IŠMOKŲ DYDŽIAI NUO 2022 M. BIRŽELIO 1 D.
Nuo 2022-06-01 keičiasi socialinės paramos išmokų dydžiai:
1. bazinis socialinės išmokos dydis – 46,00 Eur;
2. tikslinių kompensacijų bazės dydis – 138,00 Eur;
3. valstybės remiamų pajamų dydis – 147,00 Eur.
TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖS DYDIS – 138,00 Eur
(iki 2021 m. gegužės 31 d. – 126,00 Eur)

Tikslinės kompensacijos neįgaliesiems
Išmokos dydis (Eur) nuo 2022-06-01
Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos
2,6 TKB (358,80 Eur)
poreikis
Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos
1,9 TKB (262,20 Eur)
poreikis
Pirmojo lygio specialusis nuolatinės
1,1 TKB (151,80 Eur)
priežiūros (pagalbos) poreikis
Antrojo lygio specialusis nuolatinės
0,6 TKB (82,80 Eur)
priežiūros (pagalbos) poreikis
SOCIALINĖ PAŠALPA
Nuo 2022 m. birželio 1 d. valstybės remiamų pajamų dydis – 147,00 Eur. Šis dydis
aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir šios
paramos dydžiui, teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui
įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.
Nuo 2022-06-01 teisę į socialinę pašalpą turi bendrai gyvenantys asmenys arba vienas
gyvenantis asmuo, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu vidutinės pajamos tenkančios
vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra
mažesnės kaip 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio, t. y. 161,70 Eur.
IŠMOKA VAIKUI
Šeimoms
Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui)
Vaiko pinigai (universali išmoka vaikui)
neįgaliam, gausios ir nepasiturinčios šeimos
vaikui
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Vienkartinė išmoka gimus vaikui
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip
vienam vaikui
Išmoka privalomosios pradinės karo
tarnybos kario vaikui
Išmoka besimokančio ar studijuojančio
asmens vaiko priežiūrai
Vaiko laikinosios priežiūros išmoka
Vienkartinė išmoka įsikurti
Išmoka įvaikinus vaiką

Išmokos dydis (Eur) nuo 2022-06-01
1,75 BSI (80,50 Eur)
1,03 BSI (47,38 Eur)

6,5 BSI (299,00 Eur)
11 BSI (506,00 Eur)
4 BSI (184,00 Eur)
1,5 BSI (69,00 Eur)
6 BSI (276,00 Eur)
6 BSI (276,00 Eur)
75 BSI (3 450,00 Eur)
8 BSI (368,00 Eur)

