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ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL IŠMOKOS

Vardas
Pavardė
Asmens kodas
Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Deklaravimo data¹
Telefono Nr.

¹Duomenys gaunami iš valstybės registrų

Faktinės gyvenamosios vietos adresas²
Telefono Nr.
²Nurodomas tik tuo atveju, jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba jo faktinė gyvenamoji vieta
nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta

____________________________________________
(savivaldybės (seniūnijos) pavadinimas)
PRAŠYMAS
GAUTI IŠMOKĄ NEĮGALIEMS
20____ m. _____________________ d.
Prašau man skirti išmoką neįgaliems, auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius
bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje
dienine forma- iki 24 metų), kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidumą nustatančių komisijų) yra
pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, komunalinių paslaugų, elektros
energijos, kuro įsigijimo ar telefono išlaidoms padengti.
1. IŠMOKĄ PRAŠAU MOKĖTI:
_____________________________________________________________________
(banko pavadinimas, jo filialo (skyriaus) pavadinimas, banko kodas)
____________________________
___________________________________
(sąskaitos Nr.)
(mokėjimo kortelės pavadinimas ir Nr.)
 savivaldybės ( seniūnijos) kasoje
 banke

 pašto skyriuje

Nr. ________________________
(pašto skyriaus Nr.)

2. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.
3. ĮSIPAREIGOJU ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie aplinkybes, turinčias įtakos išmokai
skirti ar mokėti.

4. ŽINAU IR SUTINKU:
4.1. Kad išmokų mokėjimo tikslais apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis iš kitų institucijų
bus renkama informacija, reikalinga išmokai skirti, ir kad duomenys apie skirtą socialinę paramą
man ir kartu gyvenantiems asmenims gali būti teikiami kitoms institucijoms.
4.2. Teikti visą teisingą informaciją, reikalingą išmokoms gauti, ir būtinus dokumentus.
4.3. Išmokas panaudoti pagal jų tikslinę paskirtį.
4.4. Kad nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms gauti, ir permokos
atveju turėsiu grąžinti savivaldybei neteisėtai gautas išmokų sumas arba jos bus išieškotos įstatymų
nustatyta tvarka.
5. INFORMACINĮ LAPELĮ GAVAU

 Taip

 Ne

PRIDEDAMA (surašyti pridedamus dokumentus):
1. _______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
Pareiškėjas

________________
__________________________
(parašas)
(vardas ir pavardė)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bylos Nr. ____________
Prašymas gautas ____________________________ Nr. ____________
(gavimo data)
 Pateikti visi reikalingi dokumentai.
 Nepateikti išmokai skirti reikalingi dokumentai
Nepateikti dokumentai

Pateikimo
data

Dokumentus
priėmusio darbuotojo
vardas, pavardė ir
parašas

Prašymą ir dokumentus priėmė
_________________________
(pareigų pavadinimas)

___________________
(parašas)

_____________________________
(vardas ir pavardė)

Informacinis lapelis įteikiamas įregistravus
prašymą išmokai gauti

INFORMACINIS LAPELIS
_________________________________________________________________________
(asmens, kuriam įteikiamas lapelis, vardas ir pavardė)
Bylos Nr. ____________
Prašymas išmokai gauti pateiktas ____________________ Nr. ____________
(gavimo data)

 Pateikti visi reikalingi dokumentai
 Nepateikti išmokai skirti dokumentai
Nepateikti dokumentai

Prašymą ir dokumentus priėmė
_________________________
(pareigų pavadinimas)

___________________
(parašas)

Pateikimo
data

Dokumentus
priėmusio darbuotojo
vardas, pavardė ir
parašas

_____________________________
(vardas ir pavardė)

BŪTINA ŽINOTI
Išmokos neįgaliesiems skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. vasario 13 d. nutarimu Nr.152 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 26 d. nutarimo
Nr.193 „Dėl medicininio ir socialinio invalidų aptarnavimo bei materialinės padėties garantijų“ pakeitimo“
(Žin., 2006, Nr. 22-703) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6
d. įsakymu Nr.A1-98 patvirtintu Išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 43-1572).
Šios išmokos mokamos neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo
lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24
metų), kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki
2005 m. liepos 1 d. – invalidumą nustatančių komisijų) yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra
darbingų asmenų. Mokama kas mėnesį 20 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio išmoka pagal
tikslinę paskirtį komunalinėms paslaugoms, elektros energijos, kuro įsigijimo ar telefono išlaidoms padengti,
apsimokėti ar kurui įsigyti.
Išmokos skiriamos ir mokamos nuo prašymo pateikimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12
praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Išmokos skiriamos ir mokamos iki tol, kol atsiranda aplinkybių, turinčių įtakos mokėjimo
nutraukimui: asmuo pripažįstamas iš dalies darbingas, neįgaliajam įsidarbinus arba neįgaliajam apsigyvenus
stacionarinėje globos įstaigoje. Kai išmokos gavėjas augina vaiką, vyresnį negu 18 metų, besimokantį
bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje,
išmokos skiriamos iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau kaip iki jam sukanka 24 metai.
Kiekvienais naujais mokslo metais pareiškėjas ne vėliau nei per mėnesį nuo mokslo metų pradžios turi
pateikti pažymą iš mokyklos. Baigiamaisiais mokymosi metais išmokos skiriamos iki tų mokslo metų
pabaigos.
Išmoka neįgaliesiems mokama už einamąjį mėnesį.
APLINKYBĖS, APIE KURIAS BŪTINA PRANEŠTI PER MĖNESĮ NUO JŲ ATSIRADIMO
DIENOS: apie gyvenamosios vietos deklaravimą kitoje savivaldybėje; apie neįgaliojo apgyvendinimą
valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje; neįgaliajam įsidarbinus; susituokus, mirus, vyresniam
negu 18 metų vaikui nutraukus mokslus.

