PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A-285

(Prašymo dėl vienkartinės pašalpos skyrimo forma)
Vardas
Pavardė
Asmens kodas
Deklaruota gyvenamoji
vieta
Faktinė gyvenamoji
vieta, jei ji nesutampa su
deklaruota gyv. vieta
Kontaktai informacijai
gauti
gauti

Tel.
El. pašto adresas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Socialinių reikalų departamento
Socialinių paslaugų skyriui
PRAŠYMAS DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO
____________________
(data)

____________________
(sudarymo vieta)

Prašau skirti vienkartinę pašalpą:

Pažymėti
X

Vienkartinės pašalpos skyrimo atvejai

Asmens dokumentams tvarkyti, kai asmuo neturi dokumentų
ir dėl to negali gauti socialinių garantijų, jei vieno šeimos nario
pajamos neviršija 1,5 VRP* dydžio, bet yra ne didesnė nei 2 BSI**
dydžių
Grįžus iš laisvės atėmimo vietų, kardomojo kalinimo vietų,
socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų, jei asmuo Apraše
atitinka nustatytas sąlygas, – iki 3BSI**
Gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos, nurodytos
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymu patvirtintame
Sunkių ligų sąraše, sunkių pakenkimų sveikatai, nurodytų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame
Sunkių pakenkimų sveikatai klasifikacinių požymių sąraše, jei
bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos
neviršija 2 VPR* dydžių, – iki 8 BSI**dydžių
Nekompensuojamų techninės pagalbos ar ortopedijos
priemonių išlaidoms kompensuoti, akinių vaikams dalinei
kompensacijai, jei pajamos bendrai gyvenantiems asmenims ar
vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 VRP*dydžio, – iki
5BSI**dydžių

Nurodyti pateiktus
dokumentus
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Gydyti
siunčiamų
asmenų
kelionės
išlaidoms
kompensuoti, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno
gyvenančio asmens pajamos neviršija 2VRP*dydžių (šiuo atveju
mokama suma, kuri nurodyta kompetentingos įstaigos pateiktoje
sąskaitoje faktūroje, bet yra ne didesnė nei 5 BSI**dydžiai)
Įsiskolinimas už būstą (nuomą, elektros energiją ar dujų
sunaudojimą, komunalines ir kitas būsto išlaikymo paslaugas) iš
dalies kompensuoti sumokant šias paslaugas teikiančioms
įstaigoms, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio
asmens pajamos neviršija 1,5 VRP* dydžio ir skolos susidarė dėl
objektyvių pateisinamų priežasčių, – iki 10 BSI** dydžių

Priklausomybės ligomis sergančių asmenų gydymui
apmokėti, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio
asmens pajamos neviršija 1,5 VRP* dydžio. Šiuo atveju mokama
suma, kuri neviršija įstaigos pateiktoje sąskaitoje faktūroje, bet ne
didesnė nei 4 BSI** dydžiai

Asmenims, nedraustiems sveikatos draudimu, apdrausti
pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius
sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, jei asmuo neturi
jokių pajamų, o dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė jo sveikatos
būklei ir reikalingas gydymas, iki 2 BSI** suma pervedama į
kompetentingos įstaigos sąskaitą
Nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios
žalą savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausančiam
neapdraustam turtui, gyvenamam būstui, kuriame bendrai
gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja
gyvenamą vietą, ir jei tai yra vienintelis gyvenamasis būstas, kai
vidutinės vieno bendrai gyvenančio asmens pajamos neviršija 3
VRP* dydžių, vieno gyvenančio asmens – 3,5 VRP* dydžio, – iki
50 BSI** dydžių

Kitais nenumatytais atvejais (nurodyti kreipimosi
priežastis)

* VRP – valstybės remiamos pajamos – 122 Eur
** BSI – bazinė socialinė išmoka – 38 Eur

Paaiškinu, kad ________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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DUOMENYS APIE KITUS ŠEIMOS NARIUS
Eil. Vardas, pavardė
Nr.

Gimimo
data

Giminystės
ryšys

Užimtumas
(dirba, nedirba, registruotas darbo biržoje,
slaugantis kitą asmenį, auginantis vaikus
namuose, studentas, moksleivis, lanko
ikimokyklinio ugdymo įstaigą, valstybės
išlaikomas asmuo, kita)

Ar esate įtrauktas į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą? ______ (įrašyti Taip/Ne)
Ar esate socialinės rizikos asmuo?_____ (įrašyti Taip/Ne)
Skirtą vienkartinę pašalpą prašau pervesti (pažymėti  į asmens sąskaitą arba  į kompetentingos
įstaigos sąskaitą):

sąskaitą banke __________________________________________________________________
(banko pavadinimas)
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
(sąskaitos Nr.)
Informaciją apie priimtus sprendimus dėl vienkartinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo prašau
teikti:
 telefonu ____________________
 paštu, korespondencijos adresas

____________________________

 elektroniniu paštu, el. p. adresas _______________________________

TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.
\

Pareiškėjas ____________________
(parašas)

Atstovas

____________________
(parašas)

______________________________
(vardas ir pavardė)

______________________________
(vardas ir pavardė)
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(pildo darbuotojas)

PAPILDOMI DUOMENYS PRIE _________________________________________________
(Asmens vardas ir pavardė)
PRAŠYMO VIENKARTINEI PAŠALPAI GAUTI ___________________________________
(data ir registracijos numeris)
PAJAMOS
Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens per paskutinius ______ mėnesius iki
kreipimosi gautos arba kreipimosi mėnesio, pajamos _____________________________________
(nurodyti mėnesius)

Eil.
Nr.
1.

Pajamų rūšies pavadinimas
Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos

3.

Pensijos (senatvės, išankstinės senatvės, netekto
darbingumo (invalidumo) ir kt.), šalpos išmokos
Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai)

4.

Socialinė pašalpa

5.

Ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpa

6.

Kitos faktiškai gautos lėšos

2.

Pajamos, Eur
Vyras
Moteris
Vaikai

Bendros pajamos
Vienam iš bendrai gyvenančių asmenų tenkanti suma

Ar einamaisiais metais asmuo yra gavęs vienkartinę pašalpą (pažymėti Taip/Ne)
Jeigu taip, kada ir kokiu pagrindu____________________________________
Informaciją apie asmenį užpildė
________________________
(pareigų pavadinimas)
_______________
(data)

__________________
(parašas)

___________________
(vardas ir pavardė)

