VIENKARTINĖ IŠMOKA NĖŠČIAI MOTERIAI
Moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti
motinystės išmokos, iki numatytos gimdymo datos likus 70 kalendorinių dienų skiriama 2 bazinių
socialinių išmokų dydžio (76 Eur) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.
Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Prašymas išmokai gauti;
3. Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą;
4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažyma, kad moteriai
nėra paskirta ir nemokama motinystės pašalpa, jeigu savivaldybės administracija nėra sudariusi
asmens duomenų teikimo sutarties su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;
5. Kiti*.
* Dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme skirti išmoką nurodyti duomenys yra Lietuvos
Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai?
Moteris dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja
gyvenamąją vietą arba yra įtraukta į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą,
administraciją, o jeigu asmens gyvenamoji vieta nedeklaruota ir ji neįtraukti į gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena,
administraciją.
Moteris dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo
dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
Asmenys prašymą ir dokumentus, reikalingus vienkartinei išmokai nėščiai moteriai 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 nėščiai moteriai,
patvirtintos dokumentų kopijos.
Išsamesnę informaciją apie vienkartinę išmoką nėščiai moteriai teikia Visagino savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyrius (Parko g. 14, 232-231 kab.), tel. (8 386) 60 016.
Daugiau informacijos apie vienkartinę išmoką vaikui rasite Lietuvos Respublikos išmokų
vaikams įstatyme ir Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.801

