Kaip pateikti prašymus internetu dėl išmokų vaikams skyrimo?
Įregistravus vaiko gimimą bei deklaravus jo gyvenamąją vietą, galima elektroniniu būdu teikti
prašymus šioms, su vaiko gimimu susijusioms, išmokoms:
1. Vienkartinei išmokai vaikui (440 Eur);
2. Išmokai vaikui (70 Eur per mėnesį, mokama visiems vaikams iki 18 m. arba iki 21 m., jei
mokosi pagal bendrojo ugdymo programą).
3. Papildomai išmokai vaikui (41,2 Eur per mėnesį, mokama negalią turintiems vaikams,
vaikams iš gausių (trys ir daugiau vaikų) ir nepasiturinčių šeimų).
Elektroniniu būdu pateikti prašymą išmokoms vaikui gali tik vienas iš vaiko tėvų, jei jis bei vaikas
nuolat gyvena ar turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
Kada reikia pateikti prašymus dėl išmokų vaikams?
Prašymą dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui ir išmokos vaikui („vaiko pinigų“) reikia pateikti per
12 mėn. nuo vaiko gimimo dienos.
Kaip pateikti prašymus internetu?
Prašymus dėl vienkartinės išmokos vaikui ir išmokos vaikui (mokamos kas mėnesį) galima pateikti
internetu, prisijungus prie www.spis.lt.
Jums reikės prisijungimo duomenų prie el. bankininkystės:
- Smart-ID;
- PIN generatoriaus;
- mobilaus elektroninio parašo.
Pildant prašymus internetu, sugaišite ne daugiau, kaip 15-20 minučių.
Pateikiame 7 žingsnius, kaip reikia pildyti prašymą dėl išmokos vaikui internetu:
1. Savo naudojamoje interneto naršyklėje įveskite www.spis.lt ir spauskite Prisijungti

2. Patekę į Elektroninius valdžios vartus spauskite Gyventojas

3. Pasirinkite norimą prisijungimo būdą prie elektroninių valdžios vartų. Tai galite padaryti
naudodami Smart-ID, PIN generatorių arba mobilųjį parašą.
Pvz.:

4. Spauskite mygtuką Patvirtinti (taip suteiksite teisę perduoti savo duomenis Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai)

5. Patvirtinę pateksite į SPIS sistemą, kur pradžioje patikrinkite ir jeigu reikia atnaujinkite
asmeninius duomenis. Tuomet rinkitės Naujas prašymas

6. Spauskite Piniginės išmokos ir iš sąrašo pasirinkite reikiamą prašymą (pvz.: Vienkartinės
išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas (SP-3A)).

7. Užpildykite atsidariusios formos duomenų laukus. Išsaugokite ir paspauskite Pateikti ir
vėliau Tvirtinti.
8. Prašymo būsena pasikeis į Apdorojamas arba Atmestas.
9. Jei prašymas bus atmestas, reiks užpildyti iš naujo.
10. Pateiktus prašymus matys Socialinės paramos skyriaus specialistai, apie priimtą sprendimą
jus informuos pranešimu.
Kada išmokamos išmokos vaikui?
Vienkartinė išmoka vaikui išmokama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų
dokumentų gavimo Druskininkų savivaldybės administracijoje dienos.
Sprendimas dėl išmokos vaikui skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo
prašymo skirti išmoką ir visų reikiamų dokumentų gavimo Druskininkų savivaldybės
administracijoje dienos.
Jeigu turite papildomai klausimų – rašykite komentarus su jums rūpimu klausimu
vaikasplius@druskininkai.lt arba Facebook „Kompleksinė paslauga VAIKAS+“ ir stengsimės
į visus atsakyti!

