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ATMINTINĖ
ASMENIMS
SULAUKUSIEMS
PILNAMETYSTĖS IR
IŠĖJUSIEMS
GYVENTI
SAVARANKIŠKAI

I.

NORINTIEMS GAUTI VIENKARTINĘ
IŠMOKĄ ĮSIKŪRIMUI

Išėjus iš globos įstaigos, dėl
pilnametystės, skiriama vienkartinė 75 bazinių
socialinių išmokų (toliau - BSI) dydžio
vienkartinė išmoka įsikurti (~2850 Eur.).
Vienkartinė išmoka įsikurti grynais
pinigais
neišmokama.
Sulaukus
pilnametystės būtina deklaruoti gyvenamąją
vietą.

II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

VIENKARTINĖ IŠMOKA ĮSIKURTI
GALI BŪTI PANAUDOTA

Būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
Sumokėti daliai paskolos būstui statyti ar pirkti;
Būsto nuomai;
Mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise
turimo būsto komunalines paslaugas;
Būstui remontuoti ar rekonstruoti;
Baldams, buitinei technikai, vaizdo ir garso
technikai, namų apyvokos reikmenims,
kompiuteriui,;
Studijų ir neformaliojo švietimo kainai
padengti;
Žemės sklypui įsigyti.
III.

DOKUMENTAI, BŪTINI IŠMOKAI
PASKIRTI

Prašymą (rašomas Socialinės paramos skyriui);
Dokumentą apie globos (rūpybos) nustatymą;
Gimimo liudijimą (1 kopija);
Asmens tapatybės dokumentą (1 kopiją);
Abiejų tėvų (turėto vienintelio iš tėvų) mirties
liudijimus (kopijas), jeigu nors vienas iš tėvų
yra miręs;
6. Teismo
sprendimą
dėl
nepilnamečio
pripažinimo
veiksniu,
jeigu
vaikas
emancipuotas;
1.
2.
3.
4.
5.

7. Santuokos liudijimą, jeigu nepilnametis
įregistravęs santuoką;
8. Pažymą iš savivaldybės, kurioje pareiškėjas
gyveno sulaukęs pilnametystės, apie tai, kad
jam
nebuvo
skirta
vienkartinė išmoka
būstui įsigyti arba įsikurti.
9. Respublikos piliečio pasą arba asmens
tapatybės kortelę, arba LR pasą, arba leidimą

laikotarpiu, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24
metai, skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių
išmokų dydžio (~152 Eur.) išmoka per mėnesį.
Dėl išmokos kreiptis į savivaldybės
socialinės paramos skyrių pagal mokymosi
vietą.
•

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
IŠMOKĄ
SKIRIA
IR
MOKA
SAVIVALDYBĖ, KURIOS TERITORIJOJE
ASMUO
YRA
DEKLARAVĘS
GYVENAMĄJĄ VIETĄ. VIENKARTINĖ
IŠMOKA BŪSTUI ĮSIGYTI SKIRIAMA, JEI
PRAŠYMĄ IŠMOKAI SKIRTI ASMUO
PATEIKĖ IKI JAM SUKAKO 25 METAI.
IV.

SULAUKUS PILNAMETYSTĖS

• Kiekvienam vaikui vyresniam nei 18
metų, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo
programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21
metai, yra skiriama ir mokama 0,79 (BSI)
bazinės socialinės išmokos per mėnesį. Už
kiekvieną vaiką yra skiriama 30,02 Eur. Šią
sumą turi mokėti savivaldybė, kurioje asmuo
deklaruoja gyvenamąją vietą. Jos nedeklaravus
– savivaldybė, kurioje faktiškai gyvena. Dėl
išmokos kreiptis į socialinės paramos skyrių.
• Jeigu pasibaigus globai (rūpybai) dėl
pilnametystės, asmuo mokosi pagal bendrojo
ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio
mokymo programą ar studijuoja aukštojoje
mokykloje pagal dieninės ar nuolatinės studijų
formos programą (įskaitant ir akademinių
atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar
vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra
mirę pilnamečio arba emancipuoto ar santuoką
sudariusio nepilnamečio asmens abu tėvai
(turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi

Sulaukus
pilnametystės
svarbu
prisiregistruoti pas šeimos gydytoją,
kurį pasirenka pats

asmuo.
• Jeigu neturite darbo ir nemokate
privalomojo sveikatos draudimo įmokų, tuomet
ligos atveju už jums teikiamas sveikatos
priežiūros paslaugas turite mokėti patys. Dėl to
norėdami gauti nemokamą medicinos apsaugą,
nedirbantys darbingo amžiaus asmenys,
neregistruoti teritorinėje darbo biržoje arba
išbraukti iš jos sąrašų ir nepatenkantys į kitą
apdraustųjų valstybės lėšomis kategoriją,
privalomojo sveikatos draudimo įmokas turi
mokėti patys savarankiškai. Savarankiškai
besidraudžiantys asmenys kas mėnesį turi
mokėti ~36 Eur.
• Ieškant darbo, asmenims reikia
registruotis darbo biržoje jų nurodytoje
gyvenamojoje vietoje, esančioje teritorinės
darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje.
• Kiekvienam vaikui gyvenančiame
globos įstaigoje banke yra atidarytos dvi
sąskaitos, viena iš jų su banko kortele. Sulaukęs
pilnametystės asmuo privalo kreiptis į arčiausiai
esantį banko skyrių. Su savimi turėti asmens
tapatybės dokumentą.

