
2021 m. „GYVENU SAVARANKIŠKAI“ ATMINTINĖ 
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Pavadinimas 
(aprašymas) 

 

Registracija 
(kaip užsiregistruoti paslaugai 

gauti?) 

 

Kur atvykti? 
(įstaigos adresas) 

 

Reikalingi dokumentai 
(atvykstant turi turėti šiuos 

dokumentus) 

 

Trukmė-galiojimas 

 

Pastabos 

1.  

Deklaruoti savo 

gyvenamąją vietą 

prie Klaipėdos 

miesto savivaldybės 

 

Telefonu: 8 46 39 61 02 

Elektroniniu paštu: 

ruta.baltrusaitiene@klaipeda.lt 
dana.zemguliene@klaipeda.lt 

 

S. Šimkaus g. 11, 
 1 kab. Klaipėda 

-asmens dokumentas; 

-įrodymas, kad esi susijęs su Klaipėdos 
miestu t.y. bet kuri viena pažyma:  

a) iš savo darbdavio-jog dirbi, arba; 

b) iš mokyklos, kad mokaisi, arba; 

c) iš užimtumo tarnybos, kad esi 

registruotas arba; 

d) iš poliklinikos, kad esi registruotas 

pas pas šeimos gydytoją ir t.t. 

 

 
 

1 metai 

 

 
Praėjus metams, vėl turi 

prasitęsti gyvenamosios 

vietos deklaraciją -  ta 

pačia tvarka. 

2. Pateikti prašymus-dokumentus Tau priklausančioms išmokoms gauti: 

a). Vienkartinė 

materialinė parama 

(256 Eur.) 

 

 

Telefonu: 8 46 41 08 40 

Elektroniniu paštu: 

parama.centras@klaipeda.lt 
Sistemoje: 

https://registracija.klaipeda.lt 
(gyvenantiems nuo Kalotės iki 

Baltijos pr.) 

 

 

 

 

Telefonu: 8 46 32 46 96 

Elektroniniu paštu: 

parama.filialas@klaipeda.lt 
Sistemoje: 

https://registracija.klaipeda.lt 
(gyvenantiems nuo Baltijos pr. Iki 

Rimkų) 

 

 

 
Vytauto g. 13, 

Klaipėda 

(gyvenantiems 

nuo Kalotės iki 

Baltijos pr.) 

 

 

 

 

 

 
Laukininkų g. 19 

a. Klaipėda 

(gyvenantiems 

nuo Baltijos pr. 

Iki Rimkų) 

 

 

 

-asmens dokumentas; 

-įsakymas dėl socialinės globos 

nutraukimo( iš VGN); 
-banko sąskaitos numeris. 

Skiriama 1 kartą, 

susitvarkyti turi per 2 

mėn. nuo išėjimo datos 

Ši suma pervedama į 

tavo banko sąskaitą 

b). Globos – rūpybos 

išmoka 

(160 Eur.) 

-asmens dokumentas; 

-pažyma, kad mokaisi; 

-banko sąskaitos numeris. 

mokymosi laikotarpiu, bet 

ne ilgiau, iki tau sukaks 24 

metai 

Kiekvienų metų rugsėjį 

reikia šią išmoką 

prasitęsti pristatant naują 

pažymą, „kad mokiniesi“ 

c). Vaiko pinigai 

(70 Eur.) 

-asmens dokumentas; 

-pažyma, kad mokaisi; 

-banko sąskaitos numeris. 

Jei būdamas pilnametis  

mokiniesi pagal bendrą 

ugdymo programą (10-12 

klasėje) arba kartu su 

profesija, bet ne ilgiau, iki 

tau sukaks 21 metai 

 

Jei mokiniesi tik 

profesiją, ši išmoka tau 

nepriklauso 

 

d). Vienkartinė išmoka 

įsikurti 

(3000 Eur.) 

-asmens dokumentas; 

-banko sąskaitos numeris.; 

-rekomendacija (iš socialinio 

darbuotojo). 

Išmoka skiriama, jei 

prašymą šiai išmokai skirti 

pateiksi, iki tau sukako 25 

metai. 

Išmoka turi būti 

panaudota per 24 

mėnesius nuo sprendimo 

skirti išmoką priėmimo 

dienos. 

e). Našlaičių pensija 

(dydis apskaičiuojamas 

pagal individualius 

rodiklius) 

Telefonu: 1883 
Sistemoje: 

https://www.sodra.lt/isankstine

-klientu-registracija 

Smiltelės g. 12A 

Klaipėda 

-asmens dokumentas; 

-pažyma, kad mokaisi; 

-banko sąskaitos numeris. 

 

mokymosi laikotarpiu, bet 

ne ilgiau, iki tau sukaks 24 

metai 

(ši išmoka skiriama jei 

bent vienas iš tavo tėvų 

yra miręs ir turėjo 

reikiama darbo stažą) 

Įvairios informacijos galite rasti: www.spkonsultacija.lt  , „Savarankiško gyvenimo“ konsultacijos: Facebook –„Gyvenu savarankiškai“, 

telefonu: +37067169061, elektroniniu paštu –  spkonsultacija@gmail.com, socialinis darbuotojas Arvydas. 
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