IŠMOKŲ POKYČIAI
Nuo 2021-01-01 keitėsi socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžiai:
1. bazinis socialinės išmokos dydis – 40 Eur;
2. šalpos pensijų bazės dydis – 143 Eur;
3. tikslinių kompensacijų bazės dydis – 120 Eur;
4. valstybės remiamų pajamų dydis – 128 Eur.
SOCIALINĖ PAŠALPA
Nuo 2021-01-01 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
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mėnesį, yra mažesnės kaip 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio, t. y. 140,80 Eur.
TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS
Tikslinių kompensacijų bazės dydis didėja iki 120 Eur (2020 m. – 117 Eur).
Tikslinės kompensacijos neįgaliesiems:

Pirmojo lygio specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis
Antrojo lygio specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis
Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos
poreikis
Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos
poreikis

Išmokos dydis (Eur)
iki 2021-01-01

Išmokos dydis (Eur)
nuo 2021-01-01

128,70

132,00

70,20

72,00

304,20

312,00

222,30

228,00

IŠMOKA VAIKUI
Paskelbtos ekstremalios situacijos ir paskelbto karantino metu papildomai išmokai vaikui
gauti vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių
asmenų mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti
išmoką atsiradimo dienos pajamas arba, jeigu pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines
mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai
gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti šios išmokos, pajamoms sumažėjus, vidutinės
mėnesio pajamos išmokai gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 3 kalendorinių mėnesių iki
kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas.
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Pajamos vienam asmeniui per mėnesį turi būti mažesnės negu 2 valstybės remiamų
pajamų dydžiai, t. y. 256 Eur.
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Nuo 2021-01-01 didėja išmokos vaikams:

Išmoka vaikui kiekvienam vaikui
Išmoka vaikui neįgaliam vaikui
Išmoka vaikui kiekvienam vaikui, kai
šeima augina ar globoja 3 ir daugiau
vaikų

Išmokos dydis (Eur)
iki 2021-01-01
60,06
100,23

Išmokos dydis (Eur)
nuo 2021-01-01
70,00
111,20

100,23

111,20

