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1.

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Teisės aktas

2018 m. spalio 25 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-209 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ir
mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/239b5190d88d11e8820ea019e5d9ad04?jfwid=e3vixdyvp

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos, nurodytos 2003 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr. V-177 patvirtintame sunkių ligų sąraše (toliau – Sąrašas), traumos ar didžiųjų operacijų atvejais (Aprašo
8.1 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 valstybės
remiamų pajamų (toliau – VRP) (183 Eur) – iki 2,5 VRP dydžio (305 Eur) (Aprašo 8 p.).
Sunki liga: sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.).
Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius nuo sunkios ligos, įvykusios traumos ar operacijos (Aprašo 8.1
p.).

Išmokų dydžiai

Nekompensuojamiems vaistams įsigyti – 1 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio (40 Eur);
Ligos atveju, atsižvelgiant į medicininiuose dokumentuose pateiktas einamųjų kalendorinių metų gydytojo išvadas – iki 2 BSI
dydžio (80 Eur);
Po sudėtingų operacijų ir sunkių ligų atveju – iki 3 BSI dydžio (240 Eur) (Aprašo 8.1.3 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Skiriama atsižvelgiant į ypatingus atvejus (pvz., sunkiai susirgus kitam šeimos nariui).

Ar gali kreiptis tik pacientas ar ir
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.
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2.

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2015 m. gegužės 28 d. Nr. T-160 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo
Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8eefbb20b02e11e8aa33fe8f0fea665f

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Vienkartinė pašalpa gali būti teikiama onkologiniams ligoniams, kuriems per praėjusius 12 mėnesių buvo atlikta operacija,
taikytas arba taikomas spindulinis ar cheminis gydymas (Aprašo 71.2 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Pajamų sąlyga:
−
kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1 VRP
(128 Eur) – nuo 2 VRP (256 Eur) iki 3 VRP (384Eur);
−
kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 1 VRP (128
Eur) iki 2 VRP (256 Eur) – nuo 1,5 VRP (192 Eur) iki 2 VRP (256 Eur);
−
kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 2 VRP (256
Eur) iki 3 VRP (384 Eur) – nuo 1 VRP (128 Eur) iki 1,5 VRP (192 Eur);
−
kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 3 VRP (384
Eur) iki 4 VRP (512 Eur) – iki 1 VRP (128 Eur);
−
kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 4 VRP (512
Eur) iki 5 VRP (640 Eur) – iki 0,8 VRP (102,4 Eur);
−
kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį viršija 5 VRP (610
Eur) – iki 0,5 VRP (64 Eur) (Aprašo 71.2.1-71.2.6 p.).
Kreipimosi laiko sąlyga:
−
per praėjusius 12 mėnesių buvo atlikta operacija, taikytas arba taikomas spindulinis ar cheminis gydymas (Aprašo 71.2
p.).

Išmokų dydžiai

Nuo 0,5 VRP (64 Eur) iki 3 VRP (384 Eur) atsižvelgiant į vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamas
(Aprašo 71.2.1-71.2.6 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ir periodinė pašalpos teikiamos vieną kartą per kalendorinius metus. Komisijos siūlymu,
pasikeitus situacijai (sumažėjus pajamoms, pablogėjus sveikatai ir kitais nenumatytais atvejais), pašalpa gali būti skiriama
antrą kartą (Aprašo 75 p.).
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3.

Ar gali kreiptis tik pacientas ar ir
artimasis/atstovas

Prašymas-paraiška gali būti pateikta asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje
teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (globėją, rūpintoją, įgaliotinį). Įgaliotinis Socialinės paramos skyriui pateikia
įgaliojimą, savo ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (Aprašo 11 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimas dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinė pašalpos skyrimo priimamas per 30 dienų nuo prašymo ir visų
reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Asmuo apie priimtą sprendimą dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinė
pašalpos skyrimo ar neskyrimo informuojamas raštu per 5 darbo dienas (Aprašo 79 p.).

Kitos pastabos

Nėra.

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Teisės aktas

2015 m. balandžio 2 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-56 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo
Alytaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/84085c20da4011e48533ed4be8ca86a2/asr.

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Socialinė parama gali būti skiriama asmens sveikatos sutrikimų atvejais (Aprašo 44 p.). Sunkios ligos, chirurginės operacijos
ar sunkios traumos atveju, pateikus sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, – iki 5 BSI (190 Eur) dydžių

Sąlygos gauti išmokas

Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimo aktą, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas
aplinkybes, turinčias įtakos socialinės paramos būtinumui, gyventojams gali būti skiriama vienkartinė piniginė socialinė parama
(vienkartinė pašalpa) (Aprašo 44 p.).
jeigu vidutinės pajamos bendrai gyvenančiam asmeniui ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės už 3 (384
Eur) valstybės remiamų pajamų dydžius (VRP)

Išmokų dydžiai

−
−
−
−
−

Bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vaiką (-us), esantiems krizinėje situacijoje ir (ar) patekus į sunkią
materialinę padėtį, pateikus paramos būtinumą pagrindžiančius dokumentus, – iki 4 bazinių socialinių išmokų (160 Eur)
(toliau – BSI) dydžių;
netekto darbingumo, neįgalumo atveju, kai asmeniui nustatytas nuo 45 iki 100 procentų netekto darbingumo lygis arba
specialiųjų poreikių lygis, – iki 3 BSI (120 Eur) dydžių;
bendrai gyvenančiam asmeniui auginant vaiką (-us) iki 18 metų, kuriam (-iems) nustatytas neįgalumo lygis, – iki 3 BSI
(120 Eur) dydžių;
sunkios ligos, chirurginės operacijos ar sunkios traumos atveju, pateikus sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, – iki 5
BSI (200 Eur) dydžių;
skurdo, benamystės ar kitos būtinos skubios piniginės socialinės paramos atvejais, pateikus paramos būtinumą
pagrindžiančius dokumentus, – iki 2 BSI (80 Eur) dydžių.
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Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Gali kreiptis ir atstovas. Turi būti pateikti galiojantys atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai (Aprašo
12 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

4.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. vasario 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių
pašalpų skyrimo ir mokėjimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b42613603fdc11e9aeacc8204ccfc06d.

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama sergant sunkiomis ligomis, įrašytoms į Sąrašą (sunki liga: sergama III ir IV stadijos vėžiu
(Sąrašo 10 p.)). Tikslinė pašalpa gali būti skiriama apmokėti gydymosi išlaidas (pagal pateiktus dokumentus) ar
nekompensuojamiems vaistams įsigyti (pagal gydytojų išduotus receptus).

Sąlygos gauti išmokas

Jei sergant sunkiomis ligomis, vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 3,5 VRP dydžio (448 Eur), o asmenims
sergantiems onkologinėmis ligomis, kai vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 3,5 VRP dydžio ( 448 Eur) (Aprašo 6.2, 6.3 p.).
Sunki liga: sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.).
Tikslinei paramai gauti vieno asmens vidutinės pajamos neturi viršyti 2 VRP dydžio (244 Eur) (Aprašo 9.2 p.).

Išmokų dydžiai

−
−
−

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

5 BSI dydžio (200 Eur) pašalpa sergant sunkiomis ligomis pagal Sąrašą, kai vidutinės pajamos vienam asmeniui per
mėnesį neviršija 3,5 VRP dydžio (448 Eur) (Aprašo 6.2 p.);
3 BSI dydžio (120 Eur) pašalpa asmenims, sergantiems onkologinėmis ligomis, jeigu per 6 (šešis) mėn. iki kreipimosi ar
kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis
gydymas), kai vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio (384 Eur) (Aprašo 6.3 p.);
Tikslinė pašalpa iki 4 BSI (160 Eur) (Aprašo 9.2 p.).

Ne, išskyrus tikslinę pašalpą, kurios tikslas apmokėti gydymosi išlaidas ar nekompensuojamiesiems vaistams įsigyti.
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5.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė pašalpa skiriama vieną kartą per kalendorinius metus.
Tikslinė pašalpa numatytais atvejais gali būti skiriama 1 (vieną) kartą per metus, o susiklosčius ypatingai sunkiai materialinei
padėčiai išimties tvarka gali būti skiriama 2 (du) kartus per metus (Aprašo 10 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimas skirti arba neskirti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ir periodinę pašalpą, priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo
ir visų reikalingų dokumentų gavimo Socialinės paramos skyriuje dienos (Aprašo 23 p.).

Kitos pastabos

Nėra.

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. rugpjūčio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos Nr. TS-151 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų
skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais
galios“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e525bfa0cd6811e9929af1b9eea48566

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Onkologinės ligos atveju (Aprašo 9.5 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Neatsižvelgiama į asmens pajamas.

Išmokų dydžiai

Iki 7 BSI (280 Eur) (Aprašo 9.5 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Skiriama vieną kartą per paskutinius 12 mėnesių iki kreipimosi (Aprašo 8.1 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Dėl pašalpos gali kreiptis vyresnis kaip 18 metų vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų (Aprašo
13 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Prašymai dėl Pašalpos skyrimo svarstomi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo
dienos. Įsakymas skirti (neskirti) pašalpą priimamas per 5 darbo dienas nuo prašymo svarstymo dienos (Aprašo 27 p.).

Kitos pastabos

Nėra.
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6.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Teisės aktas

2016 m. rugsėjo 29 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-176 „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6bbc76908fb311e6b6098daee0c9a94f

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Susirgus onkologine liga (Aprašo 5.4 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Parama gali būti teikiama tik Biržų rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems ir faktiškai gyvenantiems asmenims
(šeimoms), kurių gaunamos vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 1 VRP dydžio (128 Eur) (gali būti neatsižvelgiama į šias
sąlygas onkologinės ligos atveju) (Aprašo 3, 6 p.).

Išmokų dydžiai

Iki 5 BSI (200 Eur) (Aprašo 5.4 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė pašalpa asmeniui (šeimai) gali būti skiriama vieną kartą per 1 kalendorinius metus (į šį punktą onkologinės ligos
atveju gali būti neatsižvelgiama) (Aprašo 4 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

7.

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2014 m. gruodžio 19 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-221 „Dėl piniginės socialinės paramos
Druskininkų savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/58efa35089ea11e4a98a9f2247652cf4/asr
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8.

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Ligos atveju (Aprašo 55.1.3 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Pateikiami ligos dokumentai, kitų sąlygų nėra.

Išmokų dydžiai

Nenurodyta.

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Gali kreiptis ir atstovas (Aprašo 12 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Sprendimą dėl vienkartinės pašalpos, kurios dydis neviršija 1 VRP dydžio (128 Eur), skyrimo priima Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos
Druskininkų savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos siūlymu (Aprašo 56 p.).
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos Vienkartinės,
tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpų skyrimo Druskininkų savivaldybės gyventojams komisijos siūlymu priima sprendimą
dėl: vienkartinės pašalpos, kurios dydis viršija 1 VRP dydį (128 Eur), skyrimo (Aprašo 57.1 p.).

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖ

Teisės aktas

2020 m. spalio 28 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-234 „Dėl piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4f4fe8f01ab211eb9604df942ee8e443

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.

Sunkiems ligoniams, kurie per 12 mėnesių patyrė traumą, sunkiai susirgo ar liga labai progresuoja (Aprašo 33.1 p.).
Onkologiniams ligoniams kuriems per pastaruosius 24 mėnesius buvo atlikta operacija, taikyta spindulinė terapija ar
chemoterapija (Aprašo 36.1 p.).
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Sąlygos gauti išmokas

1.
2.

Sunkiems ligoniams – bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam
asmeniui neviršija 2,5 VRP dydžių (320 Eur) iki 8 BSI (320 Eur) (Aprašo 33 p.).
Onkologiniams ligoniams – 1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį
vienam asmeniui neviršija 2 VRP dydžių (256 Eur) iki 8 BSI (320 Eur); 2) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno
gyvenančio asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3,5 VRP dydžių (448 Eur) iki 5 BSI (200Eur)
(Aprašo 36 p.).

Išmokų dydžiai

Iki 8 BSI (320 Eur) (Aprašo 33, 36 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė ir tikslinė socialinė parama neskiriama, kai bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per metus
vienkartinės socialinės paramos prašo pakartotinai (Aprašo ėą p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

9.

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Teisės aktas

2020 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-223 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo
nepasiturintiems Ignalinos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.ignalina.lt/get_file.php?file=bldXY244eWxaZEJqbFdabGxkcHBuV1pzYkpSZ2FtSmluSmxucDViUGJwS1puNXls
bktscWtwS1pscDNKMFdmRmFhUnd5NVNrWlpTVVk1ZWt4OWFjWUppbWI2ekxtR1BQWTVtWW1aWENhc3hxckpyUGFL
SmxZcGVlYkolMkJZMEclMkJTeDZKdm9KNmtsc1JsWDJhanlwS1gwV2FYY01oam4yS2ZtcHBrcThtUmI2aVluSm1nbmFKc
HlHQ2pZMldieVd2TmFhUnN4MkJybDJqSWFteHBscEJ3bFp5bG1wckpjV2EzWUlOblo1aWJiTU5tYVdpYmsyWm9ZY21aW
jZmSHhXNXNuWEdh
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Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.

Patyrus sunkias traumas, susirgus ar sergant kitomis sunkiomis ar lėtinėmis ligomis ar prireikus operacinio gydymo
(Aprašo 33.1 p.);
tikslinė pašalpa – iš dalies apmokėti kompensacinių priemonių (akinių, lęšiukų ir kt.) įsigijimą (jeigu šios priemonės yra
nekompensuojamos) (Aprašo 34.4 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Gali būti skiriamos darbingo amžiaus asmenims, kurių pajamos vienam bendrai gyvenančiam asmeniui neviršija 1 VRP (128
Eur), pensinio amžiaus asmenims, kurių pajamos vienam bendrai gyvenančiam asmeniui neviršija 2 VRP (256 Eur), ir
atsidūrusiems ypatingai sunkioje situacijoje (Aprašo 30 p.).

Išmokų dydžiai

1,5 VRP (192 Eur), tikslinė pašalpos – iki 1,5 VRP (192 Eur) (Aprašo 33.1, 34.4 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Vienkartinė pašalpa – ne, o tikslinė taip – apmokėti kompensacinių priemonių įsigijimą.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ir periodinė pašalpos yra teikiamos vieną kartą per metus (išskyrus ypatingus atvejus) tiems
asmenims, kuriems jų labiausiai reikia, įvertinus bendrai gyvenančių asmenų pajamas, turtą, esamą socialinę padėtį, bet ne
daugiau kaip 2 metus iš eilės, išskyrus stichinių nelaimių atvejus (Aprašo 37 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

10. JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2018 m. gruodžio 20 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 221 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir
periodinių pašalpų teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/903f7aa0050711e9a5eaf2cd290f1944.

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Ligos atveju pagal medicinines pažymas ir asmens pateiktus patvirtinančius dokumentus apie gydymui reikiamas ir (ar) patirtas
išlaidas (nekompensuojamiems ar dalinai kompensuojamiems medikamentams, nekompensuojamoms ar dalinai
kompensuojamoms medicininėms (pagalbos) priemonėms, asmenims būtinoms apmokamoms ar dalinai apmokamoms
operacijoms ir kita) ir (ar) kitas išlaidas patvirtinančius dokumentus (Aprašo 11.1 p.).
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Asmeniui, sergančiam onkologinėmis ligomis, kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens arba vienam iš bendrai
gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės už 3,5 VRP (448 Eur) dydį, – ne didesnė kaip 5 VRP (640 Eur) dydžio.
Sąlygos gauti išmokas

Kai vidutinės pajamos vieno gyvenančio asmens ar vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį mažesnės už 3,5 VRP
dydžius (448 Eur) (Aprašo 11.1.4 p.).
Šis Aprašas taikomas asmenims:
− nurodytiems Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau –
Įstatymas) 1 straipsnio 2 dalies 1-4 punktuose1, ir
− kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą
arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Jonavos rajono savivaldybėje, ar;
− nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet
faktiškai gyvenantiems Jonavos rajono savivaldybėje.

Išmokų dydžiai

Ne didesnis nei 5 VPR (640 Eur) (Aprašo 11.1.4 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims
skiriama vieną kartą per dvylika mėnesių (išimties tvarka gali būti skiriama daugiau nei vieną kartą per dvylika mėnesių) (Aprašo
39 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

1) Lietuvos Respublikos piliečiams;
2) užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
3) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems teisės aktų nustatyta
tvarka išduoti dokumentai, patvirtinantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei
erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams darbuotojams (taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims) ir jų šeimos nariams reikalavimas ne mažiau kaip 3
mėnesius gyventi Lietuvos Respublikoje netaikomas. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos
nariais laikomi sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio arba asmens,
su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei
priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio, sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją;
4) užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje arba laikinoji apsauga.
1
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11. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

2020 m. gruodžio 22 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas NR. T-240 „Dėl vienkartinių, tikslinių ir periodinių
pašalpų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a921cd004a1711ebb394e1efb98d3e67
1.
2.

Sąlygos gauti išmokas

1.

2.

3.

Gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos, nurodytos Sąraše (sunki liga: sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10
p.)), traumos ar sudėtingos operacijos atvejais (Aprašo 9.2 p.);
Sergantiems I ir II stadijos onkologinėmis ligomis (Aprašo 9.3 p.).
Gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos, nurodytos Sąraše (sunki liga: sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10
p.)), traumos ar sudėtingos operacijos atvejais, įvykusių ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius nuo prašymo skirti pašalpą
dienos, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2,5 VRP (320 Eur), – iki 3,5 VRP dydžio (448 Eur) (Aprašo 9.2 p.);
Sergantiems I ir II stadijos onkologinėmis ligomis, kai netaikomas aktyvus gydymas (kelionės į sveikatos priežiūros įstaigą
išlaidoms kompensuoti, medikamentams įsigyti), kai pajamos asmeniui (vienam šeimos nariui) neviršija 2 VRP (256 Eur)
– iki 2,5 VRP (320 Eur) dydžio (Aprašo 9.3 p.);
Aktyvaus gydymo (atliekamos hemodializės, chemoterapijos ir kt. procedūros) išlaidoms kompensuoti, kai pajamos
asmeniui (vienam šeimos nariui ) neviršija 2 VRP (256 Eur), – iki 1 VRP (128 Eur) dydžio ne ilgiau kaip 3 mėnesius
(Aprašo 11.3 p.).

Vienkartinė, tikslinė ar periodinė pašalpa gali būti skiriama nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, kurie faktiškai
gyvena Joniškio rajono savivaldybėje.
Išmokų dydžiai

1.
2.
3.

Iki 3,5 VRP (448 Eur) (Aprašo 9.2 p.).
Iki 2,5 VRP (320 Eur) (Aprašo 9.3 p.).
Iki 1 VRP (128 Eur) ne ilgiau nei 3 mėn. (Aprašo 11.3 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip, gydymo išlaidoms kompensuoti.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.
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12. JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2020 m. balandžio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-114 „Dėl piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr.
nuorodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c8a47fd08f9e11ea9515f752ff221ec9

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Nėra.

Sąlygos gauti išmokas

Nėra.

Išmokų dydžiai

Nėra.

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

13. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. lapkričio 28 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. V17-283 ,,Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir
mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/2ceddc4212e811eaad00dac7ebcb2435/format/ISO_PDF/

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Vienkartinė pašalpa pateikus gydymo įstaigos pažymą apie gydymą ar atliktą operaciją arba dokumentus, patvirtinančius
turėtas išlaidas gydymo ar reabilitacijos tikslams, gali būti skiriama:
− ligos, traumos, operacijos atveju (Aprašo 5.1 p.);
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−
−
Sąlygos gauti išmokas

Išmokų dydžiai

onkologiniams ligoniams, kuriems per paskutinius 12 mėn. buvo atlikta operacija, taikytas švitinimas ar chemoterapija,
bei priklausomybės ligų gydymo išlaidoms (Aprašo 5.3 p.);
kitiems gydymo atvejams (tyrimams apmokėti, akiniams, nekompensuojamiems vaistams įsigyti ir kt.) (Aprašo 5.2 p.).

Vienkartinė pašalpa skiriama:
− ligos, traumos, operacijos atveju gali būti skiriama, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP dydžio (256 Eur);
− onkologiniams ligoniams, kuriems per paskutinius 12 mėn. buvo atlikta operacija, taikytas švitinimas ar chemoterapija,
bei priklausomybės ligų gydymo išlaidoms, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP dydžio (384 Eur);
− kitiems gydymo atvejams (tyrimams apmokėti, akiniams, nekompensuojamiems vaistams įsigyti ir kt.), kai pajamos
vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP dydžio (192 Eur) Aprašo 17 p.).
−
−
−

Ligos, traumos, operacijos atveju, - iki 100 Eur Aprašo 5.1 p.);
onkologiniams ligoniams, kuriems per paskutinius 12 mėn. buvo atlikta operacija, taikytas švitinimas ar chemoterapija,
bei priklausomybės ligų gydymo išlaidoms – iki 350 Eur (Aprašo 5.3. p.);
kitiems gydymo atvejams (tyrimams apmokėti, akiniams, nekompensuojamiems vaistams įsigyti ir kt.) – iki 50 Eur
(Aprašo 5.2 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienai šeimai vienkartinė pašalpa gali būti skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus, išskyrus gaisro ar stichinės
nelaimės atvejus (Aprašo 2 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

14. KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. vasario 21 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-18 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9a564e103eb911e98893d5af47354b00
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Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama sunkios ligos, operacijos ar traumos atveju, pagal pateiktas sveikatos priežiūros įstaigų
pažymas ar dokumentus, įrodančius gydymui patirtas išlaidas (Aprašo 42.2.2 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Apraše nenurodyta konkreti suma, kurios neturėtų viršyti asmens pajamos, norint gauti paramą.

Išmokų dydžiai

Iki 3 BSI (120 Eur) (Aprašo 42.2.2 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Išmokama vieną kartą, antrą kartą gali kreiptis, jei buvo kreiptasi ir nebuvo nustatyti specialieji poreikiai (Aprašo 42.2.2 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta kiek trunka nagrinėjimo procesas tačiau socialinė parama po sprendimo priėmimo teikiama per 30 kalendorinių
dienų (Aprašo 48 p.).

Kitos pastabos

Nėra.

15. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. birželio 18 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-290 „Dėl piniginės socialinės paramos įstatymų
nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/19471150928e11e9ae2e9d61b1f977b3

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Neįgaliesiems ar asmenims jų sunkios ligos atveju (kai sergama III ir IV stadijos vėžiu) (Aprašo 7.2.1 ir 7.2.2 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Neįgaliesiems: 1) vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už
1,5 VRP dydžio (192 Eur) vienam asmeniui.
Konkretus paramos dydis nustatomas, atsižvelgiant į vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų šeimos sudėtį,
nustatytą darbingumo lygį, auginamus vaikus iki 18 metų ar pilnamečius vaikus iki 24 metų (besimokančius pagal bendrojo
ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuojančius aukštojoje mokykloje pagal dieninės ar
nuolatinės studijų formos programą). (Aprašo 19 p.).
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Sunkios ligos atveju: 1) sunkios ligos, įrašytos į Sąrašą – sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.), ir 2) vidutinės bendrai
gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra mažesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur) vienam
asmeniui (Aprašo 21 p.).

Išmokų dydžiai

Sunkios ligos atveju – 4 BSI dydžio pašalpa (160 Eur), neįgaliesiems – iki 4 BSI (160 Eur) (Aprašo 18 ir 20 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tos pačios rūšies ir tam pačiam asmeniui piniginė socialinė parama įstatymų nenustatytais atvejais skiriama vieną kartą per
12 mėnesių (Aprašo 59 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama
elektroninė paslauga, arba per atstovą (įgaliotą asmenį) (Aprašo 40 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

16. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2014 m. vasario 27 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-88 „Dėl Kauno rajono savivaldybės socialinės
paramos komisijos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojanti suvestinė redakcija: 2019-02-08 (toliau – Aprašas),
žr. nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ab25d3f2236a11ea8f0dfdc2b5879561

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Nustatomi šie piniginės socialinės paramos skyrimo atvejai (Aprašo 15 p.): asmeniui sergant onkologine ar kita sunkia liga,
įrašyta į Sąrašą – sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.) (Aprašo 15.1 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Socialinė parama skiriama, kai vidutinės asmens pajamos, apskaičiuotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, yra mažesnės už 2,5 VRP dydį (320 Eur) (Aprašo 15 p.).

Išmokų dydžiai

Asmeniui sergant onkologine ar kita sunkia liga, įrašyta į Sąrašą, skirti iki 8 BSI dydžio (320 Eur) (Aprašo 15.1 p.).
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Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tos pačios rūšies piniginė socialinė parama asmeniui gali būti skiriama kartą per metus, išskyrus atvejus, kai asmuo
kreipiasi ne dėl tos pačios priežasties (Aprašo 5 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Asmuo, pageidaujantis gauti paramą, kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūnijos atsakingą darbuotoją su prašymu skirti
paramą (Aprašo 19 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Darbuotojas, gavęs asmens prašymą ir reikiamus dokumentus (Aprašo 27 p.):
1.
patikrina ir užregistruoja prašymą, gautus dokumentus;
2.
įvertina asmens pajamas;
3.
per 5 darbo dienas organizuoja asmens buities sąlygų patikrinimą ir buities tyrimo akto surašymą. Buities tyrimo akte
nurodomas siūlomos skirti piniginės socialinės paramos dydis ir išmokėjimo būdas;
4.
darbuotojas asmens prašymą ir dokumentus pristato Socialinės paramos skyriaus atsakingam darbuotojui ne vėliau
kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio dienos. Dokumentai pateikti likus iki posėdžio 4 darbo dienoms, registruojami
kitam posėdžiui.

Kitos pastabos

Nėra.

17. KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. vasario 13 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-20 „Dėl piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/87b67060316111e98893d5af47354b00

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Tikslinė pašalpa gali būti skiriama sergantiems onkologinėmis ir kitomis sunkiomis ligomis, jeigu per 6 mėnesius iki kreipimosi
ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas)
(Aprašo 75.2 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Asmens pajamos turi neviršyti 3 VRP (384 Eur) (Aprašo 75.2 p.).

Išmokų dydžiai

Pašalpa skiriama – iki 2 VRP (256 Eur) (Aprašo 75.2 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.
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Ar galima kreiptis pakartotinai

Tikslinė pašalpa gali būti skiriama iki 2 mėnesių per kalendorinius metus, esant objektyvioms priežastims (Aprašo 93 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa gali būti suteikiama:
1. pašalpos gavėjui (Aprašo 98.1 p.);
2. asmeniui, turinčiam nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą paimti pašalpą (Aprašo 98.2 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimai dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos skyrimo turi būti priimti ne vėliau, kaip per vieną mėnesį
nuo prašymų ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos (Aprašo 86 p.).
Nesant galimybės skirti vienkartinės pašalpos, apie tai raštu per 10 dienų po svarstymo Paramos komisijoje pranešama
pareiškėjui (Aprašo 87 p.).

Kitos pastabos

Nėra.

18. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. gegužės 17 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-88 „Dėl vienkartinės piniginės socialinės
paramos ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/12928c40821c11e98436e02a0124fc68?fbclid=IwAR2V1BU_Rjeh0WknK1RDKCXNG0NRrHRFj_ZQV
nOJNgJ2RWppp9NZncjGBpY

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Gydymo išlaidoms kompensuoti (Aprašo 2.2 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 VRP dydžio (384 Eur) (Aprašo 5.2 p.).

Išmokų dydžiai

Iki 8 BSI (320 Eur) (Aprašo 5.2 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenumatyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenumatyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenumatyta.
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Kitos pastabos

Gydymo išlaidos nustatomos, įvertinus prašytojo išlaidas nekompensuojamiems, bet būtiniems medikamentams įsigyti
(Aprašo 8 p.).

19. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. gruodžio 19 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-438 „Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir
periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4fa749d02b4611ea8f0dfdc2b5879561/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Tikslinė pašalpa skiriama:
−
gydymosi išlaidoms iš dalies kompensuoti sunkios ligos, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu patvirtintame sunkių ligų sąraše, sergant onkologinėmis ligomis, traumos ar sudėtingos operacijos atvejais,
įvykusių ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius nuo prašymo skirti pašalpą dienos (Aprašo 8.2 p.);
−
sergantiems onkologinėms ligomis, kai yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta transplantacinė operacija, taikomas
radioterapinis, chemoterapinis ar kitas gydymas) (Aprašo 8.3 p.);
−
sergantiems onkologinėms ligomis, kai netaikomas aktyvus gydymas (kelionės į sveikatos priežiūros įstaigą išlaidoms
kompensuoti, medikamentams įsigyti) (Aprašo 8.4 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Nėra.

Išmokų dydžiai

1.
2.

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tikslinė pašalpa atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes gali būti skiriama iki 2 ir daugiau kartų per metus, esant
objektyvioms priežastims ir seniūnijos specialisto socialiniam darbui, seniūnijos specialisto ar Socialinės paramos skyriaus
vyriausiojo specialisto išmokoms siūlymui. Priežasčių objektyvumą kiekvienu konkrečiu atveju vertina Socialinės paramos
klausimams spręsti komisija (Aprašo 9 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Tikslinė pašalpa iki 10 BSI dydžio (400 Eur) (Aprašo 8.2 – 8.3 p.).
Tikslinė pašalpa iki 3 BSI dydžio sergantiems onkologinėms ligomis, kai netaikomas aktyvus gydymas (kelionės į
sveikatos priežiūros įstaigą išlaidoms kompensuoti, medikamentams įsigyti), – iki 3 BSĮ (120 Eur) dydžio, jei pajamos
neviršija 3 VRP vienam šeimos nariui per mėnesį (384 Eur) (Aprašo 8.4 p.).
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Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimas skirti arba neskirti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ir periodinę pašalpą priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo
ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos (Aprašo 26 p.).

Kitos pastabos

Bendra periodinių pašalpų, skirtų asmeniui per vienus kalendorinius metus, suma negali viršyti 18 BSI dydžių (720 Eur)
(Aprašo 12 p.).

20. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2020 m. balandžio 9 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl Materialinės paramos teikimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
(toliau
–
Aprašas),
žr.
nuorodą:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/973c2f127e8711eaa38ed97835ec4df6?jfwid=r9u0usm61

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.

2.

Sąlygos gauti išmokas

Kai asmenys patyrė (patiria) išlaidas dėl medikamentinio, operacinio ar reabilitacinio gydymo ir pan. (išskyrus atvejus,
kai vidutinės mėnesio nuolatinio pobūdžio išlaidos, vertinant paskutinių 3 mėnesių laikotarpį, neviršija 0,3 VRP dydžio
(38,4 Eur), o vienkartinio pobūdžio išlaidos neviršija 0,5 VRP dydžio (64 Eur)), ir gali būti skiriama kartą per kalendorinius
metus (Aprašo 36.1 p.);
Esant ypatingoms aplinkybėms, kai asmenims reikalingos lėšos gydytojo paskirtiems būtiniems (išskyrus
rekomendacinio pobūdžio) vaistams ar kitoms medicinos priemonėms, operacijai, medicininiams tyrimams ar kitoms
asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, ir (ar) išlaidoms, susijusioms su grįžimu (transportavimu) į Lietuvos Respubliką
sunkiai susirgus arba susižalojus, nukentėjus dėl nelaimingo atsitikimo, įvykdyto nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo
užsienio valstybėse, apmokėti ar iš dalies apmokėti, kurių nekompensuoja arba kompensuoja tik dalį teritorinės ligonių
kasos ir (ar) neapmoka arba apmoka tik dalį draudimo kompanija, labdaros (paramos) fondas ir pan. (Aprašo 36.2 p.).

Teisę į materialinę paramą dėl medikamentinio, operacinio ar reabilitacinio gydymo ir pan. turi bendrai gyvenantys asmenys
arba vienas gyvenantis asmuo, jeigu atitinka visus šiuos reikalavimus:
−
kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl materialinės
paramos metu atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų2 arba yra netekęs 45–55 proc. darbingumo ar dirba

1) vyresni kaip 18 metų asmenys dirba ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės (įskaitant laikinojo nedarbingumo, prastovų ne
dėl darbuotojo kaltės, kasmetinių atostogų ir kitą dėl pateisinamų priežasčių nedirbtą laiką, už kurį mokama įstatymų nustatyta tvarka), nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo
kodeksas) 144 straipsnio 1 dalyje arba 145 straipsnyje, arba dirba ne mažiau kaip du trečdalius laiko skaičiuojant nuo darbo sutartyje nustatyto ne viso darbo laiko (Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalis),
tačiau ne viso darbo laiko Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu atveju trukmė negali būti trumpesnė kaip du trečdaliai maksimalios darbo laiko trukmės (įskaitant laikinojo nedarbingumo,
prastovų ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinių atostogų ir kitą dėl pateisinamų priežasčių nedirbtą laiką, už kurį mokama įstatymų nustatyta tvarka), nustatytos Darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalyje arba 145
straipsnyje, o jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;
2
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−

(savarankiškai dirba) netaikant Įstatyme keliamų darbo laiko trukmės, minimalios mėnesinės algos arba minimalaus
valandinio atlygio reikalavimų);
vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio (305 Eur). Jeigu bendrai gyvenantys
asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl šios paramos metu gauna piniginę socialinę paramą, šių asmenų
pajamos materialinei paramai gauti apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant
piniginę socialinę paramą, įskaitant paskirtos socialinės pašalpos dydį ir neįskaitant būsto šildymo išlaidų, geriamojo
vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų dydžio (Aprašo 36.1.1 p.).

Teisę į materialinę paramą esant ypatingoms aplinkybėms, kai asmenims reikalingos lėšos gydytojo paskirtiems būtiniems
(išskyrus rekomendacinio pobūdžio) vaistams ar kitoms medicinos priemonėms, operacijai, medicininiams tyrimams ar kitoms
asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, ir (ar) išlaidoms susijusioms su grįžimu (transportavimu) į Lietuvos Respubliką

2) asmenys mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formos programas
(įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį), kol jiems sukaks 24 metai ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, negu
jiems sukaks 24 metai;
3) asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių arba gaunantys bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmokas ir (ar) šalpos išmokas, išskyrus pensijas, paskirtas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų
darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės invalidais), ir našlių ar našlaičių pensijas, arba asmenys, kurie kreipėsi dėl bet kokios rūšies pensijos, pensijų
išmokų ir (ar) šalpos išmokų, išskyrus pensijas, paskirtas asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis (pensijas, paskirtas asmenims, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintiems III grupės
invalidais), ir našlių ar našlaičių pensijas, skyrimo, bet jos dar nėra paskirtos ar paskirtos, bet neišmokėtos;
4) asmenys yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje;
5) vienas iš bendrai gyvenančių asmenų slaugo ar prižiūri vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, bendrai gyvenantį (gyvenančius) asmenį (asmenis),
savo ar sutuoktinio artimąjį (artimuosius) giminaitį (giminaičius), jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, arba įstatymų nustatyta tvarka paskirtas pripažinto
(pripažintų) neveiksniu (neveiksniais) vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, bendrai gyvenančio (gyvenančių) asmens (asmenų), savo ar sutuoktinio
artimojo (artimųjų) giminaičio (giminaičių) globėju ar vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, bendrai gyvenančio (gyvenančių) asmens (asmenų), savo ar
sutuoktinio artimojo (artimųjų) giminaičio (giminaičių), kuriam (kuriems) nustatyta rūpyba, rūpintoju, arba vienas gyvenantis asmuo slaugo ar prižiūri vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka
nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, savo artimąjį (artimuosius) giminaitį (giminaičius), jeigu jiems yra mokamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, arba įstatymų nustatyta tvarka
paskirtas pripažinto (pripažintų) neveiksniu (neveiksniais) vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, ar savo artimojo (artimųjų) giminaičio (giminaičių) globėju
ar vaiko (vaikų), kuriam (kuriems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje, ar savo artimojo (artimųjų) giminaičio (giminaičių), kuriam (kuriems) nustatyta rūpyba, rūpintoju;
6) asmuo ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai asmeniui Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos
priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą, arba jam ne trumpiau kaip vieną mėnesį išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas ar medicininė pažyma;
7) yra nėščia moteris, kuriai yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
8) vienas iš tėvų ar globėjų augina: vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją nelankantį švietimo įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) iki 8 metų; nelankantį švietimo
įstaigos vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius) dėl to, kad švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų, arba dėl to, kad bendrai gyvenantys asmenys gyvena
kaimo vietovėje didesniu kaip trijų kilometrų atstumu nuo švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir savivaldybėje neteikiamos vaiko vežimo paslaugos, bet ne vėliau
iki teisės aktų nustatyta tvarka privaloma leisti vaiką (vaikus) mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
9) turimas vienintelis iš tėvų arba vienas iš tėvų, kai kitas dėl ligos, neįgalumo, bausmės atlikimo ir kitų svarbių priežasčių negali prižiūrėti vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių), augina vaiką (įvaikį) ar vaikus
(įvaikius) iki 8 metų ir dirba bendrai gyvenantiems asmenims nuosavybės teise priklausančius arba kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais naudojamus ir (ar) valdomus ne mažiau kaip 2 hektarus
žemės ūkio naudmenų;
10) vaikai (įvaikiai) nuo 16 iki 18 metų: mokosi; dirba; yra įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje; įstatymų nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas;
nėštumo metu (sukakus 18 metų teisė į piniginę socialinę paramą išlieka iki šios dalies 7 punkte nustatytos sąlygos atsiradimo); augina savo vaiką (įvaikį) ar vaikus (įvaikius).
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sunkiai susirgus arba susižalojus, turi bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jeigu atitinka visus šiuos
reikalavimus:
− kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl materialinės
paramos metu atitinka bent vieną iš Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų arba yra netekęs 45–55 proc.
darbingumo ar dirba (savarankiškai dirba) netaikant Įstatyme keliamų darbo laiko trukmės, minimalios mėnesinės algos
arba minimalaus valandinio atlygio reikalavimų);
− vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 4 VRP dydžiai (512Eur). Jeigu bendrai gyvenantys
asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl šios paramos metu gauna piniginę socialinę paramą, šių asmenų
pajamos materialinei paramai gauti apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant
piniginę socialinę paramą, įskaitant paskirtos socialinės pašalpos dydį ir neįskaitant būsto šildymo išlaidų, geriamojo
vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų dydžio;
− bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Įstatymo 14
straipsnyje, vertė neviršija Įstatyme nustatyto turto vertės normatyvo bei turimų piniginių lėšų dydis neviršija Įstatymo 16
straipsnio 5 dalyje nustatyto piniginių lėšų normatyvo3;
− bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo išnaudojo visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes
(sudarė teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, kreipėsi dėl išmokų, mokamų pagal Lietuvos
Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymą, kitų priklausančių išmokų ir (ar) pašalpų ir (ar) būsto šildymo išlaidų,
geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų, efektyviai disponuoja turimu turtu, siekiant gauti
pajamas ir kita), išskyrus atvejus, kai asmenys, kuriems ši parama reikalinga nedelsiant, dėl pateisinamų priežasčių
negali įvykdyti šios sąlygos;
− Materialinės paramos teikimo komisija teikia siūlymą skirti materialinę paramą, jos dydį bei apmokėjimo tvarką (Aprašo
36.2.1 p.).
Išmokų dydžiai

1.
2.

1 VRP dydžio (128 Eur), kai asmenys patyrė (patiria) išlaidas dėl medikamentinio, operacinio ar reabilitacinio gydymo
ir pan. (Aprašo 36.1 p.).
Iki 50 VRP dydžio (6400 Eur), esant ypatingoms aplinkybėms, kai asmenims reikalingos lėšos gydytojo paskirtiems
būtiniems (išskyrus rekomendacinio pobūdžio) vaistams ar kitoms medicinos priemonėms, operacijai, medicininiams
tyrimams ar kitoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, ir (ar) išlaidoms, susijusioms su grįžimu (transportavimu)
į Lietuvos Respubliką sunkiai susirgus arba susižalojus, nukentėjus dėl nelaimingo atsitikimo, įvykdyto nusikaltimo ar
kito teisės pažeidimo užsienio valstybėse, apmokėti ar iš dalies apmokėti, kurių nekompensuoja arba kompensuoja tik
dalį teritorinės ligonių kasos ir (ar) neapmoka arba apmoka tik dalį draudimo kompanija, labdaros (paramos) fondas ir
pan. (Aprašo 36.2 p.). Ši parama teikiama nepinigine forma, apmokant ar iš dalies apmokant asmeniui būtinus vaistus
ar kitas medicinos priemones, operaciją, medicininius tyrimus bei kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, grįžimą

Nekilnojamojo turto vertės normatyvas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui apskaičiuojamas sudedant abiejų tipų (būsto ir žemės ploto) nekilnojamojo turto normatyvines
vertes. Kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui apskaičiuojamas sudedant 45 VRP dydžius (5490
Eur) vienam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 30 VRP dydžių (3660 Eur) kiekvienam kitam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam
asmeniui ir 15 VRP dydžių (1830 Eur) kiekvienam vaikui (įvaikiui) iki 18 metų.
\``
3
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(transportavimą) į Lietuvos Respubliką, pervedant lėšas asmens sveikatos priežiūros įstaigai ar kitam juridiniam
asmeniui pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus (Aprašo 36.2.3 p.).
Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Kai asmenys patyrė (patiria) išlaidas dėl medikamentinio, operacinio ar reabilitacinio gydymo ir pan. materialinė parama gali
būti skiriama kartą per kalendorinius metus (Aprašo 36.1 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Dėl materialinės paramos gali kreiptis:
1. Vyresnis kaip 18 metų asmuo, vienas iš vyresnių kaip 18 metų bendrai gyvenančių asmenų, globėjas ar rūpintojas (kai
kreipiamasi dėl materialinės paramos asmenims, kuriems nustatyta globa ar rūpyba) arba šių asmenų įstatymų nustatyta
tvarka įgaliotas asmuo (Aprašo 83.1 p.).
2. Artimas giminaitis, jeigu sukakusiam 18 metų vienam gyvenančiam asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos
poreikis (visiška negalia) arba jis gydosi stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir dėl sunkios sveikatos
būklės negali pats kreiptis dėl materialinės paramos ir įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kreiptis kitą asmenį. Jeigu artimų
giminaičių nėra arba tokie asmenys nėra žinomi, prašymą gali pateikti socialines ar asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančios institucijos vadovo įgaliotas darbuotojas (Aprašo 83.2 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimas dėl materialinės paramos (išskyrus Aprašo 36.2 papunktyje numatytą materialinę paramą (esant ypatingoms
aplinkybėms, kai asmenims reikalingos lėšos gydytojo paskirtiems būtiniems (išskyrus rekomendacinio pobūdžio) vaistams
ar kitoms medicinos priemonėms, operacijai, medicininiams tyrimams ar kitoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, ir
(ar) išlaidoms, susijusioms su grįžimu (transportavimu) į Lietuvos Respubliką sunkiai susirgus arba susižalojus, nukentėjus
dėl nelaimingo atsitikimo, įvykdyto nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo užsienio valstybėse, apmokėti ar iš dalies apmokėti,
kurių nekompensuoja arba kompensuoja tik dalį teritorinės ligonių kasos ir (ar) neapmoka arba apmoka tik dalį draudimo
kompanija, labdaros (paramos) fondas ir pan.)) skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų
dokumentų gavimo dienos (Aprašo 93 p.).

Kitos pastabos

Nėra.

21. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2014 m. kovo 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-139 „Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir
mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d0f651d0b66611e3b2cee015b961c954/asr
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Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Įvykus nelaimei, padariusiai žalą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turtui, sveikatai (patekus į sunkią
materialinę padėtį dėl ligos, atliktos operacijos ir kita) (Aprašo 8.1 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, įvertinus turimą
turtą, buities sąlygas, socialinę padėtį ir kitas turinčias reikšmės aplinkybes, kai vidutinės pajamos vienam bendrai
gyvenančiam asmeniui neviršija 2 VRP dydžio (256 Eur), vieno gyvenančio asmens – 3 VRP dydžio (384 Eur) (Aprašo 8 p.).

Išmokų dydžiai

Iki 2 VRP dydžio (256 Eur) (Aprašo 8.1 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Vienkartinės pašalpos neskiriamos asmenims, išlaikomiems iš valstybės ar Savivaldybės biudžeto lėšų (Aprašo 11 p.).

22. KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2018 m. rugsėjo 27 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės
tarybos 2015-02-27 sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono
savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/18ab1552c28e11e883c7a8f929bfc500?jfwid=oou0hbe19

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.
3.

Sąlygos gauti išmokas

Dėl sunkių ligų, kurios įtrauktos į Sąrašą – sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.) (Aprašo 60.2.1 p.).
Šeimoms, kurių vaikai serga onkologine liga arba vaikams reikalingi klausos aparatai ar insulino pompos (Aprašo 60.2.4
p.).
Įsigyti būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) ar
apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus) (Aprašo 60.2.6 p.).

Vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 VRP dydžių (256 Eur), vieno gyvenančio asmenis – 2,5
VRP dydžio (384 Eur) (Aprašo 60.2.1 p.).
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Išmokų dydžiai

1.
2.
3.

Dėl ligų, kurios įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą – iki 10 BSI dydžio (400
Eur) (Aprašo 60.2.1 p.).
Šeimoms, kurių vaikai serga onkologine liga arba vaikams reikalingi klausos aparatai ar insulino pompos – iki 10 BSI
dydžio (400 Eur) (Aprašo 60.2.4 p.).
Įsigyti būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) ar
apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus) iki 5 BSI dydžio (200 Eur) (Aprašo 60.2.6
p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

23. KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. rugsėjo 26 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-226 „Dėl Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir
periodinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eb3288d2e09411e9a85be81119c7a8fa

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Tikslinė pašalpa skiriama onkologinės ligos atveju, jei per 6 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu yra taikomas aktyvus
gydymas (Aprašo 9.8 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Tikslinė pašalpa skiriama atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes (Aprašo 9 p.).

Išmokų dydžiai

Iki 6 BSI (240 Eur) (Aprašo 9.8 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Ne.
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Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

24. LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. lapkričio 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-185 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo
Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. (toliau – Aprašas), žr. nuorodą: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b7d3880116d511ea92dcacfce707cd93/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Asmenims, kuriems, kuriems per praėjusius 12 mėnesių buvo diagnozuota onkologinis susirgimas, ir su šiuo susirgimu buvo
atlikta operacija, taikytas arba taikomas radiacinis, spindulinis ar cheminis gydymas, skirtas gydymas vaistais (Aprašo 56.1.2
p.). Asmenims ar bendrai gyvenantiems asmenims, sergantiems sunkiomis ligomis (Aprašo 56.1.4 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Aprašo 56.1.2 p. atsižvelgiant į pajamas ir kai jiems nėra mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija.

Išmokų dydžiai

1.

2.

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Skiriama vienkartinė pašalpa asmenims, kuriems 12 mėnesių buvo diagnozuota onkologinis susirgimas, ir su šiuo
susirgimu buvo atlikta operacija, taikytas arba taikomas radiacinis, spindulinis ar cheminis gydymas, skirtas gydymas
vaistais :
− kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1
VRP (128 Eur) – 3 VRP (384 Eur);
− kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 1 VRP
(128 Eur) iki 2 VRP (256 Eur) – 2,5 VRP (320 Eur);
− kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 2 VRP
(256 Eur) iki 3 VRP (384 Eur) – 2 VRP (256 Eur);
− kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 3 VRP
(384 Eur) iki 4 VRP (512 Eur) – 1,5 VRP (192 Eur).
Skiriama vienkartinė pašalpa asmenims, ar bendrai gyvenantiems asmenims, sergantiems sunkiomis ligomis:
−
kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį nuo 3 VRP
(384 Eur) iki 4 VRP (512 Eur) – 1,5 VRP (192 Eur).

Ne.
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Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas-paraiška gali būti pateiktas asmeniškai, per atstovą (globėją, rūpintoją, įgaliotinį), paštu arba elektroniniu būdu, kai
valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, elektroniniu paštu ir telefonu (Aprašo 15 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

25. MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2018 m. spalio 29 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-304 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo
nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b3b7c80dcd311e89a31865acf012092/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.

Tikslinė pašalpa skiriama susirgus ar sergantiems onkologine liga (Aprašo 74.1 p.).
Vienkartinė pašalpa skiriama patyrus sunkias traumas, susirgus ar sergant kitomis sunkiomis ar lėtinėmis ligomis ar
prireikus operacinio gydymo (Aprašo 75.3.1 p.).

Sąlygos gauti išmokas

1.

Sergantiems onkologine liga –jeigu per 12 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas
(atlikta operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas) arba kai gydytojai nustato, kad ligą nėra tikslinga
gydyti, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 4 VRP (512 Eur) (Aprašo 74.1 p.).
patyrus sunkias traumas, susirgus ar sergant kitomis sunkiomis ar lėtinėmis ligomis ar prireikus operacinio gydymo –
jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 3 VRP (384 Eur) (Aprašo 75.3.1 p.).

2.

Pašalpos skiriamos deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų
apskaitą Marijampolės savivaldybėje, taip pat asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į
gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantiems Marijampolės savivaldybėje, bei
asmenims, kurie Marijampolės savivaldybės teritorijoje nuomojasi būstą (Aprašo 4 p.).
Išmokų dydžiai

1.
2.

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Tikslinės pašalpos dydis – 3 VRP dydžio (384 Eur) (Aprašo 74.1 p.).
Vienkartinės pašalpos dydis – 2 VRP dydžio (256 Eur) (Aprašo 75.3.1 p.).
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Ar galima kreiptis pakartotinai

Parama asmeniui ar vienam gyvenančiam asmeniui skiriama vieną kartą per paskutinius 12 mėnesių, išskyrus atvejus,
numatytus šio Aprašo 74.1 ir 75.3, kai vienkartinė parama gali būti skirta antrą kartą. rašymas pateiktas vienkartinei paramai
gauti antrą kartą (dėl tos pačios priežasties) svarstomas Komisijoje (Aprašo 91 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Dėl vienkartinės paramos kreipiasi pats asmuo arba asmens vardu globėjas ar rūpintojas (Aprašo 79 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimą dėl vienkartinės paramos skyrimo priima Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, ne vėliau kaip per
30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos (Aprašo 90 p.).

Kitos pastabos

Tiek kreipiantis dėl Aprašo 75.3 p., tiek dėl 74.1 p, pagrindu teikiamų pašalpų reikia pateikti gydytojų konsultacinės komisijos
išduotą pažymą (046 forma), dokumentus, patvirtinančius gydymo, kompensacinių priemonių įsigijimo išlaidas
(kompensuojamų ir nekompensuojamų vaistų receptų kopijas, vaistų pirkimo čekiai (ne senesnius nei 3 mėn.), sąskaitos
faktūros ir kt.) (Aprašo 82.3 p.).

26. MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2018 m. rugsėjo 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-238 „Dėl Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/94482df0c6c711e8bf37fd1541d65f38

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.
3.
4.

Ligos atveju (gydymuisi, tyrimams) (Aprašo 39.1 p.).
Vaistams pirkti (Aprašo 39.2 p.).
Esant sunkiai materialinei padėčiai (Aprašo 39.14 p.).
Kitais, Apraše nenumatytais atvejais (Aprašo 39.17 p.), gali būti skiriama iki 20 BSI (800 Eur) dydžio pašalpa.

Pašalpa skiriama įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba deklaravusiems gyvenamąją vietą
Mažeikių mieste arba kaimiškose Mažeikių rajono savivaldybėse (Aprašo 42.1, 42.2 p.).
Sąlygos gauti išmokas

Tikslinė pašalpa skiriama esant sunkiai materialinei padėčiai būtinos socialinės paramos atvejais, siekiant suteikti pareiškėjui
paramą individualiu atveju, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 4 VRP dydžių (512 Eur) per
mėnesį (Aprašo 39 p.).
Jeigu dėl pašalpos kreipiasi bendrai gyvenantys asmenys (vienas gyvenantis asmuo), kurių (-io) pajamos per mėnesį vienam
asmeniui viršija, pagal pašalpos rūšį nustatytą pajamų normatyvą, pašalpa gali būti skiriama tik Mažeikių rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus įsakymu (Aprašo 43.3 p.).
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Išmokų dydžiai

1.
2.
3.
4.

Ligos atveju (gydymuisi, tyrimams) – skiriama iki 10 BSI dydžio (400 Eur) (Aprašo 39.1 p.);
Vaistams pirkti – skiriama iki 5 BSI dydžio (200 Eur) (Aprašo 39.2 p.);
Esant sunkiai materialinei padėčiai vienkartinė pašalpa gali būti skiriama iki 5 BSI dydžio (200 Eur) (Aprašo 39.14 p.);
Kitais, Apraše nenumatytais atvejais, gali būti skiriama iki 20 BSI dydžio (800 Eur).

Mažeikių rajono savivaldybės Administracijos direktorius išimties atveju įsakymu turi teisę skirti ir didesnę pašalpą, negu
numatyta (Aprašo 43.5 p.).
Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

1.
2.
3.
4.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Dėl pašalpų skyrimo gali kreiptis bendrai gyvenantys asmenys (vienas gyvenantis asmuo) (Aprašo 42 p.).
Galimybė pateikti artimajam/atstovui nenumatyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

Taip.
Taip.
Taip.
Ne.

27. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2018 m. kovo 29 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B1-58 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15e37b203c9a11e881f2ba995b003ed2/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Gali būti skiriama tikslinė pašalpa sunkios ligos, traumos, operacijų ar dantų protezavimo atveju kompensuoti gydymo išlaidas
pagal pateiktus gydymo įstaigos dokumentus, jei gydymo išlaidos nekompensuojamos kitaip (kompensuojami VLK, kitų įstaigų
ar asmenų) (Aprašo 89.2 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Teisę į vienkartinę, tikslinę, periodinę, sąlyginę paramą turi asmenys, kurių gaunamos pajamos vienam šeimos nariui neviršija
2,5 VRP dydžių (320 Eur), sunkių ligų, operacijų atvejais neviršija 4 VRP dydžių (512 Eur) per mėnesį, atsižvelgiant į tuo metu
susidariusią situaciją (Aprašo 88 p.).
Pašalpa skiriama asmenims, deklaruojantiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą Molėtų rajono savivaldybėje (Aprašo 86 p.).
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Išmokų dydžiai

Asmeniui sunkios ligos, operacijos, traumos ar dantų protezavimo atveju, atsižvelgus į gydymo metu patirtas išlaidas – iki 10
BSI dydžio (400 Eur) (Aprašo 91.2 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip (gydymo išlaidas kompensuoti).

Ar galima kreiptis pakartotinai

Gali būti skiriama kartą metuose (Aprašo 86 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje
teikiama elektroninė paslauga, arba per įgaliotą asmenį (Aprašo 18 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

28. NERINGOS SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2017 m. kovo 23 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-47 „Dėl Vienkartinių pašalpų iš Neringos savivaldybės
biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/08e1e070137d11e79800e8266c1e5d1b

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.

Sąlygos gauti išmokas

Vienkartinė pašalpa skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, įvertinus turimą turtą, buities
sąlygas, socialinę padėtį ir kitas turinčias reikšmės aplinkybes, kai vidutinės pajamos asmeniui neviršija 3,5 VRP dydžio (448
Eur) (Aprašo 9 p.).
Vienkartinę pašalpą gali gauti: bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, deklaravę gyvenamąją vietą ir
faktiškai gyvenantys Neringos savivaldybėje; įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Neringos
savivaldybėje; nuomojantys būstą Neringos savivaldybės teritorijoje (turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų
nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre) (Aprašo 3 p.).

Išmokų dydžiai

1.
2.

Apmokėti už nekompensuojamų vaistų įsigijimą (Aprašo 9.1 p.).
Apmokėti už atliktus tyrimus, kitas išlaidas operacijoms atlikti (Aprašo 9.2 p.).

Apmokėti už nekompensuojamų vaistų įsigijimą, kreipiantis per 2 mėnesius nuo vaistų įsigijimo dienos – iki 2 VRP (256
Eur) (Aprašo 9.1 p.).
Apmokėti už atliktus tyrimus, kitas išlaidas operacijoms atlikti, kreipiantis per šešis mėnesius nuo apmokėtų išlaidų dienos
– iki 2 VRP (256 Eur) (Aprašo 9.2 p.).
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Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

1.
2.

Taip – apmokėti už nekompensuojamų vaistų įsigijimą.
Taip – apmokėti už atliktus tyrimus, kitas išlaidas operacijoms atlikti.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė pašalpa teikiama vieną kartą per metus (Aprašo 10 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

29. PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. gruodžio 19 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-198 „Dėl Piniginės socialinės paramos Pagėgių
savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c24a0490230911eabe008ea93139d588/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Susirgus ar sergantiems onkologine liga, jeigu per 6 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus
gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas) (Aprašo 42.3 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Susirgus ar sergantiems onkologine liga, jeigu per 6 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus
gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas) bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam
gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio (375 eurų) (Aprašo 42.3 p.).
Pašalpa skiriama deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą
Pagėgių savivaldybėje (Aprašo 3 p.).

Išmokų dydžiai

6 BSI (234 eurų) dydžio pašalpa (Aprašo 42.3 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.
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Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo (Aprašo 6.1 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

30. PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. lapkričio 27 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-295 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo
įstatymo nenustatytais atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas), žr. nuorodą: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/f3b44850127a11ea9d279ea27696ab7b

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.

Sąlygos gauti išmokas

Nevertinamos pajamos.

Onkologinės ligos atveju (Aprašo 22.1.1 p.).
Kitų sunkių ligų, kurios įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą, atveju (Aprašo 22.1.1
p.).

Išmokų dydžiai
1.
2.

Dėl onkologinės ligos – iki 15 BSI (600 Eur).
Dėl kitų sunkių ligų, kurios įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą, gydymo – iki 10
BSI (400 Eur).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Esant svarbioms priežastims, komisija, atsižvelgdama į dokumentus ir esamą pareiškėjo situaciją, pašalpą gali skirti daugiau
nei vieną kartą per kalendorinius metus (Aprašo 30 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo (Aprašo 16 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.
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31. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2014 m. sausio 30 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6e31fe09acd11e3a4affcaaa513aa57/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.

Sąlygos gauti išmokas

1.

Išmokų dydžiai

1.
2.

Ligos ar traumos atveju, kai reikalingiems medikamentams ar kitoms priemonėms įsigyti asmens turimos ir gaunamos
lėšos yra nepakankamos (Aprašo 44.1.1 p.).
Kitais atvejais, kai asmeniui (šeimai) yra būtina pagalba (Aprašo 44.2 p.).

Ligos ar traumos atveju – jei vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam asmeniui, skaičiuojant šeimos 3 mėnesius iki
kreipimosi mėnesio gautas pajamas vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 5 VRP dydžio (640 Eur) (Aprašo 44.1.1 p.);
2. Kitais atvejais – jei vidutinės mėnesio pajamos, tenkančios vienam asmeniui, skaičiuojant asmens (šeimos) 3 mėnesius
iki kreipimosi mėnesio gautas pajamas vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 2,5 VRP dydžio (320 Eur) (Aprašo 44.2
p.).
Dėl pašalpos gali kreiptis Palangos miesto savivaldybės gyventojai (Aprašo 4 p.).
Ligos ar traumos atveju – iki 10 VRP dydžių (1280 Eur) (Aprašo 44.1 p.).
Kitais atvejais – iki 1 VRP dydžio vienam asmeniui (128 Eur) (Aprašo 44.2 p.).

Nepasiturintiems gyventojams socialinė parama gali būti skiriama Savivaldybės tarybos sprendimu, kai Socialinės paramos
teikimo komisijos sprendimu paramos dydis, nustatytas šio Aprašo 44.1-44.2 p., yra nepakankamas arba juose nėra numatytas
paramos teikimo atvejis (Aprašo 48 p.).
Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Skiriama vieną kartą per metus (Aprašo 44 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje
teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (Aprašo 11 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.
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32. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. sausio 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.
1-68 pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77c4ec4025ea11e9a92cf83c425b079c/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.
3.

Sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto Sąrašo – sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.) (Aprašo 73.1.1 p.).
Sergantiems onkologinėmis ligomis (Aprašo 73.1.3 p.).
Po medicininės operacijos, po traumos, sergant kitomis ligomis (Aprašo 73.1.5 p.).

Sąlygos gauti išmokas

1.
2.
3.

Sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto Sąrašo – sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.) (Aprašo 73.1.1 p.);
Sergantiems onkologinėmis ligomis, kai yra ligos remisija 3 ir daugiau metų (Aprašo 73.1.3 p.);
Po medicininės operacijos, po traumos, sergant kitomis ligomis – nekompensuojamų techninės pagalbos ar ortopedijos
priemonių išlaidoms kompensuoti, vaistams įsigyti, kai išlaidos pagal pateiktus dokumentus viršija 2,5 BSI dydį (100 Eur)
(Aprašo 73.1.5 p.).

Jei vidutinės vieno gyvenančio asmens arba bendrai gyvenančių asmenų vieno mėnesio pajamos daugiau kaip 20 procentų
viršija socialinei paramai nustatytą pajamų ribą, tikslinė ir sąlyginė pašalpos Paramos teikimo komisijos siūlymu neskiriama
(Aprašo 71 p.).
Dėl piniginės socialinės paramos ir socialinės paramos vienas gyvenantis asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys, deklaravę
gyvenamąją vietą Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje arba nuomojantys Panevėžio mieste būstą pagal įregistruotą
viešame registre būsto nuomos sutartį, arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą savivaldybėje, arba
faktiškai gyvenantys Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje ir nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitą (Aprašo 4 p.).
Išmokų dydžiai

1.
2.
3.

Sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto Sąrašo – sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.) – 11 BSI dydžio (440 Eur)
tikslinė pašalpa (Aprašo 73.1.1 p.).
Sergantiems onkologinėmis ligomis, kai yra ligos remisija 3 ir daugiau metų – 9 BSI dydžio (360 Eur) tikslinė pašalpa
(Aprašo 73.1.3 p.);
Po medicininės operacijos, po traumos, sergant kitomis ligomis – iki 6 BSI dydžio (240 Eur) tikslinė pašalpa (Aprašo 73.1.5
p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

1.
2.
3.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tikslinė pašalpa skiriama vieną kartą per 12 mėnesių (Aprašo 73 p.).

Ne.
Ne.
Taip – nekompensuojamų techninės pagalbos ar ortopedijos priemonių išlaidoms kompensuoti, vaistams įsigyti.
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Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta tiksliai, bet iš esmės gali kreiptis ir artimieji (Aprašo 4-6, 79 p.)

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimas dėl tikslinės ir sąlyginės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų
dokumentų gavimo dienos. Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl pašalpos skyrimo ar neskyrimo informuojamas
asmens prašyme nurodytu būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos (Aprašo 78 p.).

Kitos pastabos

Nėra.

33. PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2021 m. sausio 21 d. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-3 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8e41c0b05bee11eb9dc7b575f08e8bea

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.
3.
4.
5.

Sąlygos gauti išmokas

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Gydyti siunčiamų asmenų kelionės išlaidoms kompensuoti (Aprašo 29.4 p.).
Gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos, nurodytos Sąraše (t. y. sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.)), po
medicininės operacijos (Aprašo 30.1 p.).
Esant sunkiai materialinei padėčiai (Aprašo 30.6 p.).
Kitais Apraše nenumatytais atvejais (Aprašo 30.7 p.) – Apraše nedetalizuojama kokie tai gali būti atvejai.
Ypatingais Apraše nenumatytais atvejais, kai yra Savivaldybės tarybos sprendimas, leidžiantis Savivaldybės
administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą (Aprašo 30.8 p.) – Apraše nedetalizuojama kokie tai gali būti atvejai.
Tikslinė pašalpa gydyti siunčiamų asmenų kelionės išlaidoms kompensuoti – jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno
gyvenančio asmens pajamos neviršija 2 VRP dydžių (256 Eur) (Aprašo 29.4 p.).
Gydymosi išlaidoms kompensuoti (Aprašo 30.1 p.):
2.1. sunkios ligos atveju – sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.);
2.2. po medicininės operacijos pateikus gydymo įstaigos pažymą apie gydymą ar atliktą operaciją ne vėliau kaip prieš 6
mėnesius iki kreipimosi dienos (Aprašo 30.3 p.).
Esant sunkiai materialinei padėčiai – kai pajamos neviršija 1 VRP dydžio (256 Eur) (Aprašo 30.6 p.).
Kitais Apraše nenumatytais atvejais, kai pajamos neviršija 2,5 VRP dydžio (320 Eur) (Aprašo 30.7 p.).
Ypatingais Apraše nenumatytais atvejais – kai yra savivaldybės tarybos sprendimas, leidžiantis savivaldybės
administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą (Aprašo 53.6 p.).
Vienkartinė ir tikslinė pašalpos skiriamos asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios
vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Panevėžio rajono savivaldybėje, taip pat asmenims, kurie Panevėžio rajono
savivaldybės teritorijoje nuomojasi būstą (Aprašo 3 p.).
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Išmokų dydžiai

1.

2.
3.
4.
5.

Tikslinė pašalpa gydyti siunčiamų asmenų kelionės išlaidoms kompensuoti – šiuo atveju mokama suma, kuri nurodyta
kelionės išlaidas patvirtinančiuose dokumentuose (keleivinio transporto bilietai, sąskaitos faktūros ir kt.), bet ne didesnė
nei 5 BSI dydžio (200 Eur) (Aprašo 29.4 p.).
Gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos arba po medicininės operacijos – iki 10 BSI dydžio (440 Eur) (Aprašo
30.1.1 p.; 30.3 p.).
Esant sunkiai materialinei padėčiai – iki 5 BSI dydžio (200 Eur) (Aprašo 30.6 p.).
Kitais Apraše nenumatytais atvejais – iki 7 BSĮ dydžio (280 Eur) (Aprašo 30.7 p.).
Ypatingais Apraše nenumatytais atvejais, kai yra Savivaldybės tarybos sprendimas – iki 80 BSI dydžio (3600 Eur) (Aprašo
30.8 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

1.
2.
3.
4.
5.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui skiriama vieną kartą per kalendorinius
metus (Aprašo 33 p.).

Ar gali kreiptis
artimasis/atstovas

tik

pacientas

ir

ar

Taip – kelionės išlaidoms.
Taip – gydymo išlaidoms.
Ne.
Ne.
Ne.

Asmuo kreipiasi asmeniškai, tačiau dokumentus gali pateikti asmeniškai arba paštu (Aprašo 36 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimas dėl vienkartinės paramos asmeniui priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų
dokumentų gavimo dienos savivaldybės administracijoje (Aprašo 45 p.).

Kitos pastabos

Nėra.

34. PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

2020 m. lapkričio 25 d. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-231 „Dėl Vienkartinės socialinės paramos
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b54b2d00302811eb8c97e01ffe050e1c/asr
1.

Gydymui:
a.
sergantiems onkologinėmis ligomis (Aprašo 19.2 p.);
b.
sergantiems kitomis sunkiomis ligoms (Aprašo 19.1 p.);
c.
kitiems gydymo atvejams (tyrimų apmokėjimui, akinių, nekompensuojamų vaistų įsigijimui ir kt.) (Aprašo 6.2.2 p).
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Sąlygos gauti išmokas

Išmokų dydžiai

Teisę į tikslinę pašalpą turi:
1. sergantys onkologinėmis ligomis asmenys:
− kai kreipiamasi pirmą kartą ir yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta transplantacinė operacija, taikomas
radioterapinis, chemoterapinis ar kitas gydymas) dėl šios ligos, kai bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio
asmens mėnesio pajamų vidurkis vienam asmeniui neviršija per mėnesį 6 VRP dydžių (768 Eur);
− kai reikalingas tęstinis gydymas kitais atvejais dėl šios ligos, kai bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio
asmens mėnesio pajamų vidurkis vienam asmeniui neviršija per mėnesį 3 VRP dydžių (384 Eur).
2. sergantys sunkiomis ligomis asmenys, sunkios traumos bei sudėtingos operacijos atvejais, kai bendrai gyvenančių
asmenų arba vieno gyvenančio asmens mėnesio pajamų vidurkis vienam asmeniui neviršija per mėnesį 4 VRP dydžių
(512 Eur);
3. kitiems gydymo atvejams pagal bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens mėnesio pajamų vidurkis
vienam asmeniui (Aprašas 24 p.).
Vienkartinė pašalpa skiriama asmenims deklaravusiems gyvenamąją vietą ir gyvenantiems Pasvalio rajone (Aprašo 2 p.).
1.

Gydymui:
1.1. sergantiems onkologinėmis ligomis, kai kreipiamasi pirmą kartą ir yra taikomas aktyvus gydymas iki 15 BSI (600 Eur)
(Aprašo 20.2 p.);
1.2. sergantiems onkologinėmis ligomis,kai reikalingas tęstinis gydymas kitais atvejais dėl šios ligos iki 4 BSI (160 Eur)
(Aprašo 20.3 p.);
1.3. kitomis sunkiomis ligoms, po traumų iki 8 BSI (320 Eur) (Aprašo 6.2.2 p.);
1.4. kitiems gydymo atvejams (tyrimų apmokėjimui, akinių, nekompensuojamų vaistų įsigijimui ir kt.) iki 6 BSI (240 Eur)
– 20 BSI (800 Eur) (Aprašo 25 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

1.1. Ne.
1.2. Ne.
1.3. Ne.
1.4. Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tos pačios rūšies ir tam pačiam asmeniui Pašalpos skiriamos vieną kartą per 12 mėnesių (Aprašo 73 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

40

35. PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2019 m. kovo 21 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-48 „Dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų
skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a6af05f04c9f11e9b9e1d4aa8e4da0de/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1. Sunkios ligos gydymo išlaidoms kompensuoti, kai sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.) (Aprašo 9.2 p.).
2. Gydymosi išlaidoms kompensuoti (Aprašo 9.3 p.).
3. Skurdo ir sunkios materialinės padėties atveju pašalpa skiriama asmeniui (Aprašo 9.6 p.).

Sąlygos gauti išmokas

1.

Sunkios ligos gydymo išlaidoms kompensuoti (Aprašo 9.2 p.):
1.1. kai liga nurodyta sunkių ligų sąraše – kai sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.);
1.2. buvo taikomas aktyvus gydymas, traumos ar sudėtingos operacijos atvejais, įvykusiais per paskutinius 12 mėnesių
nuo prašymo skirti pašalpą dienos;
1.3. skiriama atsižvelgiant į šeimos pajamas, medicininių dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) arba stacionaro epikrizę,
į dokumentus, įrodančius patirtas gydymosi išlaidas, bei pašalpų teikimo periodiškumą;
1.4. pajamos vienam šeimos nariui neviršija 4 VRP (488 eurai) dydžio per mėnesį.

2.

Gydymosi išlaidoms kompensuoti, nekompensuojamiesiems vaistams ir medicininėms priemonėms įsigyti, dantų
protezavimo išlaidoms apmokėti skiriama asmenims – kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio
asmens pajamos neviršija 2 VRP (244 eurai) dydžio vienam asmeniui per mėnesį, pašalpa skiriama iki 4 BSI (152 eurai)
(Aprašo 9.3 p.).
Skurdo ir sunkios materialinės padėties atveju pašalpa skiriama asmeniui, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų
pajamos neviršija 2 VRP (244 eurai) dydžio vienam asmeniui per mėnesį (Aprašo 9.6 p.).

3.

Tikslinė pašalpa asmeniui arba šeimai gali būti skiriama kitais aukščiau išvardytais atvejais, atsižvelgiant į patirtas išlaidas,
kai asmens (šeimos) pajamos iki 20 procentų viršija nurodytus dydžius, visiems Komisijos nariams pritarus,– iki 3 BSI (114
eurų) dydžio (Aprašo 9.8 p.).
Vienkartinės, tikslinės ir periodinės pašalpos skiriamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui,
deklaravusiems gyvenamąją vietą Plungės rajono savivaldybėje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių
asmenų apskaitą Plungės rajono savivaldybėje (Aprašo 2 p.).
Išmokų dydžiai

1. Sunkios ligos gydymo išlaidoms kompensuoti – pašalpa skiriama iki 8 BSI (304 eurai) (Aprašo 9.2 p.).
2. Gydymosi išlaidoms kompensuoti, nekompensuojamiesiems vaistams ir medicininėms priemonėms įsigyti, dantų
protezavimo išlaidoms apmokėti skiriama asmenims – konkretus paramos dydis nustatomas, atsižvelgiant nustatytą
darbingumo lygį, specialiuosius poreikius ir patirtas išlaidas (Aprašo 9.3 p.).
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3. Skurdo ir sunkios materialinės padėties atveju pašalpa – iki 4 BSI (152 eurai). Konkretus paramos dydis nustatomas,
atsižvelgiant į gaunamas pajamas, kreipimosi periodiškumą ir patiriamas išlaidas (Aprašo 9.6 p.).
Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

1. Iš esmės ne – nėra konkretizuota kokioms gydymo išlaidoms;
2. Taip – vaistams ir medicininėms priemonėms;
3. Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tikslinė pašalpa gali būti skiriama asmeniui vieną kartą per metus (Aprašo 9 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Gyventojų prašymai dėl pašalpų skyrimo apsvarstomi ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo
dienos (Aprašo 33 p.).

Kitos pastabos

Nėra.

36. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

2018 m. spalio 25 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-256 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių
pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ad4e210d8f411e8a1baff673bb7216a

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.
3.

Sąlygos gauti išmokas

1.
2.

3.

Vienkartinė pašalpa – sunkios materialinės padėties atveju (Aprašo 8.1.3 p.).
Tikslinė pašalpa – akinių ir kitų nekompensuojamų techninės pagalbos priemonių ar būtinų vaistų (pagal gydytojų
išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) išlaidoms kompensuoti (Aprašo 8.2.3 p.).
Periodinė pašalpa – intensyvaus gydymo (atliekamos hemodializės, chemoterapijos ir kt. procedūros) išlaidoms
kompensuoti (Aprašo 8.4.1 p.).
Sunkios materialinės padėties atveju (Aprašo 8.1.3 p.).
Akinių ir kitų nekompensuojamų techninės pagalbos priemonių ar būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius
receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) išlaidoms kompensuoti – pajamos vienam šeimos nariui neviršija
1,5 VRP (192 Eur) (Aprašo 8.2.3 p.)/
Intensyvaus gydymo (atliekamos hemodializės, chemoterapijos ir kt. procedūros) išlaidoms kompensuoti – kai pajamos
vienam šeimos nariui neviršija 2 VRP (256 Eur) (Aprašo 8.4.1 p.).

42

Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa asmeniui neskiriama, kai:
− pajamos vienam šeimos nariui viršija nustatytą VRP dydį (Aprašo 10.1 p.);
− nepateikti gydymosi ar kitas išlaidas patvirtinantys dokumentai (Aprašo 10.2 p.);
− nurodyta liga nėra įrašyta į patvirtintą sunkių ligų Sąrašą (skiriama tik jei sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.))
(Aprašo 13.3 p.);
− lėtinių ligų gydymo išlaidoms kompensuoti (Aprašo 10.5 p.);
− pašalpa neužtikrina ilgalaikio finansinių problemų sprendimo, ekonominio ir socialinio saugumo (Aprašo 10.6 p.).
− Skiriama gyventojams, kurie deklaravę gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena Prienų rajono savivaldybėje (Aprašo 3 p.).
Išmokų dydžiai

1.
2.

3.

Sunkios materialinės padėties atveju – iki 1 VRP (128 Eur) (Aprašo 8.1.3 p.).
Akinių ir kitų nekompensuojamų techninės pagalbos priemonių ar būtinų vaistų (pagal gydytojų išduotus galiojančius
receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams) išlaidoms kompensuoti – iki 1 VRP dydžio (128 Eur) (Aprašo 8.2.3
p.).
Intensyvaus gydymo (atliekamos hemodializės, chemoterapijos ir kt. procedūros) išlaidoms kompensuoti – 3 mėnesius
iki 1 VRP dydžio (128 Eur) (Aprašo 8.4.1 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

1.
2.
3.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa skiriama ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus (Aprašo 9 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Tik pacientas (Aprašo 12 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

Ne.
Taip.
Taip – intensyvaus gydymo išlaidoms.

37. RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T-994 „Dėl Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr.
nuorodą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/542ac280d91111e8820ea019e5d9ad04?jfwid=-vpmrv90wy

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Susirgus ar sergantiems onkologine liga, ne trumpiau kaip 6 mėnesius, jeigu pajamos per mėn. neviršija 5 VRP (640 Eur)
vienam gyvenančiam asmeniui, 3 VRP (384 Eur) – bendrai gyvenančiam asmeniui (Aprašo 27.1 p.).
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Bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems sunkiomis ligomis sergančius vaikus (sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto
Sąrašo – sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.)), jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 3 VRP dydžių (384
Eur) (Aprašo 27.2 p.).
Sąlygos gauti išmokas

Tikslinės, sąlyginės, periodinės ir vienkartinės pašalpos skiriamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam
asmeniui, atsidūrusiam sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje dėl įvykusios nelaimės, asmens sveikatos sutrikimų,
kada nepakanka valstybės teikiamos socialinės paramos, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, kai jis yra išnaudojęs visas
kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas (Aprašo 26 p.).
Dėl onkologinės ligos: susirgus ar sergantiems onkologine liga, ne trumpiau kaip 6 mėnesius, jeigu pajamos per mėn. neviršija
5 VRP (640 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui, 3 VRP (384 Eur) – bendrai gyvenančiam asmeniui (Aprašo 27.1 p.).
Auginant sunkiomis ligomis sergantiems vaikams: sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto Sąrašo – sergama III ir IV stadijos
vėžiu (Sąrašo 10 p.), jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 3 VRP dydžių (384 Eur) (Aprašo 27.2 p.).

Išmokų dydžiai

Dėl onkologinės ligos: iki 2 VRP dydžių (256 Eur) (Aprašo 27.1 p.).
Auginant sunkiomis ligomis sergantiems vaikams: iki 2 VRP dydžių (256 Eur) (Aprašo 27.2 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tikslinė ir (ar) sąlyginė pašalpa skiriama vieną kartą (Aprašo 39 p.)

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Dėl tikslinės, periodinės ar sąlyginės paramos kreipiasi pats asmuo arba asmens vardu globėjas ar rūpintojas (Aprašo 31 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimą dėl tikslinės, periodinės ar sąlyginės paramos skyrimo priima Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų
pateikimo dienos (Aprašo 38 p.).

Kitos pastabos

Tikslinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa gali būti:
− skirta pinigais (pinigais skirta pašalpa gavėjo prašymu gali būti pervedama į gavėjo asmeninę sąskaitą, išmokama
grynais pinigais, pristatoma į namus, jeigu paramos gavėjas yra nevaikštantis ar sunkiai vaikštantis) (Aprašo 40.1 p.);
− pervesta į socialines korteles (Aprašo 40.2 p.);
− pervesta atitinkamoms įmonėms bei įstaigoms, apmokant už prekes ar paslaugas (Aprašo 40.3 p.).
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38. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS-161 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių ir
sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ed111500839b11e993ffd4361ddf8976?fbclid=IwAR3DXGj42ZS_EmMoMZriY_bejO6yOp1wQvdgco8b
E-ea_WReR2dEa4SmgQ0

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Gydymosi išlaidoms iš dalies kompensuoti sunkios ligos atveju (sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto Sąrašo – sergama III
ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.)) (Aprašo 8.1 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Vienkartinė pašalpa, atsižvelgiant į Raseinių rajono savivaldybės finansines galimybes, gali būti skiriama bendrai gyvenantiems
asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar
vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 2,2 VRP dydžių (281,6 Eur) (Aprašo 8 p.).

Išmokų dydžiai

Iki 6 BSI (240 Eur) (Aprašo 8.1 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Pašalpos skiriamos vieną kartą per 12 mėnesių. Atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes ir esant objektyvioms
priežastims bei seniūnijos seniūno ir specialisto siūlymui, komisija gali skirti pašalpas iki 2 kartų per 12 mėnesių (Aprašo 16
p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

39. RIETAVO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Rietavo savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-24 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių
pašalpų skyrimo iš Rietavo savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6bdaade06a6711e99989e603c54a3595
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Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Sergantiems onkologinėmis ir kitomis sunkiomis ligomis, jeigu per 6 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas
aktyvus gydymas (Aprašo 15.2 p.).
Iš dalies apmokėti už nekompensuojamų vaistų ir priemonių įsigijimą (Aprašo 15.3 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Jeigu per 6 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas, jeigu pajamos vienam asmeniui per
mėn. neviršija 3 VRP (384 Eur) (Aprašo 15.2 p.).
Iš dalies apmokėti už nekompensuojamų vaistų ir priemonių įsigijimą, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 2,5
VRP (320 Eur) (Aprašo 15.3 p.).
Aprašo 15.2 ir 15.3 punktuose numatytais atvejais Prašymas gali būti nagrinėjamas tik patikrinus pareiškėjo buities ir gyvenimo
sąlygas, užimtumą, surašius BTA (Aprašo 18 p.).

Išmokų dydžiai

Iki 3 VRP (384 Eur) (Aprašo 15.2 p.).
Iš dalies apmokėti už nekompensuojamų vaistus – iki 1,5 VRP (192 Eur) (Aprašo 15.3 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.
Iš dalies apmokėti už nekompensuojamų vaistų ir priemonių įsigijimą, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 2,5
VRP (320 Eur) – iki 1,5 VRP (192 Eur) (Aprašo 15.3 p.).

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Tik pacientas (Aprašo 8 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimas dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos skyrimo (neskyrimo) priimamas ne vėliau kaip per vieną
mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos (Aprašo 23 p.).

Kitos pastabos

Nėra.

40. ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-222 „Dėl vienkartinės piniginės paramos
skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6146/p0.html
−

Vienkartinė pašalpa asmenims sergantiems onkologinėmis ligomis, jei per 6 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu yra
taikomas aktyvus gydymas (Aprašo 8. 3 p.);
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−
−
−
Sąlygos gauti išmokas

−
−
−

Tikslinė pašalpa asmenims sergantiems kitomis sunkiomis ligomis (sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto Sąrašo –
sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.)) (Aprašo 9.4 p.);
Tikslinė pašalpa nekompensuojamoms techninės pagalbos priemonėms bei būtiniems vaistams (Aprašo 9.1 p.);
Periodinė pašalpa, iki 6 mėn. sunkios ligos atveju gydymo laikotarpiu kelionės išlaidoms padengti, kai asmeniui nėra
nustatytas neįgalumas (Aprašo 10.1 p.).
Tikslinė piniginė parama sunkios ligos, įrašytos į Sąrašą (sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto Sąrašo – sergama III
ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.)), atveju, skiriama asmenims, kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno
gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už 3 VRP dydžius (384 Eur) vienam asmeniui (Aprašo 9.4 p.).
Tikslinė pašalpa nekompensuojamoms techninės pagalbos priemonėms bei būtiniems vaistams skiriama asmenims,
kurių vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už 2 VRP dydžius
vienam asmeniui (256 Eur) (Aprašo 9.1 p.).
Periodinė pašalpa, sunkios ligos atveju gydymo laikotarpiu kelionės išlaidoms padengti, kai asmeniui nėra nustatytas
neįgalumas ir jo pajamos neviršija 2 VRP (256 Eur) dydžio per mėnesį (Aprašo 10.1 p.).

Išmokų dydžiai

Iki 6 BSI dydžių sergantiems onkologine liga (240 Eur) (Aprašo 8.3 p.).
Iki 5 BSI dydžių sergantiems sunkia liga (200 Eur) (Aprašo 9.4 p.).
Iki 3 BSI dydžių nekompensuojamoms techninės pagalbos priemonėms bei būtiniems vaistams (120 Eur) (Aprašo 9.1 p.).
Iki 2 BSI dydžių kelionės išlaidoms padengti (80 Eur) (Aprašo 10.1 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė ir tikslinė pašalpa atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes gali būti
skiriama vieną kartą per kalendorinius metus (Aprašo 14 p.- 15 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama
elektroninė paslauga, arba per atstovą (Aprašo 23 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos (Aprašo 31 p.).

Kitos pastabos

Nėra.
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41. SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T9-19 „Dėl Vienkartinės socialinės paramos teikimo
nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/44a364a07a6011eb9601893677bfd7d8

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama:
− sergantiems onkologinėmis ligomis (išskyrus asmenis, gaunančius slaugos išlaidų ar priežiūros (pagalbos) išlaidų
tikslines kompensacijas) (Aprašo 66.14.2.2 p.);
− sergantiems sunkia liga (sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto Sąrašo – sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10
p.)), (išskyrus asmenis, gaunančius slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas) (Aprašo 66.14.2.3
p.).

Sąlygos gauti išmokas

Įvertinus susidariusią padėtį, neatsižvelgiant į gaunamas pajamas, pridedant pažymą iš gydymo įstaigos ar šeimos gydytojo
(Aprašo 66.14.2.2 p. – 66.14.2.3 p.).

Išmokų dydžiai

−
−

5 BSI dydžio (200 Eur) sergantiems onkologiniams pacientams (Aprašo 66.14.2.2 p.).
5 BSI dydžio (200 Eur) sergantiems sunkia liga (sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto Sąrašo – sergama III ir IV
stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.)) (66.14.2.3 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama vieną kartą per kalendorinius metus (Aprašo 66.14 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo (Aprašo 7 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.
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42. ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-377 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir
sąlyginių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9a2f806044f611eb8d9fe110e148c770

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Tikslinė pašalpa skiriama asmeniui sergant onkologine liga ar kita sunkia liga (sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto Sąrašo
– sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.)) (Aprašo 15.2 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Tikslinė pašalpa skiriama nepriklausomai nuo asmens pajamų (Aprašo 15 p.).

Išmokų dydžiai

Nuo 6 iki 12 BSI dydžio pašalpa (240 Eur iki 480 Eur) (Aprašo 15 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Pašalpa tam pačiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims gali būti skiriama vieną kartą per kalendorinius metus.
Jeigu pašalpa neskiriama, pakartotinai dėl pašalpos skyrimo bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo gali
kreiptis tik atsiradus pateisinamoms priežastims (Aprašo 34 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu paštu (Aprašo 18 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Prašymas skirti pašalpą išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo
dienos (Aprašo 24 p.).

Kitos pastabos

Nėra.

43. ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T9-44 „Dėl Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr.
nuorodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6d106d0bcd211e4afdc866ec67ebcf3/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Asmenims, sergantiems sunkiomis ligomis, arba sunkios operacijos ar traumos atveju (Aprašo 79.2 p.).
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Sąlygos gauti išmokas

Teikiama vienkartinė materialinė pašalpa turi kuo tiksliau atitikti remiamo asmens poreikius, turi būti atsižvelgta į jo socialinę ir
materialinę padėtį, įvertinant bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamas, nurodytas Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo
įstatymo 17 straipsnyje4 bei turtą (Aprašo 77.1 p.).

4

17 straipsnis. Pajamos
1. Skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitomos visų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos:
1) su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant dienpinigius, butpinigius, maistpinigius ir kitas pajamas (išskyrus mokinių iki 21 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir (ar)
pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, pajamas);
2) autorinis atlyginimas, pajamos, gautos iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos (išskyrus mokinių iki 21 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai
kvalifikacijai įgyti, pajamas);
3) pensijos ir (ar) pensijų išmokos, šalpos išmokos (išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą);
4) dividendai;
5) palūkanos;
6) individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno;
7) individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos vykdymo pažymą (išskyrus mokinių iki 21 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo
programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, pajamas);
8) pajamos iš žemės ūkio veiklos (išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro);
9) išmokos žemės ūkio veiklai;
10) piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai);
11) išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo;
12) socialinio pobūdžio pajamos (išskyrus vienkartines išmokas ir (ar) pašalpas, mokamas iš valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ar savivaldybių biudžetų, ir darbdavio mokamas vienkartines
išmokas ir (ar) pašalpas bei kas mėnesį gaunamas socialinio pobūdžio pajamas: transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems; kompensacijas donorams; pagalbos pinigus, mokamus pagal Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymą);
13) išeitinė išmoka, išmokama nutraukiant darbo sutartį;
14) išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui;
15) ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo,
nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais mokamos išmokos;
16) turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas (įskaitant vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją);
17) turto pardavimo pajamos (išskyrus pajamas, įskaitomas į turtą);
18) pajamos už kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto nuomą;
19) loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai;
20) visų rūšių stipendijos (išskyrus stipendijas ir kitą materialinę paramą, teikiamą aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų (išskyrus rezidentūros studijų
studentus) studentams, studijuojantiems pagal dieninės, nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas (išskyrus asmenis, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios ar žemesnės pakopos studijų
programas ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis), ir stipendijas bei kitą materialinę paramą, teikiamą profesinio
mokymo įstaigų mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti);
21) gautos (negrąžintos) paskolos ar jų dalis (išskyrus paskolas ar jų dalis, įskaitomas į turtą, aukštųjų mokyklų studentams teikiamas valstybės paskolas arba valstybės remiamas paskolas, kreditus būstui
atnaujinti (modernizuoti), jeigu daugiabučio namo butų savininkai įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, ir gautas
(negrąžintas) paskolas nekilnojamajam turtui pirkti (statyti);
22) gautos dovanų, paveldėtos, užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos arba kitos faktiškai gaunamos piniginės lėšos (išskyrus pinigines lėšas, kuriomis kompensuojamos patirtos ir dokumentais pagrįstos
su visuomenei naudinga veikla (savanoriška veikla ir pan.) susijusios išlaidos, ir labdarą piniginėmis lėšomis).
2. Jeigu iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų pajamų yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, šios pajamos įskaitomos
išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
3. Skiriant socialinę pašalpą, kompensacijos ir socialinė pašalpa į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas neįskaitomos.
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Vienkartinė išmoka gali būti skirta asmenims, sergantiems piktybiniais navikais, visomis stadijomis (Aprašo priedas – Ligų
sąrašas).
Išmokų dydžiai

iki 3 BSI (120 Eur) (Aprašo 79.2 p.)

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė materialinė parama skiriama vieną kartą per metus, išskyrus stichinės nelaimės atvejus, įvertinus šeimos pajamas,
turtą, esamą socialinę padėtį (Aprašo 80 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

4. Skiriant kompensacijas, socialinė pašalpa į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamas įskaitoma, o kompensacijos – neįskaitomos.
5. Piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai) į jas mokančio asmens pajamas neįskaitomos.
6. Darbo užmokestis, užmokestis už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, užmokestis už kasmetines atostogas, pensijos, pensijų išmokos, šalpos išmokos, kas mėnesį gaunamos išmokos ir (ar) pašalpos,
ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo
ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais mokamos išmokos, taip pat kitos kas mėnesį gaunamos pajamos įskaitomos į pajamas tų mėnesių, už kuriuos jos paskirtos,
išskyrus šio straipsnio 7 dalyje numatytą atvejį.
7. Darbo užmokestis, užmokestis už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės, užmokestis už kasmetines atostogas, pensijos, pensijų išmokos, šalpos išmokos, kas mėnesį gaunamos išmokos ir (ar) pašalpos,
ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos, statutiniams valstybės tarnautojams (pareigūnams) ir krašto apsaugos sistemos kariams laikinojo nedarbingumo, nėštumo
ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiais mokamos išmokos, taip pat kitos kas mėnesį gaunamos pajamos, kurios buvo išmokėtos ne mažiau kaip vieną mėnesį
pavėluotai, taip pat vienkartinės bei už du ar daugiau mėnesių iš karto išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos ir piniginės lėšos, gautos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai), įskaitomos į pajamas tų mėnesių,
kada jos buvo išmokėtos.
8. Kai vienas iš tėvų vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams) išlaikyti gauna teismo priteistą konkrečią pinigų sumą, vidutinė vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams) išlaikyti skirta suma per mėnesį apskaičiuojama
gautą pinigų sumą padalijus iš mėnesių iki vaiko (įvaikio) pilnametystės skaičiaus.
9. Pajamos iš žemės ūkio veiklos nustatomos pagal šios veiklos apskaitos dokumentus. Jeigu tokių dokumentų nėra, vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos taikant Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus. Jeigu nėra galimybės nustatyti pajamų pagal šiuos normatyvus arba žemės ūkio veikla nevykdoma, vidutinės mėnesio
pajamos apskaičiuojamos taikant Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų.
10. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos pajamos, gautos užsienio valiuta, perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko oficialų lito ir užsienio valiutos kursą, galiojantį pajamų lyginimo dieną.
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44. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. T-351 „Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.siauliai.lt/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=92570

1.
2.
3.

Sąlygos gauti išmokas

1.

2.

3.

Vienkartinė pašalpa skyriama asmenims gydymosi išlaidoms kompensuoti ligos atveju, pateikus receptus vaistams
įsigyti (Aprašo 36.14 p.).
Vienkartinė pašalpa skyriama techninės pagalbos ar ortopedijos priemonių išlaidoms kompensuoti (Aprašo 36.15 p.).
Vienkartinė pašalpa skyriama gydyti siunčiamų asmenų kelionės išlaidoms kompensuoti (Aprašo 36.16 p.).

Vienkartinė pašalpa skyriama asmenims gydymosi išlaidoms kompensuoti ligos atveju, pateikus receptus vaistams įsigyti,
pateikus receptus vaistams įsigyti ir jų apmokėjimo čekius ar gydymo įstaigos išduotą pažymą apie reikalingų medicininių
priemonių įsigijimą, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 VRP (448 Eur) dydžio, o bendrai gyvenančių
asmenų pajamos neviršija 2,5 VRP (320 Eur) dydžio vienam asmeniui. (Aprašo 36.14 p.).
Vienkartinė pašalpa skyriama techninės pagalbos ar ortopedijos priemonių išlaidoms kompensuoti pateikus patirtas
išlaidas įrodančius dokumentus, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 VRP (448 Eur) dydžio, o bendrai
gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 VRP (320 Eur) (Aprašo 36.16 p.).
Vienkartinė pašalpa skyriama gydyti siunčiamų asmenų kelionės išlaidoms kompensuoti, jei vieno gyvenančio asmens
pajamos neviršija 3,5 VRP (448 Eur) dydžio, o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 VRP (320 Eur) (Aprašo
36.16 p.).

Išmokų dydžiai

1.
2.
3.

Gydymo išlaidoms iki 3 VRP (384 Eur).
Techninės pagalbos ir ortepedijos priemonėms iki 2 VRP (256 Eur).
Kelionės išlaidoms kompensuoti iki 2 VRP (256 Eur).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Skiriant dalimis galima kreiptis ne daugiau kaip 3 per metus (Aprašo 36.14-36.16 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.
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Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

45. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. T-280 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e9b88400cd5811e8bf37fd1541d65f38

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Sunkios ligos, sunkios traumos bei sudėtingos operacijos atvejais (Aprašo 54.1 p.);
Onkologinės ligos atveju (Aprašo 54.2 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Sunkios ligos, sunkios traumos bei sudėtingos operacijos atvejais, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo
atliktos operacijos ar patirtos traumos, atsižvelgiant į medicininę pažymą (Aprašo 54.1 p.);
Onkologinės ligos atveju, skiriant vieną kartą per ligos laikotarpį, kai pareiškėjui, jeigu jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba
vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinė pajamos per mėnesį yra mažesnės
negu 3 VRP dydžiai (384 Eur) (Aprašo 54.2 p.).

Išmokų dydžiai

Sunkios ligos – iki 1 VRP dydžio (128 Eur) (Aprašo 54.1 p.);
Onkologinės ligos atveju – iki 3 VRP dydžio (384 Eur) (Aprašo 54.2 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Dėl onkologinė ligos skiriama vieną kartą per ligos laikotarpį (Aprašo 54.2 p.);
Vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa teikiama 1 kartą per kalendorinius metus (Aprašo 58 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo (Aprašo 60 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos
(Aprašo 34 p.).

Kitos pastabos

Nėra.
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46. ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T1-302 „Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo
ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/79541750334b11eb8c97e01ffe050e1c/format/ISO_PDF/

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.

Sąlygos gauti išmokas

Vienkartinė pašalpa skiriama sergant onkologine liga šiais atvejais (Aprašo 6.1 p.):
− netaikomas aktyvus gydymas (kelionės į sveikatos priežiūros įstaigą išlaidomskompensuoti, medikamentams įsigyti ir kt.),
kai šeimos ar vieno gyvenančio asmens vidutinėspajamos per mėnesį yra mažesnės už 3 VRP (384 Eur) dydžius vienam
asmeniui;
− sunkios traumos, sudėtingos operacijos atveju, kai šeimos ar vieno gyvenančio asmensvidutinės pajamos per mėnesį yra
mažesnės už 3 VRP (384 Eur) dydžius vienam asmeniui.

Išmokų dydžiai

1.
2.
3.
4.

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodoma.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, elektroniniu paštu, paštu (Aprašo 8 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

Sergant onkologine liga, sunkios traumos, sudėtingos operacijos atveju (Aprašo 6.1 p.).
Gydymo išlaidoms iš dalies kompensuoti (apdrausti sveikatos draudimu, apmokėti už vaistus, medicininius tyrimus ir pan.),
kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė sveikatos būklei (Aprašo 6.5.1 p.).

Sergant onkologine liga, kai taikomas aktyvus gydymas iki 15 BSI dydžio (600 Eur) (Aprašo 6.1.1 p.).
Sergantiems onkologine liga, kai netaikomas aktyvus gydymas iki 5 BSI dydžio (200 Eur) (Aprašo 6.1.2 p.).
Sunkios traumos, sudėtingos operacijos atveju iki 10 BSI (400 Eur) (Aprašo 6.2 p.).
Gydymo išlaidoms iš dalies kompensuoti iki 3 BSI (120 Eur) Aprašo 6.5.1 p.).
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47. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. T1-594 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir
periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2c7d6bb27ad211eb9fc9c3970976dfa1?jfwid=mmceojo52

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.
2.

Asmenims sergantiems onkologine liga (I ar II stadija), po atliktos operacijos, kuri įtraukta į didžiųjų operacijų sąrašą
(Aprašo 9 p.).
Kitiems gydymo atvejams neviršijant faktiškai patirtų išlaidų (kompensuoti patirtas išlaidas tyrimams apmokėti, akiniams
įsigyti, vaistų, maisto papildų, vitaminų, medicinos priemonių, sunkios traumos atveju ir kt.) (Aprašo 9 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Išmoka skiriama atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutines šeimos nario pajamas per
mėnesį:
− kai vidutinės šeimos nario pajamos per mėnesį yra iki 1,5 VRP (128Eur) (Aprašo 9.1 p.);
− vidutinės šeimos nario pajamos per mėnesį yra nuo 1,5 VRP (128 Eur) iki 2,5 VRP (320 Eur) (Aprašo 9.2 p.)

Išmokų dydžiai

1.
2.
3.

Onkologiniams pacientams iki 2 VRP (256 Eur) (Aprašo 9 p.).
Kitais gydymo atvejais iki 2 VRP (256 Eur), kai vidutinės šeimos nario pajamos per mėnesį yra iki 1,5 VRP (128 Eur)
(Aprašo 9.1 p.).
Kitais gydymo atvejais iki 1 VRP (256 Eur), kai per mėnesį yra nuo 1,5 VRP (128 Eur) iki 2,5 VRP (320 Eur) (Aprašo 9.2
p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tikslinė pašalpa gali būti skiriama 1 kartą per kalendorinius metus (Aprašo 13 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.
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48. ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 1 d. sprendimas Nr. 1-201 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo
nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da66a1a08e4b11e7a3c4a5eb10f04386/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

1.

2.

Pašalpos skiriamos siekiant padėti asmenims, patekusiems į sunkią materialinę padėtį, susidariusią dėl įvykusios nelaimės
ir padariusios žalą bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turtui, sveikatai arba dėl asmens sveikatos
sutrikimų, jeigu bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui nepakanka valstybės teikiamos
socialinės paramos ir jie yra išnaudoję visus kitus galimus pajamų šaltinius bei artimųjų ir bendruomenės paramą(Aprašo
47 p.).
Sunkios ligos, operacijos ar traumos atveju, pagal pateiktas sveikatos priežiūros įstaigų pažymas ar dokumentus,
įrodančius gydymui patirtas išlaidas (Aprašo 52.3 p.):
− sergantiems onkologine liga, jeigu per 6 mėnesius iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus
gydymas (atlikta medicininė operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas) (Aprašo 52.3.3 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Teikiama parama turi kuo tiksliau atitikti remiamo asmens (asmenų) poreikius, atsižvelgiant į jo (jų) socialinę ir materialinę
padėtį (Aprašo 49.1 p.).
Pagal pateiktas sveikatos priežiūros įstaigų pažymas ar dokumentus, įrodančius gydymui patirtas išlaidas (Aprašo 52.3 p.).

Išmokų dydžiai

Sunkios ligos gydymo išlaidoms kompensuoti 6 BSI (300 Eur) (Aprašo 52.3.1 p.).
Sergantiems onkologine liga 5 BSI (200 Eur) (Aprašo 52.3.3 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė pašalpa skiriama tik vieną kartą per paskutinius 12 mėnesių (Aprašo 53 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje
teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (Aprašo 18 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos
(Aprašo 25 p.).

Kitos pastabos

Nėra.
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49. ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-251 „Dėl Vienkartinės finansinės paramos
(gydymosi tikslams) skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/94e5ea90cdd611e68d5e8b3a36d1fab2

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Susirgimo neįtraukto į sunkių ligų Sąrašą atveju (Aprašo 19.1 p.);
Susirgimo įtraukto į sunkių ligų Sąrašą atveju (sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.)) (Aprašo 19.2 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Susirgimo neįtraukto į sunkių ligų Sąrašą atveju (Aprašo 7.1-7.2, 7.4 p.):
1. vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 3 VRP dydžio (384 Eur);
2. bendrai gyvenančio asmens pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 2 VRP dydžiai (256 Eur);
3. turimo turto vertė neviršija 200 VRP dydžių (25 600 Eur) tenkančių kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui ar vienam
gyvenančiam asmeniui.
Susirgimo įtraukto į sunkių ligų Sąrašą atveju (Aprašo 7.3-7.4 p.):
1. bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 4 VRP (512 Eur);
2. turimo turto vertė neviršija 200 VRP dydžių (25 600 Eur) tenkančių kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui ar vienam
gyvenančiam asmeniui.
Vienkartinė finansinė parama skiriama tik nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą
rajono savivaldybėje arba įtrauktiems į rajono savivaldybės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (Aprašo 4 p.).

Išmokų dydžiai

Susirgimo neįtraukto į sunkių ligų Sąrašą atveju – iki 1 VPR (128 Eur) (Aprašo 19.1 p.);
Susirgimo įtraukto į sunkių ligų Sąrašą atveju – iki 3 VRP (384 Eur) (Aprašo 19.2 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip. Gydymosi išlaidoms, t. y. vaistų ir kitų medicinos priemonių įsigijimui, gydymo ir medicininės reabilitacijos paslaugoms,
transporto išlaidoms vykimui į gydymo įstaigas iš dalies kompensuoti (Aprašo 7 p.)

Ar galima kreiptis pakartotinai

Vienkartinė finansinė parama asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims skiriama vieną kartą per kalendorinius metus,
išskyrus asmeniui, kurio susirgimas įtrauktas į sunkių ligų Sąrašą ir kuriems vienkartinė finansinė parama gali būti skiriama
pagal poreikį, bet ne daugiau kaip keturis kartus per kalendorinius metus (Aprašo 8 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Tik pacientas (Aprašo 11 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.
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Kitos pastabos

Nėra.

50. TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. 1-124 „Dėl Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr.
nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1e64d900512b11e9975f9c35aedfe438/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Susirgus ar sergantiems onkologine liga (Aprašo 42.5 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Per 6 mėnesius iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis
ar chemoterapinis gydymas), kai vidutinės vieno bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį
neviršija 3 VRP (384 Eur) (Aprašo 42.5 p.).
Reikia būti deklaravus gyvenamąją vietą ar nuomotis būstą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje arba būti įtrauktam yra į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Tauragės rajono savivaldybėje, arba nesant įtrauktam į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenama Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje (Aprašo 3 p.).

Išmokų dydžiai

Iki 15 BSI (1920 Eur) (Aprašo 42.5 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Skiriama vieną kartą per kalendorinius metus (Aprašo 44 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymai-paraiškos teikiami asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama
elektroninė paslauga arba per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis įgaliotą asmenį (Aprašo 10 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.
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51. TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. T1-31 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių
pašalpų skyrimo ir mokėjimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76f227704c9911ea8aceeadd0c5b168c/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Sergant onkologinėmis ligomis (Aprašo 8.4 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Per 6 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ir
chemoterapinis gydymas) (Aprašo 8.4 p.)
Reikia būti deklaravus gyvenamąją vietą Telšių rajono savivaldybėje arba būti įtrauktam į gyvenamosios vietos nedeklaravusių
asmenų apskaitą Telšių rajono savivaldybėje ir gyventi savivaldybėje, arba jei nedeklaruota gyvenamoji vieta ir esant
neįtrauktam į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenama savivaldybėje (Aprašo 2 p.).

Išmokų dydžiai

−
−
−
−
−

10 BSI dydžių – ketvirta vėžio stadija (400 Eur);
8 BSI dydžių – trečia vėžio stadija (320 Eur);
7 BSI dydžių – antra vėžio stadija (280 Eur);
5 BSI dydžių – pirma vėžio stadija (200 Eur);
4 BSI dydžių – dar nenustatytai vėžio stadijai (160 Eur); (Aprašo 8.4 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Parama gali būti teikiama vieną kartą per kalendorinius metus (Aprašo 28 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Tik pacientas (Aprašo 11 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.
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52. TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. S1-25 „Dėl Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems Trakų rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c3732500b88211e4a939cd67303e5a1f?jfwid=fhhu5mi5b

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Ligos atveju (prioritetas teikiamas onkologijos ligomis sergantiems, sunkios operacijos ar traumos atveju) (Aprašo 104.3 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Reikia būti deklaravus gyvenamąją vietą Trakų rajono savivaldybėje arba būti įtrauktam į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą Trakų rajono savivaldybėje ir jei duomenys apie tai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, arba
nuomotis būstą Trakų rajono savivaldybės teritorijoje (Aprašo 5 p.).
Pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 2 VRP dydžių (256 Eur) per
mėnesį (Aprašo 102 p.).

Išmokų dydžiai

Ligos atveju – nuo 0,5 VRP dydžio (64 Eur) iki 1,5 VRP dydžio (192 Eur) (Aprašo 105.3 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Pašalpa teikiama 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus (Aprašo 108 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje
teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (globėją, rūpintoją ar įgaliotą asmenį) (Aprašo 42 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

53. UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d.sprendimas Nr. 7-152 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir
periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr.
nuorodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6ca91730006111ea9681cd81dcdca52c/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Sergantiems onkologine liga (Aprašo 13.3 p.).
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Sąlygos gauti išmokas

Per 6 mėnesius iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis
ar chemoterapinis gydymas) bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui
per mėnesį neviršija 3 VRP dydžio (384 Eur) (Aprašo 13.3.1 p.).
Reikia būti deklaravus gyvenamąją vietą Ukmergės rajono savivaldybėje arba būti įtrauktam į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą, arba faktiškai gyvenant Ukmergės rajono savivaldybėje bet nedeklaravus gyvenamosios vietos
savivaldybėje ir nesant įtrauktam į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba nuomotis būstą Ukmergės rajono
savivaldybės teritorijoje (Aprašo 2 p.).

Išmokų dydžiai

Iki 15 BSI dydžio (600 Eur) (Aprašo 13.3 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Tik pacientas (Aprašo 15 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

54. UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių,
sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cbba9720f47e11e88f7f9cc21a6f50c5

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Tikslinės pašalpos:
− sergant onkologinėmis ligomis (Aprašo 15.2 p.);
− apmokėti už nekompensuojamų vaistų įsigijimą (Aprašo 15.3 p.);
− apmokėti už sveikatos priežiūros paslaugas (Aprašo 15.4 p.).
Periodinė pašalpa: būtinoms kelionės išlaidoms padengti (į sveikatos priežiūros įstaigą) (Aprašo 16.1 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Apmokėti už sveikatos priežiūros paslaugą – kreiptis per šešis mėnesius nuo patirtų išlaidų dienos (Aprašo 15.4 p.);
Bendrai visiems atvejams reikia būti deklaravus gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenanti Utenos rajono savivaldybėje arba būti
įtrauktam į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyventi savivaldybėje (Aprašo 2.1– 2.2 p.).
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Išmokų dydžiai

Sergant onkologinėmis ligomis – iki 3 BSI (120 Eur) (Aprašo 15.2 p.);
Apmokėti už nekompensuojamų vaistų įsigijimą – iki 20 BSI (800 Eur) (Aprašo 15.3 p.);
Apmokėti už sveikatos priežiūros paslaugas – iki 80 BSI (3600 Eur) (Aprašo 15.4 p.).
Būtinoms kelionės išlaidoms padengti (į sveikatos priežiūros įstaigą) – iki 3 BSI (120 Eur).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip, jei paramos prašoma apmokėti už nekompensuojamų vaistų įsigijimą, arba apmokėti už sveikatos priežiūros paslaugas,
arba kelionės išlaidoms padengti.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tikslinė pašalpa gali būti skiriama iki 2 mėnesių per kalendorinius metus, esant objektyvioms priežastims. Priežasčių
objektyvumą kiekvienu konkrečiu atveju vertina Komisija (Aprašo 29 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama
elektroninė paslauga, arba per atstovą (Aprašo 9 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimas dėl pašalpos skyrimo (neskyrimo) priimamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų
dokumentų gavimo dienos (Aprašo 35 p.).

Kitos pastabos

Nėra.

55. VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. T-VIII-1132 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-VIII-101 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Varėnos rajono savivaldybėje
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/378430a073f511e5906bc3a96c765ff4/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Sergant ligomis, kurios įrašytos į sunkių ligų Sąrašą (sergama III ir IV stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.)) (Aprašo 43.1.1 p.);
Patyrus traumas, po komplikuotų operacijų ar ligų (Aprašo 43.1.2 p.);
Kitų ligų ar operacijų atveju (Aprašo 43.1.3 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Sergant ligomis, kurios įrašytos į sunkių ligų Sąrašą – vidutinės 3 mėnesių, praėjusių iki kreipimosi mėnesio, pajamos vienam
šeimos nariui yra mažesnės už 3,5 VRP (448 Eur) (Aprašo 43.1.1 p.);
Patyrus traumas, po komplikuotų operacijų ar ligų – liga tęsiasi ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų, jei vidutinės 3 mėnesių,
praėjusių iki kreipimosi mėnesio, pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už 3 VRP (384 Eur) (Aprašo 43.1.2 p.);
Kitų ligų ar operacijų atveju – vidutinės 3 mėnesių, praėjusių iki kreipimosi mėnesio, pajamos vienam šeimos nariui yra
mažesnės už 1,7 VRP (217,6 Eur) (Aprašo 43.1.3 p.).
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Visais atvejais reikia būti deklaravus gyvenamąją vietą ar nuomotis būstą Varėnos rajono savivaldybėje savivaldybės teritorijoje
arba būti įtrauktam į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Varėnos rajono savivaldybėje, arba nesant įtrauktam į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, faktiškai gyventi savivaldybės teritorijoje (Aprašo 7 p.).
Išmokų dydžiai

−
−
−

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Pašalpa skiriama ne dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus (Aprašo 46 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Pats pacientas (Aprašo 48 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

Sergant ligomis, kurios įrašytos į sunkių ligų Sąrašą – iki 3 VRP (384 Eur) (Aprašo 43.1.1 p.).
Patyrus traumas, po komplikuotų operacijų ar ligų – iki 3 VRP (384 Eur) (Aprašo 43.1.2 p.).
Kitų ligų ar operacijų atveju – iki 3 VRP (384 Eur) (Aprašo 43.1.3 p.).

56. VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. B-TS-1154 „Dėl Vienkartinės, tikslinės ir
sąlyginės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, (toliau – Aprašas), žr. nuorodą
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/51f0fbb07f5711e8ae2bfd1913d66d57

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Onkologiniams ligoniams (Aprašo 7.1 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Gydymosi trukmė 3 ir daugiau mėnesių (Aprašo 7.1 p.).
Reikia būti deklaravus gyvenamąją vietą arba būti įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą
Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Išskirtiniais atvejais vienkartinė finansinė parama gali būti skiriama asmenims, gyvenamąją
vietą deklaravusiems kitoje savivaldybėje, tačiau faktiškai gyvenantiems Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje (Aprašo 1
p.).

Išmokų dydžiai

Iki 7 VRP dydžio (896 Eur) (Aprašo 7.1 p.)
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Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip, gydymosi išlaidoms.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Nenurodyta.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Nenurodyta.

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

57. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. 1-632 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir
periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/51263600e92211ea9342c1d4e2ff6ff6/asr

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Tikslinė pašalpa gali būti skiriama:
− gydymo išlaidoms apmokėti sergantiems onkologinėmis ligomis (Aprašo 9.3.2 p.);
− įsigyti medicinos priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms, naudojamoms namų sąlygomis, jeigu šios
priemonės yra nekompensuojamos (klausos aparatams, insulino pompoms, kraujospūdžio matuokliams,
inhaliatoriams) (Aprašo 9.3.3 p.);
− gydymo išlaidoms apmokėti, patyrus traumas, po komplikuotų ligų ar atliktų medicininių operacijų (Aprašo 9.3.4 p.);
− apmokėti patirtas išlaidas arba numatomas patirti išlaidas būtinų vaistų įsigijimui (pagal gydytojų išduotus galiojančius
receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams), mokamiems medicininiams tyrimams atlikti, akiniams įsigyti ar
apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus) (Aprašo 9.1.1
p.).
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Sąlygos gauti išmokas

1. Gydymo išlaidoms apmokėti sergantiems onkologinėmis ligomis, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai
gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP dydžių (384 Eur), vieno gyvenančio asmens – 3,5 VRP dydžių (446 Eur), kai yra
taikomas aktyvus gydymas (atlikta transplantacinė operacija, taikomas radioterapinis, chemoterapinis ar kitas
gydymas) (pagal pateiktus gydymo įstaigos dokumentus) (Aprašo 9.3.2 p.).
2. Įsigyti medicinos priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms, naudojamoms namų sąlygomis, jeigu šios
priemonės yra nekompensuojamos (klausos aparatams, insulino pompoms, kraujospūdžio matuokliams,
inhaliatoriams), kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP dydžių (384
Eur), vieno gyvenančio asmens – 3,5 VRP dydžių (446 Eur) (Aprašo 9.3.3 p.).
3. Gydymo išlaidoms apmokėti, patyrus traumas, po komplikuotų ligų ar atliktų medicininių operacijų, kai vidutinės
pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP dydžių (384 Eur), vieno gyvenančio
asmens – 3,5 VRP dydžių (446 Eur (Aprašo 9.3.4 p.);
4. Apmokėti patirtas išlaidas arba numatomas patirti išlaidas būtinų vaistų įsigijimui (pagal gydytojų išduotus galiojančius
receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistams), mokamiems medicininiams tyrimams atlikti, akiniams įsigyti ar
apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus apmokėjimą patvirtinančius dokumentus), kai vidutinės
pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 VRP dydžių (256 Eur), vieno gyvenančio
asmens – 2,5 VRP dydžių (320 Eur) (Aprašo 9.1.1 p.).

Išmokų dydžiai
1. Gydymo išlaidoms apmokėti sergantiems onkologinėmis ligomis iki 25 BSI dydžių (1000 Eur) (Aprašo 9.3 p.).
2. Įsigyti medicinos priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms iki 25 BSI dydžių (1000 Eur) (Aprašo 9.3 p.).
3. Gydymo išlaidoms apmokėti, patyrus traumas, po komplikuotų ligų ar atliktų medicininių operacijų iki 25 BSI dydžių
(1000 Eur) (Aprašo 9.3 p.).
4. Apmokėti patirtas išlaidas arba numatomas patirti išlaidas būtinų vaistų įsigijimui iki 3 BSI dydžių (120 Eur) (Aprašo 9.1
p.).
Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tikslinė pašalpa atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes nurodytais atvejais gali būti skiriama 2 kartus per metus
(Aprašo 13.1 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Tik pacientas (Aprašo 19 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Sprendimas skirti arba neskirti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ir periodinę pašalpą, priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo
ir visų reikalingų dokumentų gavimo Socialinės paramos centre dienos (Aprašo 45 p.).
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Kitos pastabos

Nėra.

58. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T3-265 patvirtintas „Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas“, (toliau – Aprašas), žr. nuorodą
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f1b29ef0b10811e88f64a5ecc703f89b

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams
gali būti skiriama tokiais atvejais

Būtiniems vaistams įsigyti (pagal gydytojų išduotus galiojančius receptus, išskyrus kompensuojamiesiems vaistus) ar apmokėti
būtinas mokamas gydymo išlaidas (pagal pateiktus dokumentus) (Aprašo 52.2 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 3,5 VRP dydžių (448
Eur) per mėnesį (Aprašo 52.2.4 p.).
Reikia būti deklaravus gyvenamąją vietą ar nuomotis būstą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje arba būti įtrauktam į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba nesant įtrauktam į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą,
faktiškai gyventi savivaldybės teritorijoje (Aprašo 2 p.)

Išmokų dydžiai

Kiekvienu konkrečiu atveju tikslinės pašalpos dydį nustato Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija, atsižvelgusi į
pareiškėjo gyvenamosios vietos seniūnijos siūlymą, tačiau ne didesnį kaip 30 BSI (1200 Eur) (Aprašo 52.2.3 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip, gydymo ar vaistų išlaidoms.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tikslinė pašalpa skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus (Aprašo 52.2.2 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymą gali pateikti bendruomenės nariai, seniūnijos socialiniai darbuotojai, kitos įstaigos ir organizacijos, suinteresuoti
asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo, kuriam reikalinga parama, negali to padaryti pats (Aprašo 55 p.).

Kiek trunka nagrinėjimo procesas

Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.
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59. VISAGINO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Visagino savivaldybės
gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr. nuorodą
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7a11f930ab2711e4ab85d45f2a0c100b/asr
−
−

Sąlygos gauti išmokas

Gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkias ligas (sergant sunkiomis ligomis iš patvirtinto Sąrašo – sergama III ir IV
stadijos vėžiu (Sąrašo 10 p.)), atveju (Aprašo 90.3 p.).
Kelionės išlaidoms, susijusioms su intensyviu gydymu atliekant chemoterapijos procedūras, apmokėti (Aprašo 91.2 p.).

Gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos atveju: vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų
neviršija 5 VRP (640 Eur), vieno gyvenančio asmens – 5,5 VRP (704 Eur) (Aprašo 90.3 p.). Reikia būti deklaravus gyvenamąją
vietą Visagino savivaldybėje, arba faktiškai gyvenanti ar nuomotis būstą Visagino savivaldybėje (Aprašo 3 p.).
Kelionės išlaidoms, susijusioms su intensyviu gydymu atliekant chemoterapijos procedūras, apmokėti: vidutinės pajamos per
mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 5 VRP (640 Eur), vieno gyvenančio asmens – 5,5 VRP (704 Eur)
(Aprašo 91.2 p.).
Reikia būti deklaravus gyvenamąją vietą Visagino savivaldybėje, arba faktiškai gyvenanti ar nuomotis būstą Visagino
savivaldybėje (Aprašo 3 p.).

Išmokų dydžiai

−
−

Gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos atveju – Iki 5 BSI (200 Eur) (Aprašo 90.3 p.).
Kelionės išlaidoms, susijusioms su intensyviu gydymu atliekant chemoterapijos procedūras, apmokėti – dydis
nenurodytas.

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Taip.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos atveju – tikslinės pašalpos dydis per kalendorinius metus negali viršyti 5 BSI
dydžių (200 Eur) (Aprašo 94 p.), todėl manytina, kad galima kreiptis pakartotinai tiek kartų per metus, kol nėra viršijami
nustatyti dydžiai, tačiau tai nėra konkrečiai nurodyta Apraše. Pasiteiravus telefonu savivaldybės darbuotoja nurodė, kad
galima kreiptis kiekvienais kalendoriniais metais;
Kelionės išlaidoms, susijusioms su intensyviu gydymu atliekant chemoterapijos procedūras, apmokėti – periodinė pašalpa
skiriama laikotarpiui, kurį asmuo bus gydomas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesiams (Aprašo 91.2 p.). Apraše nenurodyta, tačiau
pasiteiravus telefonu savivaldybės darbuotoja nurodė, kad galima kreiptis kiekvienais kalendoriniais metais.

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje
teikiama elektroninė paslauga, arba per įgaliotą atstovą (Aprašo 29 p.).
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Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

60. ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Teisės aktas

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T-21 „Dėl Piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems Zarasų rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), žr.
nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49e8a380027d11e78034be159a964f47/as

Tikslinė pašalpa onkologiniams pacientams gali
būti skiriama tokiais atvejais

Onkologiniams ligoniams, kuriems per praėjusius 6 mėnesius buvo taikytas spindulinis ar cheminis gydymas ar atlikta
operacija (Aprašo 67.1 p.).

Sąlygos gauti išmokas

Reikia būti deklaravus gyvenamąją vietą arba būti įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (Aprašo 3
p.).

Išmokų dydžiai

Iki 4 BSI dydžio (160 Eur) (Aprašo 67.1 p.).

Ar išmokos ir jų dydžiai skirstomi pagal tikslą
(medikamentai, gydymas, kt.)

Ne.

Ar galima kreiptis pakartotinai

Tikslinė pašalpa skiriama vieną kartą per metus (Aprašo 67.1 p.).

Ar gali kreiptis tik pacientas ir ar
artimasis/atstovas

Prašymas-paraiška gali būti pateikta asmeniškai, paštu, elektroniniu paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės
valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą (globėją, rūpintoją ar įgaliotinį) (Aprašo 11 p.).
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Nenurodyta.

Kitos pastabos

Nėra.

68

