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ASMUO, KURIAM REIKIA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
Vardas
Pavardė
Asmens kodas
Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Deklaravimo data
Telefono Nr.

Faktinės gyvenamosios vietos adresas
Telefono Nr.

_____________________________________
(savivaldybės (seniūnijos) pavadinimas)

PRAŠYMAS-PARAIŠKA SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTI
200 __ m. _____________________ d.
Prašau suteikti šias socialines paslaugas (tai, kas reikalinga, žymėti  ):
Socialinės priežiūros
 Pagalbos į namus1
 Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo: institucijoje, namuose (pabraukti) 1
 Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose1
 Laikino apnakvindinimo2
1
2

Pildyti prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (toliau – prašymo-paraiškos) 1 ir 3 priedus.
Taikant supaprastintą registraciją, gali būti nurodoma tik asmens vardas ir pavardė.

Socialinės globos
 Dienos socialinės globos (pabraukti) 3: institucijoje, namuose
 Trumpalaikės socialinės globos (pabraukti) 4: institucijoje, namuose _____________________
(nurodyti trukmę)
5
 Ilgalaikės socialinės globos (institucijoje)
3

Pildyti prašymo-paraiškos 1 ir 3 priedus.
Pildyti prašymo-paraiškos 1 ir 3 priedus.
5
Pildyti prašymo-paraiškos 1 , 2 ir 3 priedus.
4

Bendrąsias6
_____________________________________________________________________________________
(nurodyti kokias)

_____________________________________________________________________________________
6
Jei asmuo (šeima) nesutinka su savivaldybės nustatytu mokėjimo už bendrąsias paslaugas dydžiu ir
pageidauja paslaugas gauti nemokamai, pildyti prašymo-paraiškos 1 ir 3 priedus.

PRIDEDAMA (pridedamus dokumentus žymėti  ):
 Dokumento apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopija, ____ lapų.
 Dokumentų, patvirtinančių turto įsigijimą (pabraukti): pirkimo, pirkimo–pardavimo,
dovanojimo sutartys, paveldėjimo dokumentų kopijos, _______ lapų.
 Kiti __________________________________________________________ ____ lapų).

Pastaba. Duomenys apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį turi
būti pateikiami užpildant SP-1 ir SP-2 formas.
Poreikio vertinimo metu gali būti reikalaujama pridėti (tai, kas reikalinga, žymėti  ):

 1 priedas. Informacija apie asmens
 2 priedas. Informacija apie turtą
 3 priedas. Deklaracija

(šeimos) pajamas

Prašymą-paraišką pateikė (pabraukti)
Pageidaujantis gauti socialines paslaugas
asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių)
ar jo globėjas (rūpintojas)

––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––
(parašas)
(vardas, pavardė)

Kiti 7 suinteresuoti asmenys, bendruomenės
nariai ir kt.
___________________________
(įrašyti)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7

Prašome nurodyti priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas)
nesikreipė pats.
______________________________________________________________________________

Bylos Nr._____________




Pateikti visi reikalingi dokumentai.
Nepateikti dokumentai:
Pateikimo
data

Dokumento pavadinimas

Prašymą-paraišką priėmė ir Informacinį lapelį įteikė
_________________________
___________________
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dokumentus priėmusio
darbuotojo vardas,
pavardė ir parašas

___________________
(vardas ir pavardė)

Prašymo-paraiškos socialinėms
paslaugoms gauti
1 priedas

____________________________________________________________________________
(asmens, kuriam reikia socialinių paslaugų, vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE ASMENS (ŠEIMOS) PAJAMOS

Asmens (šeimos narių) per paskutinius 3 mėn. iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų gautos
vidutinės mėnesio pajamos arba vieno mėnesio, nuo kurio pradėtos gauti paslaugos (kai jos pasikeitė,
palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais iki kreipimosi pajamomis), pajamos:
______________________________________________________________________________
(nurodyti mėnesius)

Pajamos, Lt1
asmens
šeimos narių

Eil.
Nr.

Pajamų rūšių pavadinimas

1.
2.

Su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos
Individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės
apmokestinto pelno
Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis
veikla pagal verslo liudijimą
Pajamos iš žemės ūkio veiklos2
Išmokos žemės ūkio veiklai
Pensijos, pensijų išmokos bei vietoj pensijų mokamos kompensacijos,
rentos 3
Valstybinės šalpos išmokos (išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos)
išlaidų tikslines kompensacijas, kai teikiamos bendrosios paslaugos,
socialinė priežiūra), mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų
įstatymą 3
Motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpa 3
Nedarbo socialinio draudimo išmokos, mokamos pagal Nedarbo
socialinio draudimo įstatymą
Palūkanos
Dividendai
Vaiko išlaikymo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą
Turto nuomos pajamos
Netekto darbingumo periodinės kompensacijos, mokamos pagal
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
įstatymo ar Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar
susirgimo profesine liga laikinąjį įstatymą
Žalos atlyginimo periodinės išmokos, mokamos pagal Civilinį kodeksą

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1

Pateikiamas pajamų dydis, atskaičius gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.
2
Pajamos nurodomos tik esant šios veiklos apskaitos dokumentams.
3
Šių duomenų pareiškėjui pateikti nereikia, naudojami gauti iš išmokas mokančių institucijų ar įstaigų pagal asmens
duomenų teikimo sutartis ir savivaldybės turimi duomenys.

____________________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

Prašymo-paraiškos socialinėms
paslaugoms gauti
2 priedas

____________________________________________________________________________
(asmens, kuriam reikia socialinių paslaugų, vardas ir pavardė)

INFORMACIJA APIE TURTĄ

Informacija apie asmens nuosavybės teise turimą ar per praėjusius 12 mėnesių iki
kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo turėtą turtą. Per šį laikotarpį turtas, turėtas ir pakeistas į
kitą turtą, apskaitomas tik vieną kartą.
Pastaba. Asmenys, kurie pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą privalo deklaruoti
savo turtą ir pajamas, pateikia savo turto deklaracijos kopiją ir šio priedo pildyti nereikia.
A. Statiniai
Statinio paskirtis

Statinio pavadinimas
įregistruotas
neįregistruotas

Statybos
metai

Adresas

Plotas/ tūris

Gyvenamosios
paskirties
pastatai (įskaitant
nebaigtus statyti ir
rekonstruojamus)

Negyvenamosios
paskirties pastatai
(įskaitant
nebaigtus statyti ir
rekonstruojamus)

Pastaba. Tais atvejais, kai asmuo gyvena su šeima ir šios šeimos (artimųjų, giminaičių)
gyvenamoji patalpa, kurioje jie ne mažiau kaip 1 metai yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, yra
asmens nuosavybės teise turimas turtas, šios patalpos yra nežymimos ir į asmens turtą neįskaitomos,
o nurodomi kartu gyvenantys asmenys.
B. Kartu gyvenantys asmenys
Eil.
Nr.

Vardas ir pavardė

Giminystės ryšys

Gimimo metai

C. Transporto priemonės ir žemės ūkio technika
Automobilio (motociklo, mopedo ir
kt.) arba žemės ūkio technikos
pavadinimas)

Iš viso:

Markė ir
modelis arba
markė

x

Variklio
galingumas,
AJ arba kw

x

Darbinis
tūris,
tūkst. cm3

x

Paga –
minimo
metai

x

Vidutinė
rinkos vertė,
Lt

Pastaba: Nesant galimybės nurodyti pateiktus transporto priemonės ir žemės ūkio technikos
parametrus, nurodoma tik jų vidutinė rinkos vertė ir pridedami šio turto įsigijimą patvirtinantys
dokumentai (pirkimo, pirkimo–pardavimo, dovanojimo sutartys, paveldėjimo dokumentų kopijos ir
kita).
D. Žemė (įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių)
Pavadinimas

Adresas

Plotas (arais)

Namų valdos žemės sklypas (išskyrus sklypus,
užstatytus statiniais, nurodytais 4 lentelėje)

Ne žemės ūkio ir ne miškų paskirties žemės
sklypai
Sodininkų bendrijų narių sodų sklypas (išskyrus
sklypus, užstatytus statiniais, nurodytais 4 lentelėje)

Žemės ūkio paskirties žemės sklypai, įskaitant
įsiterpusius miškus ir vandens telkinius (išskyrus
sodininkų bendrijų narių sodų sklypus)
Miškų ūkio paskirties žemės sklypai ir miškai
žemės ūkio paskirties žemės sklypuose

E. Finansinis turtas
Turto rūšis

Turto vertė, Lt

1. Vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos, vekseliai, kiti vertybiniai popieriai),
jeigu jų bendra vertė viršija 2000 Lt
2. Piniginės lėšos, jeigu jų kiekvienos (2.1, 2.2, 2.3, 2.4 eilutės) suma viršija 2000 Lt:
2.1. Turimos bankuose ir kitose kredito įstaigose
2.2. Turimos ne bankuose ir ne kitose kredito įstaigose
2.3. Gautos (negrąžintos) paskolos
2.4. Kitiems asmenims paskolintos (negrąžintos) piniginės lėšos

____________________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

Prašymo-paraiškos socialinėms
paslaugoms gauti
3 priedas

DEKLARACIJA
Aš, ______________________________________________________________________ ,
(vardas ir pavardė)

1) ŽINAU IR SUTINKU:

 kad socialinių paslaugų teikimo tikslais apie mane ir mano šeimos narius bus renkama
informacija iš kitų institucijų bei duomenys apie man (mano šeimai) skirtas socialines paslaugas gali
būti teikiami kitoms institucijoms, užtikrinant duomenų konfidencialumą teisės aktų nustatyta tvarka;
 teikti socialines paslaugas organizuojančiai institucijai ar šias paslaugas teikiančiai įstaigai
informaciją, reikalingą socialinėms paslaugoms gauti ar jų tęstinumui užtikrinti;
 kad savivaldybė gali pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių mano pateiktų duomenų
teisingumą;
 kad dėl sąmoningo neteisingos informacijos pateikimo socialinių paslaugų teikimas man (mano
šeimai) gali būti nutrauktas arba sustabdytas.
2) TVIRTINU, kad pateikta informacija teisinga.
3) ĮSIPAREIGOJU, kad pranešiu savivaldybei (arba paslaugas teikiančiai įstaigai) apie savo (savo

šeimos) pajamų, savo turto pokyčius per socialinių paslaugų gavimo laikotarpį.
4) ESU INFORMUOTAS(-A) IR ŽINAU, KAD: (tai, kas reikalinga, pažymėti taip  ):
 mano (mano šeimos narių) finansinės galimybės neturi įtakos mano (mano šeimos) galimybėms gauti tas
socialines paslaugas, kurias planuoja ir savo teritorijos gyventojams organizuoja savivaldybė ir kurių teikimą
finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto ar valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių
biudžetams;
 jeigu mano turto vertinimas bus atliekamas vėliau, negu pradėta teikti socialinė globa, mokėjimo už
socialinę globą dydis bus skaičiuojamas ir už praėjusio laikotarpio suteiktas socialines paslaugas;
ilgalaikės socialinės globos man teikimo metu pasikeitus mano turtui, savivaldybės darbuotojai iš naujo
įvertins mano finansines galimybės ne vėliau kaip per vienerius metus nuo minėtos informacijos gavimo;
 pasikeitus mano (mano šeimos) pajamoms, mano finansinės galimybės iš naujo bus įvertintos ne vėliau
kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo;
 jeigu nesutinku su savivaldybės sprendimu dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir jų skyrimo bei
asmens finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimo galiu apskųsti socialinių darbuotojų išvadas
savivaldybės administracijos direktoriui arba Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.
5) PATEIKIU:




asmens, prašančio socialinių paslaugų, dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat
gyventi Lietuvoje, laikiną piliečio pažymėjimą (pabraukti);
socialinį statusą/ veiklos pobūdį patvirtinantį dokumentą: pensininko, invalidumo, bedarbio, mokinio,
studento pažymėjimą ir kt. (pabraukti).

____________________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

