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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
Išmokos už mirusį šalpos išmokos
laidojusiems asmenims skyrimas
2

gavėją

jį

Šalpos gavėjo mirties atveju šalpos išmoka mokama
jį laidojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims už tą
mėnesį, kurį šalpos gavėjas mirė. Laidojusiems
asmenims taip pat išmokama iki mirties dienos asmens
negauta praėjusio mėnesio šalpos išmoka.
Šalpos pensijų, šalpos našlaičių pensijų, šalpos
kompensacijų ir socialinių pensijų gavėjų mirties
atvejais juos laidojusiems asmenims dar išmokama
mirusiajam asmeniui mirties mėnesį priklausiusio
atitinkamos pensijos ar šalpos kompensacijos dydžio
vieno mėnesio suma.
1. Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų
įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CE6CFE9E2EE
(žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2CE6CFE9E2EE/TAIS_4
73878
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29
d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų
skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

2

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869
(žr. “Galiojanti suvestinė redakcija”).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DEFE5EE5869/eXeHah
HEeG
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-201
„Dėl valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų
gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos,
auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašo
patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.245D292D6F6A

5.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

6.

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

7.

8.

Administracinės
paslaugos vadovas

9.

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

10.

11.

(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
Dokumentai reikalingi išmokai gauti:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. šalpos išmokos gavėjo mirties liudijimas.
____________________________
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 10
kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų
gavimo dienos .
Paslauga teikiama neatlygintinai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183
„Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų

3

Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

formų patvirtinimo“:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC20ABB451B4/KtGXE
VncOu

12.

13.

14.

SP-5 forma.
Informacinės ir ryšių
Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono savivaldybė
technologijos,
- Administracinės paslaugos)
naudojamos teikiant
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
administracinę paslaugą
asmeniui suteikiama galimybė gauti prašymo formą (ją
atsisiunčiant).
Administracinės
Kai miręs asmuo laidojamas valstybės ar
paslaugos teikimo
savivaldybės biudžeto lėšomis, šalpos pensijos, šalpos
ypatumai
kompensacijos bei socialinės pensijos vieno mėnesio
dydžio suma nemokama.
Administracinių paslaugų Administracinės paslaugos „Išmokos už mirusį šalpos
teikimo aprašymų
išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas“
įtraukimas į dokumentų
teikimo aprašymas užregistruojamas ir saugomas
apskaitą
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

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

_________________

Kęstutis Knizikevičius

