Globos (rūpybos) išmokos
KOKIOS išmokos mokamos, KUR kreiptis?


Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, kas mėnesį mokama 152 Eur. globos (rūpybos)
išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka jo išlaikymui, globos (rūpybos)
išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos dydžio ir šių išmokų dydžio.

 Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, mokamas 152
Eur. globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 Kiekvienam globojamam vaikui iki 18 metų ir vyresniems, jei jie mokosi pagal bendrojo
ugdymo programą (ne ilgiau iki jiems sukaks 21 metai) skiriama ir mokama per mėnesį 30 Eur.
išmoka vaikui.
-Kai globa nustatoma vaikui, kuriam dar nėra sukakę pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka gimus
vaikui už jį anksčiau nebuvo išmokėta, 418 Eur. vienkartinė išmoka skiriama vaiko globėjui.

VISO: 334 EUR/mėn.
Dėl šių išmokų kreipkitės į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir
sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrių:
Antakalnis, Grigiškės, Fabijoniškės, Naujamiestis, Naujininkai, Paneriai,
Rasos, Senamiestis, Šnipiškės, Verkiai, Vilkpėdė, Žvėrynas
(Kauno g. 3, 2 informacijos langelis.)
Telefonas
Justiniškės, Viršuliškės
Pilaitė (Vydūno g. 20, 5 kab.)
pasiteirauti
(Viršuliškių g. 53, 1 kab.)
Karoliniškės
(Loretos Asanavičiūtės g. 20, 7 kab.)

Žirmūnai
(Žirmūnų g. 143, 114 kab.)

Lazdynai (Erfurto g. 29, 10 kab.)
Naujoji Vilnia (Pergalės g. 8, 204 kab.)

Šeškinė (Šeškinės g. 28, 2 kab.)
Pašilaičiai (Žemynos g. 1, 9 kab.)

8 700 35 545

– Išankstinės registracijos tvarka - registruotis priėmimui galima internetu sis.vilnius.lt ir bendruoju telefonu
8 700 35 545;
– Be išankstinės registracijos (eilės tvarka). Pagal savo gyvenamąją vietą, kur socialinių išmokų specialistai asmenis
priima, neatvykus į priėmimą registruotam asmeniui, žemiau nurodytais adresais, ir pagal elektroninę eilių valdymo
sistemą (tik Kauno g. 3), kai sudaroma ribota vienos darbo dienos (aštuonių darbo valandų) asmenų (neturinčių
išankstinės registracijos lapelio) eilė.

Šeimoms, globojančioms (besirūpinančioms) vaikus, iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto
mokami pagalbos pinigai:
 šeimai globojančiai vieną vaiką - 114 Eur. išmoka;
 šeimai globojančiai 2 vaikus - 190 Eur. išmoka;
 šeimai globojančiai 3 ir daugiau vaikų - 304 Eur. ieškoma.
- globojant vaiką iki 3 m. amžiaus, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 38 Eur. per mėn.
- asmenims, globojantiems ne giminaičius vaikus skiriama vienkartinė 500 Eur. įsikūrimo išmoka.

Dėl šių išmokų kreipkitės į Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos
departamento Socialinės paramos skyrių, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. nr. 8-5 211 2263
arba el. paštu - savivaldybe@vilnius.lt.
Dokumentai, reikalingi pagalbos pinigams gauti: 1. prašymas (kuriame būtina nurodyti banko
sąskaitą, į kurią bus pervedami pinigai); 2. globėjo (rūpintojo) asmens tapatybės dokumentas; 3.
globojamo (rūpinamo) vaiko gimimo liudijimas arba asmens tapatybės dokumentas; 4. dokumentai
apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju); 5. kt. dokumentai
pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes.

