
Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms 

(rūpinančioms) be tėvų globos (rūpybos) 

likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo 

Rokiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 

priedas 

 

 

 

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL PAGALBOS PINIGŲ UŽ VAIKO GLOBĄ  

Vardas                          

 

Pavardė                           

 

Asmens 

kodas 

            

  

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Deklaravimo data
1
 

 Telefono Nr. 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas Įrašymo į apskaitą data
2
 

 Telefono Nr. 
1
 Duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų 

2
 Nurodomas tik tuo atveju, jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba jo faktinė 

gyvenamoji vieta nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta 

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriui 

 

PRAŠYMAS  

PAGALBOS PINIGAMS GAUTI 

 

20 __ m. _______________________ d. Nr. 

 

 

Prašau skirti Pagalbos pinigus už globojamą vaiką (-us) nuo 20___m.____________d. 

 

1. DUOMENYS APIE GLOBOTINIUS (RŪPINTINIUS): 

Eil. 

Nr. 

 

Vardas ir pavardė 

Asmens kodas, jo 

nesant – gimimo 

data 

Globos (rūpybos) 

forma 

Mokymo  

įstaiga 

(jei mokosi) 

     

     

     

     

     

     

 

2. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 Ar dėl pagalbos pinigų kreipiatės pirmą kartą?                   

 □  Taip     □    Ne 

 



2 
 

 

3. PAGALBOS PINIGUS MOKĖTI Į SĄSKAITĄ: 

 

 banke  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

(banko pavadinimas, jo filialo (skyriaus) pavadinimas, banko kodas) 

_____________________________________________________________ 

(asmens sąskaitos Nr.) 

 
 

4.TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.  
 

5. ĮSIPAREIGOJU ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie: 

5.1. jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas yra teismo pripažintas nežinia kur esančiu, kol 

neišnyksta nurodytos aplinkybės;  

5.2. jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš 

Lietuvos Respublikos; 

5.3. jei globėjas (rūpintojas) deklaravo savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje; 

5.4. jei globojamas (rūpinamas) vaikas buvo emancipuotas, sudarius santuoką; 

5.5. jei globotinis (rūpintinos) apgyvendintas socialinės globos įstaigoje, Globos centre; 

5.6. jei panaikinta globa (rūpyba).  

 

6. ŽINAU IR SUTINKU:  

6.1. kad Pagalbos pinigų mokėjimo tikslais apie mane iš kitų institucijų bus renkama informacija, 

reikalinga pagalbos pinigams skirti, ir kad duomenys apie skirtus pagalbos pinigus teikiami kitoms 

institucijoms;  

6.2. teikti visą teisingą informaciją, reikalingą priedui gauti, ir būtinus dokumentus; 

6.3. Pagalbos pinigus panaudoti pagal jų tikslinę paskirtį; 

6.4. kad nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus Pagalbos pinigams gauti, ir 

permokos atveju turėsiu grąžinti savivaldybei neteisėtai gautus Pagalbos pinigus arba Pagalbos 

pinigų permoka bus išieškoti teisės aktų nustatyta tvarka;  

6.5. Sudaryti galimybes Socialinių reikalų skyriui vykdyti Pagalbos pinigų panaudojimo kontrolę. 
 

7. PATVIRTINU, KAD INFORMACINĮ LAPELĮ GAVAU: _____________________ 

                                                                       
(Pareiškėjo parašas)

 

8. PRIDEDAMA* (pažymėti pridedamus dokumentus):  

8.1. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;  

9.2. įgaliojimo kopija, ____lapų;   

9.3. nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) 

patvirtinančio dokumento kopija, __ lapų; 

Kiti______________________________________________________________________ 

* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių 

registrų ir valstybės informacinių sistemų 

 

Pareiškėjas (įgaliotas asmuo) (pabraukti)       _________________ ___________________ 
     (Parašas)       (Vardas ir pavardė) 

Bylos Nr. ____________ 

Prašymas Pagalbos pinigams gauti gautas: ____________________________ Nr. ____________ 
(gavimo data) 
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Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms 

(rūpinančioms) be tėvų globos (rūpybos) 

likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo 

Rokiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo  

priedo informacinis lapelis  
  

INFORMACINIS LAPELIS 
 

________________________________________________________________________________ 

(asmens, kuriam įteikiamas lapelis, vardas, pavardė) 

Prašymas gauti Pagalbos pinigus pateiktas: ____________________________ Nr. ______________ 

                    (gavimo data) 

 Pateikti visi reikalingi dokumentai 

 Nepateikti Pagalbos pinigams skirti reikalingi dokumentai 
 

Nepateikti dokumentai 
Pateikti 

iki 

Dokumentus priėmusio 

darbuotojo vardas, 

pavardė ir parašas 

   

   

   

Prašymą ir dokumentus priėmė 

 

________________________ 

 (Pareigų pavadinimas) 

______________                ___________________________________ 

        (Parašas)                                        (Vardas ir pavardė) 
 

BŪTINA ŽINOTI 
 

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami Rokiškio savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš 

savivaldybės biudžeto lėšų vaiko globėjams (rūpintojams). 

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami už kiekvieną vaiką jo globos (rūpybos) laikotarpiu nuo teisės 

atsiradimo dienos. Pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius nuo teisės juos gauti 

atsiradimo, prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo Rokiškio rajono   

savivaldybės tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos. 

Pagalbos pinigų dydis – 4 bazinių socialinių išmokų išmoka per mėnesį. 

Pagalbos pinigai mokami už praėjusį mėnesį iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 d. 

Pagalbos pinigai turi būti naudojami vaiko poreikiams tenkinti. 

Pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos Pagalbos pinigų mokėjimui, būtina apie jas pranešti per 

mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo dienos. 

Nustačius, jog Pagalbos pinigus vaiko globėjas (rūpintojas) gavo neteisėtai, jis privalo grąžinti 

neteisėtai gautą išmoką arba ji bus išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.  

Savivaldybės administracijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Administracinių ginčų komisijai arba 

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 globėjo (rūpintojo) atleidimą ar nušalinimą nuo globėjo (rūpintojo) pareigų ar vaiko globos 

(rūpybos) nutraukimą; 

– apie kitus pasikeitimus, turinčius įtakos išmokai mokėti. 

____________________ 

 

 
 


