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ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL IŠMOKOS*
Vardas
Pavardė
Asmens kodas
* jei kreipiasi fizinio asmens įgaliotas asmuo, įrašomi atstovaujamojo duomenys
Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Deklaravimo data*
Telefono Nr.

Faktinės gyvenamosios vietos adresas

Įrašymo į apskaitą data*
Telefono Nr.

* duomenys gaunami iš šalies informacinių sistemų
Pareiškėjas yra (reikalingą pažymėkite [X]):
 vaiko (vaikų) motina
 vaiko (vaikų) tėvas
 pilnametis (nepilnametis) asmuo, turintis teisę
 vienas iš bendrai gyvenančių asmenų
gauti išmoką
globėjas (rūpintojas), kai vaiko globa (rūpyba)
nustatyta tėvų prašymu dėl laikino jų išvykimo iš
Lietuvos
 globėjas (rūpintojas)
_________________________________
(savivaldybės (seniūnijos) pavadinimas)

PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI
20__ m. _______________________ d.

Prašau skirti išmoką vaikui nuo 20___ m. ______________ d.
Tvirtinu (pildo asmenys, besikreipiantys dėl išmokos vaikui iki 2 metų amžiaus), kad:
 vaiko motina arba globėja (reikalingą pabraukti) gauna motinystės pašalpą;
 vaiko motina ar tėvas arba globėjas (reikalingą pabraukti) negauna socialinio draudimo
motinystės (tėvystės) pašalpos;
arba
 vaiko motina ar tėvas arba globėjas (reikalingą pabraukti) gauna socialinio draudimo motinystės
(tėvystės) pašalpą, mažesnę negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (šiuo metu 525 Lt).

Tvirtinu (pildo asmenys, besikreipiantys dėl išmokos vaikui vyresniam negu 2 metų), kad šeimos ar
bendrai gyvenančių asmenų vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5
valstybės remiamų pajamų dydžio (šiuo metu 525 Lt):
 praėjusiais kalendoriniais metais
arba
 per praėjusį 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl šios išmokos ar teisės į išmoką atsiradimo
dienos laikotarpį.

Tvirtinu (pildo asmenys, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir (ar) socialinę
paramą mokiniams, kai gaunamos pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, pagal
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, arba jiems ši parama yra paskirta), kad
šeima ar bendrai gyvenantys asmenys gauna:
 socialinę pašalpą
ir (arba)
 socialinę paramą mokiniams.

1. DUOMENYS APIE VAIKUS
Eilės Nr.

Vardas ir pavardė

Asmens kodas,
jo nesant –
gimimo data

Mokyklos pavadinimas
(jei vaikas ar asmuo mokosi)

2. PAPILDOMA INFORMACIJA
2.1. Jei dėl išmokos vaikui kreipiasi vienas iš vaiko tėvų, nurodoma kito iš vaiko tėvų (motinos arba tėvo)
(pabraukti):
Vardas
Pavardė
Asmens kodas
2.2. Jei dėl išmokos vaikui kreipiasi pilnametis ar nepilnametis asmuo, turintis teisę gauti išmoką vaikui,
nurodoma motinos ir tėvo (turimo vienintelio iš tėvų):
Motinos
Vardas
Pavardė
Asmens kodas
Tėvo
Vardas
Pavardė
Asmens kodas
2.3. Ar bent vienas iš vaiko tėvų gyvena, dirba, vykdo savarankišką veiklą kitoje Europos Sąjungos (ES) ar
Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ar Šveicarijoje?
 Taip  Ne
 nedarbo draudimo
 ligos išmoką
 motinystės (tėvystės)
išmoką
išmoką
 pensiją
 išmoką šeimai arba išmoką vaikui
Jei pažymėjote „Taip“, nurodykite duomenis apie šį (šiuos) asmenį (-is): vardą, pavardę, šalį,
identifikacijos numerį toje šalyje (asmens kodą ir kita), gyvenamosios vietos adresą ir kita.
Dirba
Gauna išmoką(-as):

_ ________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________

3. IŠMOKĄ MOKĖTI Į SĄSKAITĄ:
 pareiškėjo asmeninę sąskaitą  globėjo (rūpintojo) sąskaitą  vaiko vardu atidarytą sąskaitą
 banke
(banko pavadinimas, jo filialo (skyriaus) pavadinimas, banko kodas)
(asmens sąskaitos Nr.)
(mokėjimo kortelės pavadinimas ir Nr.)
 savivaldybės (seniūnijos) kasoje
 pašto
Nr. _________________________
skyriuje
(pašto skyriaus Nr.)
TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.
ĮSIPAREIGOJU: ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie aplinkybes, turinčias įtakos išmokai
mokėti.
ŽINAU IR SUTINKU:
1. Kad išmokos vaikui mokėjimo tikslais:
- apie mane ir mano šeimos narius bus renkama iš kitų institucijų informacija, reikalinga išmokai
skirti;
- mano prašyme išmokai gauti nurodyta informacija bus pateikta Valstybinei mokesčių
inspekcijai;
- duomenys apie skirtą man (mano šeimai) piniginę socialinę paramą bus teikiami kitoms
institucijoms.
2. Kad nuslėpęs (-usi) ar pateikęs (-usi) neteisingus duomenis, reikalingus išmokai gauti, bei
permokos atveju, turėsiu grąžinti savivaldybei neteisėtai gautas išmokų sumas arba jos bus išieškotos
įstatymų nustatyta tvarka.

4. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO
TEIKTI (nurodyti vieną iš būdų):
 paštu, adresas _______________________________________________________________ ;
 elektroniniu paštu, el. p. adresas _________________________________________________ ;
 telefonu, tel. Nr. _____________________________________________________________ .

PRIDEDAMA (pažymėti pridedamus dokumentus):






Pažymos apie pajamas (tik tuo atveju, jei šeimos pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais
metais, sumažėjo), ____ lapų.
Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti (tik
tuo atveju, jei šeimos pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais, sumažėjo), ____
lapų.
Globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantis
dokumentas, __ lapų.
Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų besimokančių vaikų, ____ lapų.
Kiti ____________________________

Pareiškėjas (įgaliotas asmuo)
(pabraukti)

___________
(parašas)

_________________

______________
(vardas ir pavardė)

Informacija pareiškėjui

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.
5.1
5.2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
16.1
16.2
17.
18.
19.
20.

ŠEIMOS PAJAMOS, KURIOS SKAIČIUOJAMOS SKIRIANT IŠMOKĄ VAIKUI
Pajamos, Lt
Pajamų rūšies pavadinimas*
Vyras
Moteris
Vaikai
Su darbo santykiais susijusios pajamos, išskyrus
mokinių, kurie mokosi, darbo pajamos (išskaičiavus
mokesčius)
Nedarbo socialinio draudimo išmokos*
Autorinis atlyginimas
Pensijos (senatvės, invalidumo, socialinė ir kt.),
pensijų išmokos, šalpos išmokos, išskyrus slaugos
ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines
kompensacijas ir tikslinį priedą*
Valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar
pensijų išmokos, mokamos:
Valstybinio socialinio draudimo fondo*
kitų žinybų
Dividendai
Palūkanos
Individualios įmonės savininko pajamos
Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas,
gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą
Žemės ūkio veiklos pajamos, išskyrus pajamas iš
žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas
neviršija 1 ha¹
Gautos išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir
kompensacinės išmokos)*
Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai,
Vaikų išlaikymo fondo išmoka)
Socialinio pobūdžio kas mėnesį gaunamos pajamos,
išskyrus transporto išlaidų kompensacijas
neįgaliesiems, kompensacijas donorams, išmoką
vaikui, pagalbos pinigus*
Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį arba
atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui
Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės
ir motinystės (tėvystės) pašalpa*
Žalos atlyginimas (įskaitant periodinę ir vienkartinę
netekto darbingumo kompensaciją), mokamas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo *
kitų žinybų ar asmenų
Turto nuomos pajamos
Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į
turtą
Stipendijos, išskyrus socialinę stipendiją
Kitos faktiškai gautos pajamos:
labdara piniginėmis lėšomis, didesnė nei 4
valstybės remiamų pajamų dydžiai
gautos dovanų piniginės lėšos
paveldėtos piniginės lėšos
užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos lėšos
loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai
kita

*Pareiškėjui nereikia pateikti pažymų dėl duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų, ar savivaldybės
turimų duomenų
apie išmokas.

¹ Pajamos skaičiuojamos pagal šios veiklos apskaitos dokumentus.
IŠ VISO PAJAMŲ, LT

Šeimos pajamos skaičiuojamos per praėjusius kalendorinius metus arba, pajamoms
sumažėjus, per 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos ar teisės į išmoką
atsiradimo dienos laikotarpį.
Šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį apskaičiuojamos:
1. Iš viso per laikotarpį gautų pajamų sumą dalijant iš 12 mėnesių laikotarpio ir šeimos narių
skaičiaus.
2. Jeigu šeimos narių skaičius pasikeitęs, palyginti su laikotarpiu, pagal kurį skaičiuojamos
gautos pajamos teisei į išmoką nustatyti, pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį,
apskaičiuojamos, sudedant kiekvieno kreipimosi metu esančio šeimos nario pajamas, gautas
per vertinamą laikotarpį, arba šio laikotarpio dalį tų asmenų, kurie šeimos nariais tapo
vertinamo laikotarpio eigoje, ir dalijant pajamų sumą iš kreipimosi metu nurodyto asmenų
skaičiaus bei 12 mėnesių laikotarpio.
--- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacinis lapelis įteikiamas užregistravus
prašymą išmokai gauti
INFORMACINIS LAPELIS
Išmokos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Išmokų vaikams įstatymu (Žin., 1994, Nr.
89-1706; 2004, Nr. 88-32080), Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo
įstatymo (Žin., 2009, Nr.152-6820) 12 straipsniu ir Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu
Nr. 801 (Žin., 2004, Nr. 100-3724).
Nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31 išmoka vaikui skiriama:
- vaikams nuo gimimo dienos iki 2 metų, jeigu vaiko tėvai ar globėjai pagal Ligos ir
motinystės socialinio draudimo įstatymą už tą vaiką negauna socialinio draudimo motinystės
(tėvystės) pašalpos arba ją gauna, tačiau ši pašalpa yra mažesnė negu 1,5 valstybės remiamų
pajamų (toliau vadinama –VRP) dydžio;
- jeigu šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vidutinės pajamos, nustatytos Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) 15 straipsnio
1 dalyje (su darbo santykiais susijusios pajamos, autorinis atlyginimas, individualios įmonės
savininko pajamos, pajamos iš žemės ūkio veiklos, piniginės lėšos vaikui išlaikyti (alimentai),
stipendijos, pensijos ir kt.), vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio,
išmoka vaikui skiriama:
- vaikams nuo 2 iki 7 metų;
- vaikams nuo 7 iki 18 metų, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ar
globoja tris ir daugiau vaikų, o pilnamečiai vaikai mokosi pagal bendrojo lavinimo programą,
ir (ar) formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja
aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar
nuolatinės studijų formos programą, įskaitant akademinių atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau, iki
jiems sukanka 24 metai.
Išmoka vaikui skiriama ir mokama 12 mėnesių nuo prašymo ir visų reikiamų
dokumentų pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai išmoka mokama vaikui iki 2 metų arba
skiriama kitam tos pačios šeimos vaikui. Pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo
laikotarpiui, būtina pateikti prašymą išmokai gauti ir nurodyti duomenis apie šeimos ar
bendrai gyvenančių asmenų pajamas už praėjusius kalendorinius metus (ar jos neviršija 1,5

VRP dydžio kiekvienam šeimos nariui per mėnesį), o pajamoms sumažėjus, praėjusių 12
kalendorinių mėnesių pajamas iki kreipimosi dėl išmokos ar teisės gauti išmoką atsiradimo
dienos.
Išmoka vaikui gali būti grąžinama ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo teisės
gauti išmoką atsiradimo dienos.
Kiekvienais naujais mokslo metais būtina pateikti pažymą, patvirtinančią, kad šeimos ar
bendrai gyvenančių asmenų, auginančių ar globojančių tris ir daugiau vaikų, vyresni nei 18
metų vaikai mokosi.
Nustačius, jog išmoką gavote neteisėtai, privalote grąžinti neteisėtai gautą išmoką arba
ji bus išskaičiuojama savivaldybės administracijos ar teismo sprendimu.
Savivaldybės administracijos sprendimai gali būti skundžiami: savivaldybės
administracijos direktoriui, administracinių ginčų komisijai, administraciniam teismui.
APLINKYBĖS, APIE KURIAS BŪTINA PRANEŠTI PER MĖNESĮ NUO JŲ
ATSIRADIMO DIENOS
- apie gyvenamosios vietos, asmens duomenų pasikeitimą ar išvykimą nuolat gyventi į
kitą valstybę;
- apie kitoje valstybėje ar savivaldybėje paskirtas išmokas;
- apie socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpos gavėjo pasikeitimą;
- apie kitus pasikeitimus, turinčius įtakos išmokai mokėti (vaikui baigus ar nutraukus
mokslus, susituokus, mirus, globėjo (rūpintojo) pakeitimą ir kt.).
_________________

