
VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI  

 

Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (440 Eur) 

vienkartinė išmoka vaikui. 

 

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:  

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;  

2. Prašymas išmokai gauti;  

3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai*;  

4. Kiti*. 

 

Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo 

išmokėta, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (440 Eur) vienkartinė išmoka vaikui. 

 

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:  

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;  

2. Prašymas išmokai gauti;  

3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai*;  

4. Teismo sprendimas įvaikinti;  

5. Kiti*. 

 

Vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje ar šeimynoje, iki jam sukaks pusantrų metų, 

skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (440 Eur) vienkartinė išmoka vaikui, jeigu ši išmoka 

nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą. 

 

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:  

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;  

2. Prašymas išmokai gauti;  

3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai*;  

4. Globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantys dokumentai;  

5. Kiti*.  

 

* Dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme skirti išmoką nurodyti duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre 

ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose.  
 

Vienkartinė išmoka vaikui neskiriama, jeigu:  

1. Vaikas gimė negyvas;  

2. Sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikino kitas sutuoktinis (sugyventinis);  

3. Kreipiantis dėl šios išmokos skyrimo vaikas yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, 

maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.  

 

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl vienkartinės išmokos vaikui? 

  

Fiziniai asmenys dėl vienkartinės išmokos vaikui kreipiasi į savivaldybės, kurios 

teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka 

deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų 

apskaitą, administraciją, o jeigu asmenų gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie neįtraukti į 

gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai 

gyvena, administraciją. 

 Gimus vaikui, asmuo dėl vienkartinės išmokos vaikui skyrimo turi teisę kreiptis per 12 

mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjas dėl vienkartinės išmokos vaikui turi teisę 

kreiptis per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos. Įvaikinus vaiką, asmuo dėl vienkartinės 



išmokos vaikui turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos 

(skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios).  

 

Asmenys prašymą ir dokumentus, reikalingus vienkartinei išmokai vaikui skirti, gali 

pateikti tiesiogiai atvykę į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu 

būdu (www.spis.lt). Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku ar elektroniniu būdu, prie 

prašymo turi būti pridedamos asmens, turinčio teisę gauti vienkartinę išmoką vaikui, patvirtintos 

dokumentų kopijos.  

 

Išsamesnę informaciją apie vienkartinę išmoką vaikui teikia Visagino savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyrius (Parko g. 14, 231,232 kab.), tel. (8 386) 36 043, (8 386) 

36 041. 

 

 Daugiau informacijos apie vienkartinę išmoką vaikui rasite Lietuvos Respublikos išmokų 

vaikams įstatyme ir Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos 
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