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

5.

Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi
pateikti asmuo

Pareiškėjas , norėdamas gauti pažymą, pateikia:
1. Prašymą ( forma nustatyta );
2. Asmens dokumentą;
3. Prašyme nurodo įstaigą ar organizaciją, kuriai turi būti
pristatyta (išsiųsta) pažyma;
4. Pažyma
pateikiama
(išsiunčiama)
prašančiam
asmeniui;

6.

Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi gauti

1. Informacija iš socialinės paramos informacinės sistemos
SPIS ir posistemės Parama.

2
Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

institucija
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)

2. Pažyma iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens
deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A.
Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, El. p. grt@vrm.lt).
3. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas iš valstybės
įmonės Registrų centro (V. Kudirkos g. 18, LT-0315 Vilnius,
el. p. info@registrucentras.lt).
4. Pažyma iš valstybės įmonės ,,Regitra“ apie turimas
transporto priemones (Liepkalnio g. 97, LT -02101 Vilnius,
El. p. info@regitra.lt).
5. Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
(,,Sodros“) duomenų bazės apie gaunamą ar negaunamą
motinystės pašalpą (Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, El. p.
sodrainfo@sodra.lt).
6. Pažyma iš Lietuvos darbo biržos duomenų bazės apie
gaunamas ar negaunamas nedarbingumo išmokas (Lietuvos
darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius,
El. p. info@ldb.lt).

7.

Administracinės
paslaugos teikėjas

8.

Administracinės
paslaugos vadovas

9.

Administracinės
paslaugos
suteikimo trukmė
Administracinės
paslaugos
suteikimo kaina
(jei paslauga
teikiama
atlygintinai)

10.

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Astra Petkuvienė , 107 kab.
tel. (8 450) 42115,
el. p. socbirzai@mail.lt
Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas)
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
Kęstutis Knizikevičius
tel. (8450) 42 109,
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt
Pažyma pateikiama iš karto arba gali būti nustatomas
terminas iki 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo
dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai.
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Aprašymo turinys

Eil.
Nr.

Pavadinimas

11.

Prašymo forma,
pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys
Informacinės ir
ryšių
technologijos,
naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai

–

Administracinių
paslaugų teikimo
aprašymų
įtraukimas į
dokumentų
apskaitą

Informacija saugoma administracinės paslaugos gavėjo
byloje.

12.

13.

14.

Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono savivaldybė Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją
atsisiunčiant).

Administracinė paslauga yra galutinė.
Socialinės paramos skyriaus specialistas privalo patikrinti ar
tinkamai yra užpildytas prašymas, įvertinti pateiktus
dokumentus, įsitikinti piliečio asmens tapatybe.

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

Kęstutis Knizikevičius

