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Aprašymo turinys

Pavadinimas

1.

Administracinės paslaugos kodas

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

Informacijos teikimas ir seniūnijos gyventojų
prašymų piniginei paramai gauti priėmimas.

4.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Specialistas teikia informaciją ir priima
seniūnijos gyventojų prašymus piniginei
paramai gauti:
1. Dėl socialinės pašalpos.
2. Dėl kompensacijų už šildymą, šaltą ir karštą
vandenį.
- Nagrinėdamas asmenų prašymus įvertina
teisę į piniginę socialinę paramą teisės aktų
nustatyta tvarka bei surenka papildomą
informaciją susijusią su pinigine parama, iš
kitų atitinkamų įstaigų bei institucijų.
- Nagrinėdamas pareiškėjų prašymus, tikrina
buities ir gyvenimo sąlygas, surašo buities ir
gyvenimo sąlygų tikrinimo aktą, įtraukia į
seniūnijos socialinių reikalų komisijos
posėdžių
svarstytinų
asmenų
sąrašą,
analizuoja piktnaudžiavimo parama atvejus,
vertina, ar pateikti teisingi duomenys, siūlo
keisti paramos teikimo formą (pinigine arba
nepinigine forma), siūlo paramą skirti
išimties tvarka, vadovaujasi posėdžių

1

-

versija

5.

Teisės aktai reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

protokolais, jų pagrindu teikia Socialinės
paramos skyriui pavedimą skirti arba
nutraukti socialinės paramos teikimą.
- Visus reikiamus dokumentus perduoda
Socialinės paramos ir rūpybos skyriui.
- Tarpininkauja
ir
padeda
organizuoti
visuomenei naudingų darbų atlikimo sutarčių
sudarymą su socialinės paramos gavėjais bei
teikia informaciją Socialinės paramos ir
rūpybos skyriui apie dalyvavusius ar
atsisakiusius
dalyvauti,
visuomenei
naudinguose darbuose, asmenis.
- Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturinčioms šeimoms ir
vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas
(Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 1557353, pakeitimai 2016, Nr. 20653, Nr.
24185).
- Telšių rajono savivaldybės administracijos
seniūnijų socialinių reikalų komisijų veiklos
nuostatai 2014 m. sausio 9 d. Nr. A1-22.
- Socialinės paramos gavėjų gyvenimo ir
buities sąlygų tikrinimo bei skirstymo pagal
rizikos veiksnius tvarkos aprašas 2014 m.
sausio 9 d. Nr. A1-23.
Kreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos,
asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
patvirtintos formos prašymą – paraišką bei jos
priedus ir prašyme nurodo piniginei socialinei
paramai skirti būtinus duomenis apie save ir bendrai
gyvenančius asmenis, vykdomos veiklos pobūdį,
turimą turtą bei jo vertę, gaunamas pajamas.
Gyventojai kartu su prašymu piniginei paramai gauti
pateikia:
- Asmens ir bendrai gyvenančių asmenų
asmens dokumentų kopijas, santuokos,
ištuokos, mirties, vaikų gimimo liudijimus ir
jų kopijas.
- Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno
asmens pažymas apie gaunamas pajamas už 3
praėjusius mėnesius.
- Teismo nutartį dėl vaikų išlaikymo priteisimo
arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų
išlaikymo.
- Ieškinį su rezoliucija dėl tėvystės nustatymo
ar santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo
teisme metu.
- Atsiskaitymo už komunalines paslaugas
sąskaitas.

Vertybinių popierių, piniginių lėšų ir kito
turto įsigijimą arba perleidimą kitam
asmeniui patvirtinančius dokumentus.
- Kitus reikalingus dokumentus.
- Asmenų, dirbančių viešuosius darbus
Viešvėnų seniūnijoje, atlyginimo pažymos
užsakomos ir gaunamos iš Telšių rajono
savivaldybės administracijos Buhalterinės
apskaitos skyriaus.
- Valstybinės žemės nuomos pažymos
gaunamos iš Telšių rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriaus.
Akvilė Blažiūtė, Soc. išmokų specialistė, tel. ( 8 444)
43571, el. p. akvile.blaziute@telsiai.lt
-

7.

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

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

9.

Administracinės paslaugos vadovas

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

11.

Administracinės paslaugos kaina

12.

Administracinės paslaugos prašymo Prašymų formos:
forma
1. Prašymas – paraiška piniginei socialinei paramai
gauti (1 priedas).
2. Prašymo – paraiškos piniginei socialinei paramai
gauti 2 priedas ir 2 lentelė (2 priedas).
3. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos
pobūdį ir socialinę padėtį (3 priedas).
4. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti (4
priedas).
5. Duomenys apie būstą, šildymo, šalto ir karšto
vandens tiekimo būdus ir įrangą (5 priedas).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

Telšių rajono savivaldybės administracijos Viešvėnų
seniūnijos seniūnas Petras Varnelis, tel. (8-444)
43590, el. p. petras.varnelis@telsiai.lt
- Asmenų prašymai piniginei socialinei paramai
gauti pateikiami iki kiekvieno mėnesio 23 dienos.
- Prašymai pateikti po einamojo mėnesio 23 dienos,
įtraukiami į dar kito mėnesio sąrašus ir piniginė
socialinė
parama
skiriama
už
praėjusius
priklausančius mėnesius.
- Specialistas, surinkęs visus reikiamus dokumentus,
per 7 darbo dienas perduoda juos Socialinės paramos
ir rūpybos skyriui dėl sprendimo priėmimo.
Paslauga nemokama.

Darbas su kompiuteriu ir jo operacine sistema.
Darbas su „Word“ ir „Exel“ dokumentų formatavimo
sistemomis. Darbas su automatizuota informacine
sistemos programa „PARAMA“ ir „SPIS“. Renkama
informacija iš turimų duomenų bazių: Gyventojo
registro, valstybės įmonės „Regitra“, Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos, Darbo biržos,
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos, Žemės ūkio technikos ir gyvūnų

14.

Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą paslaugos kategoriją

Seniūnas

registro,
Mokinių
registro.
Informacija
atspausdinama ir patvirtinama specialisto parašu.
- Specialistas informuoja pareiškėjus žodžiu, jei
nustatytu laiku nepateikiami nurodyti kiti
dokumentai ar pagal pateiktus dokumentus nėra
nustatoma teisė į paramą.
- Prašymai ir kiti dokumentai turi būti pateikti
Socialinės paramos ir rūpybos skyriui iki einamojo
mėnesio 25 dienos.
- Vėliau pateikti prašymai įtraukiami į dar kito
mėnesio sąrašus
ir piniginė socialinė parama
skiriama už praėjusius priklausančius mėnesius.
- Socialinių reikalų komisijos protokolai surašomi
per 5 darbo dienas po posėdžio ir protokolų kopijos
su rekomendacijomis kiekvieno mėnesio pabaigoje
pateikiamos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui.
- Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo bendrai
gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo
kreipiasi pagal deklaruotą gyvenamąją arba
nuomojamo būsto vietą (miesto gyventojai į
Socialinės paramos ir rūpybos skyrių, Viešvėnų
seniūnijos gyventojai į Viešvėnų seniūniją).
- Asmens dokumentų kopijos tvirtinamos Telšių
rajono savivaldybės administracijos Viešvėnų
seniūnijos seniūno.
Prašymai registruojami pareiškimų registre 3.18.

Petras Varnelis

