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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
Teikimas
pensijas
2

skirti

antrojo

laipsnio

valstybines

Parengiami ir pateikiami dokumentai Lietuvos
Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių
pensijų skyrimo komisijai prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos skirti antrojo laipsnio valstybinę
pensiją
motinoms,
pagimdžiusioms
(įsivaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir
gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų.
Paslaugą teikia Biržų rajono savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyrius. Fizinis
asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Biržų
rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyrių ir pateikia užpildytą prašymą šiai
paslaugai gauti bei reikalingus dokumentus.
Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją
užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per
pasiuntinį.
Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų
valstybinių bazinių pensijų bazių dydžio.
1. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų
įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-730
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED38F243563C
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED38F243563C/rBun
YpNZXC
2. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio
valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007
m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 255
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E47028986E17
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E47028986E17/TAIS
_426627

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentai
reikalingi
paslaugai
gauti,
atsižvelgiant į aplinkybes:
1. prašymas;
2. motinos, kuriai skiriama antrojo laipsnio
valstybinė
pensija,
tapatybę
patvirtinantis
dokumentas;
3. NDNT išduotos darbingumo lygio pažymos
(invalidumo pažymėjimas išduotas iki 2005 m.
liepos 1 d.) nuorašas, kuriame yra įrašas, kad
motina yra nedarbinga, jeigu nėra sukakęs senatvės
pensijos amžius;
4. motinos, kuriai skiriama antrojo laipsnio
valstybinė pensija, gyvenimo aprašymas;
5. vaikų gimimo liudijimai, mirusių vaikų mirties
liudijimai;
6. dokumentai, įrodantys daugiavaikės motinos ir
jos vaikų pavardės pakeitimą;
7. daugiavaikės motinos ir visų jos vaikų
charakteristikos, išduotos mokymosi įstaigų,
darbdavių arba seniūnijų. Charakteristikos turi būti
išduotos ne anksčiau kaip prieš 2 mėn. iki prašymo
skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją pateikimo
savivaldybės administracijai dienos;
8. Dukrų santuokos liudijimai ( jeigu pakeista
santuoka, tai ištuokos ir santuokos liudijimus).
9. Pažyma iš vaikų teisių apsaugos tarnybos (ar
nebuvo globojami vaikai ir ar šeima nebuvo
įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, ar
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

6.

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

7.

Administracinės paslaugos
teikėjas

Aprašymo turinys
nebuvo apribotos motinystės teisės)
10. banko sąskaita, pašto pavadinimas.
(Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei
informacija gaunama iš žinybinių registrų bei
valstybės informacinių sistemų)
1. Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų
registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (Adresas: A. Vivulskio g. 4A
LT-03220 Vilnius) http://www.gyvreg.lt/.
2. Duomenys
iš Informatikos ir ryšių
departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos
(Adresas: Švitrigailos g. 2 LT 01510 Vilnius).
Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Lionė Jarusevičienė (Vytauto g. 59, Biržai)
tel. (8 450) 43 147, 106 kab.
el. p. socialineparama@birzai.lt
Seniūnijų gyventojai kreipiasi į seniūnijas pagal
gyvenamąją vietą:
Biržų miesto seniūnija
Sandra Matukienė, soc. darbo organizatorė,
Zita Tumonienė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 32 112,
el. p . birzai@birzai.lt
Nem. Radviliškio seniūnija
Svetlana Vaitaitienė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 55 190,
el. p. nem.radviliskis@birzai.lt
Pabiržės seniūnija
Milda Inkėnaitė, soc. darbo organizatorė,
tel. (8 450) 59 248, el. p. pabirze@birzai.lt
Pačeriaukštės seniūnija
Vaida Čepokienė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 57 272,
el. p. paceriaukste@birzai.lt;
Papilio seniūnija
Laima Janilionienė, soc. darbo organizatorė,
Rita Valbasienė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 58 112, el. p. papilys@birzai.lt;
Parovėjos seniūnija
Rasa Gudeikienė, soc. darbo rganizatorė
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Nr.
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Aprašymo turinys
tel. (8 450) 56 115, el. p. paroveja@birzai.lt;
Širvėnos seniūnija:
Diana Garšvienė, soc. darbo organizatorė,
Reda Mikalojūnienė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 32 584, el. p. sirvena@birzai.lt;

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.

14.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų įtraukimas
į dokumentų apskaitą

Vabalninko seniūnija
Angelė Skardžiūtė, soc. darbo organizatorė,
Kristina Stašytė, soc. darbo organizatorė
tel. (8 450) 54 236, el. p. vabalninkas@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
Teikimas parengiamas ne vėliau, kaip per 30
dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų
gavimo Socialinės paramos skyriuje dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai
Laisva prašymo forma.

Administracinei paslaugai gauti reikalingi
dokumentai nurodyti šio aprašo 5 punkte.
Dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti teisės
aktų nustatyta tvarka.
Užsienio valstybių išduoti dokumentai (asmens
tapatybės dokumentai, charakteristikos ir pan.) turi
būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti
vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir
tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079.
Administracinės paslaugos ,,Teikimas skirti
antrojo laipsnio valstybines pensijas“ teikimo
aprašymas
užregistruojamas
ir
saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.
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atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas

_________________

Kęstutis Knizikevičius

