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Biržai

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

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

Aprašymo turinys
Išvados dėl globos neveiksniam asmeniui nustatymo ir globėjo
skyrimo teikimas teismui.
1 versija
Neveiksniam asmeniui, kuris dėl sveikatos būklės negali
savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų
teismas pagal jo prašymą arba Socialinės paramos skyriaus ar
prokuroro pareiškimą gali nustatyti globą ir paskirti globėją.
Pareiškimas dėl globos nustatymo ir globėjojo paskyrimo
paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam
reikalinga globa, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios vietos nėra,
- pagal asmens buvimo vietą.
Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į
Socialinės paramos skyrių).
1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,
įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas ( I ir XVII skyriai) 2000-07-18 Nr. VIII1864;
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/MOhEpGVCSc
2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
patvirtinimo, įgaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodeksas (XXVIII ir XXX
skyriai), 2002-02-28 Nr. IX-743.

2

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/MOhEpGVCSc

5.

Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi
pateikti asmuo

Dokumentai reikalingi paslaugai gauti, atsižvelgiant į
aplinkybes:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. globotinio (asmens, kuris yra globojamas) neįgalumo
pažymėjimas ir medicininė pažyma apie asmens sveikatos
būklę;
4. asmens, kuris sutinka būti globėju, sutikimas;
5. asmens, kuris pageidauja būti globėju, šeimos sudėties
pažyma;
6. asmens, kuris pageidauja būti globėju, pažyma apie
gaunamas pajamas ir darbo vietą;
7. asmens, kuris pageidauja būti globėju, medicininė pažyma
apie sveikatos būklę;
8. būsimo
globėju
charakteristika
iš
darbovietės, jeigu būsimas globėjas, nedirba charakteristika
iš gyvenamosios vietos seniūnijos;
9. kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

6.

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

Pasinaudojant programa ,,Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos (A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220
Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
šeimyninę padėtį;
2. informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių
sistemų SPIS ir ,,Parama“ – iš UAB ,,Nevda“, adresas
Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, http://www.nevda.lt/.
3. Išvada iš asmens gyvenamosios vietos seniūnijos, kurioje
išdėstomos aplinkybės, rodančios fizinio asmens fizinius
sutrikimus, negebėjimą gyventi savarankiškai.

7.

Administracinės
paslaugos teikėjas

8.

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas
Remigijus Šaknys, 111 kab.
tel. (8 450) 43 145,
el. p. remigijus.saknys@birzai.lt
Administracinės
Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
paslaugos vadovas atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
Kęstutis Knizikevičius
Tel (8 450) 42 109,
Mob. Tel. 8 6165 2056
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt
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9.
Administracinės
paslaugos
suteikimo trukmė
10.

11.

12.

13.

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

Aprašymo turinys
Pareiškimai ir dokumentai dėl globėjo paskyrimo pateikiami
Teismui per įmanomai trumpiausią laiką ir ne vėliau kaip per
mėnesį nuo asmens prašymo ir visų reikalingų dokumentų
pateikimo dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma nėra patvirtinta. Pildomas laisvos formos
prašymas Socialinės paramos skyriuje.

Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono savivaldybė Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją
atsisiunčiant).
1. Paslauga tarpinė.
2. Asmuo prašyme nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą,
gimimo datą, buvimo vietą ir visas turinčias reikšmės rūpybos
nustatymui aplinkybes, taip pat prašyme nurodo siūlomo
asmens būti globėju kandidatūrą, pateikia duomenis apie jį
(vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, giminystės ryšį ir santykius
su asmeniu, moralines ir kitas savybes), kitas turinčias
reikšmės aplinkybes.
3. Socialinės
paramos
skyriaus
atsakingas
specialistas patikrina ar tinkamai užpildytas prašymas ir
pateikti visi reikalingi dokumentai, informuoja besikreipiantį
asmenį apie rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo
procedūrą. Prašymas registruojamas Socialinės paramos
skyriuje.
4. Atsakingas specialistas kreipiasi raštu į suinteresuotas
institucijas (asmens gyvenamosios vietos seniūniją ir kt.) dėl
duomenų ir išvados pateikimo ir surinkęs reikiamus duomenis
ir išvadas, parengęs pareiškimą, teikia jį teismui.
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Pavadinimas
Nr.
14. Administracinių
paslaugų teikimo
aprašymų
įtraukimas į
dokumentų
apskaitą

Aprašymo turinys
Administracinės paslaugos „Išvados dėl globos neveiksniam
asmeniui nustatymo ir globėjo skyrimo teikimas teismui“
teikimo aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje
byloje pagal dokumentacijos planą.

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

Kęstutis Knizikevičius

