Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-553

(Prašymo perskaičiuoti motinytės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokas, paskirtas pagal ekstremaliosios situacijos ir
(ar) karantino dėl COVID-19 ligos ir (ar) jos plitimo grėsmės laikotarpiu turėtas draudžiamąsias pajamas, forma)
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Pavardė
Asmens kodas
Asmens socialinio draudimo numeris (pildoma neturint asmens kodo)
Telefono Nr.
El. pašto adresas
Gyvenamosios vietos savivaldybė, jos kodas (praėjusių metų gruodžio 31 d.)
Gyvenamosios vietos adresas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
____________________ skyriui

PRAŠYMAS PERSKAIČIUOTI MOTINYSTĖS, TĖVYSTĖS AR VAIKO PRIEŽIŪROS
IŠMOKAS, PASKIRTAS PAGAL EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO DĖL
COVID-19 LIGOS IR (AR) JOS PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU TURĖTAS
DRAUDŽIAMĄSIAS PAJAMAS
2

0

-

-

žymėjimo pavyzdys

(data)

Atsižvelgiant į Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 61 straipsnyje numatytą galimybę
perskaičiuoti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas, taikant kompensuojamąjį uždarbį,
apskaičiuotą pagal laikotarpiu nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. turėtas draudžiamąsias
pajamas, tiems asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos
ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir (ar) jos plitimo grėsmės laikotarpiu nuo
2020 m. vasario 26 d. iki 2021 m. birželio 30 d. darbdaviai buvo paskelbę prastovas ar šiuo laikotarpiu
negavusiems pajamų iš savarankiškos veiklos,
PRAŠAU perskaičiuoti man paskirtą motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką taikant
palankesnį kompensuojamąjį uždarbį.
PATVIRTINU, kad laikotarpiu nuo 2020 m. vasario 26 d. iki 2021 m. birželio 30 d. (visą ar jo dalį):
man buvo paskelbta prastova Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju ir
nurodau prastovas paskelbusius darbdavius*:
Telefono Nr.
Telefono Nr.

vykdžiau savarankišką veiklą, kaip asmuo, nurodytas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
5 straipsnio 1 ar 2 dalyse**.
ŽINAU, kad motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos perskaičiuojamos:
* tik darbdaviui pateikus pažymą apie darbuotojui vadovaujantis Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies
2 punktu paskelbtos prastovos laikotarpį, sutampantį arba iš dalies sutampantį su laikotarpiu, pagal kurio
draudžiamąsias pajamas buvo man apskaičiuotas motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos dydis;
** tik jeigu visą ar dalį į laikotarpį nuo 2020 m. vasario 26 d. iki 2021 m. birželio 30 d. patenkančio laikotarpio,
pagal kurio draudžiamąsias pajamas man buvo apskaičiuotas motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmokos dydis,
buvau Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytu savarankiškai dirbančiu asmeniu.
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