
MATERIALINĖ PARAMA LIGOS, NELAIMINGO ATSITIKIMO IR KITAIS ATVEJAIS 

 

Materialinės paramos dydis - iki 50 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP*) dydžio. 

Materialinė parama gali būti skiriama Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, esant ypatingoms 

aplinkybėms (nebūdingoms įprastai, kasdieninei situacijai, keliančioms pavojų gyvybei ir pan., kurių 

asmuo negali realiai valdyti dėl jų pobūdžio, atsiradimo priežasčių, kaštų ir pan.): 

-  kai asmenims reikalingos lėšos gydytojo paskirtiems būtiniems (išskyrus rekomendacinio pobūdžio) 

vaistams ar kitoms medicinos priemonėms, operacijai, medicininiams tyrimams ar kitoms asmens 

sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ar iš dalies apmokėti (kompensuoti);  

- 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 (kompensuoti). 

Dėmesio ! Ši parama gali būti skiriama, jeigu patirtų (patiriamų) išlaidų nekompensuoja arba 

kompensuoja tik dalį teritorinės ligonių kasos ir (ar) neapmoka arba apmoka tik dalį draudimo 

kompanija, labdaros (paramos) fondas ir pan., taip pat žala, patirta dėl įvykusios nelaimės, nebuvo 

atlyginta (kitų fizinių ir (ar) juridinių asmenų) ar buvo atlyginta iš dalies ir pan. ir jeigu asmenys 

atitinka visus šiuos reikalavimus: 

- kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo (šeimos narys) kreipimosi dėl materialinės paramos metu 

atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymo (toliau-Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų (dirba, gauna bet kokios rūšies 

pensiją, registruoti Užimtumo tarnyboje ir kt.); 

- vidutinės mėnesio pajamos, nurodytos ir apskaičiuotos pagal Įstatymo 17 ir 18 straipsnius,  vienam 

asmeniui (šeimos nariui) yra ne didesnės kaip 4 VRP* dydžiai; 

- asmens (šeimos narių) nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija Įstatyme nustatyto turto vertės 

normatyvo bei turimų piniginių lėšų dydis neviršija nustatyto piniginių lėšų normatyvo arba viršija, 

bet turimų piniginių lėšų nepakanka išlaidoms apmokėti; 

- išlaidas patyrė per pastarųjų 3 mėnesių ir (ar) kreipimosi mėnesio laikotarpį; 

- Materialinės paramos teikimo komisija teikia siūlymą skirti materialinę paramą, jos dydį bei teikimo 

būdą (būdus).  

Kur kreiptis?  

Prašymai dėl materialinės paramos priimami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją: I–IV nuo 8 iki 

17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.  

Pareiškėjai, deklaruojantys gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos 

pr.),  priimami Vytauto g. 13, 3 aukšte. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto 

portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniu paštu 

parama.centras@klaipeda.lt arba informacijos kabinete. 

Pareiškėjai, deklaruojantys gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų 

gyvenvietės imtinai), priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu 

Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonu (8 46) 32 46 96, 

elektroniniu paštu parama.filialas@klaipeda.lt arba informacijos salėje. 

________________________________________________________________________________ 

*  2020 metais VRP - 125 Eur 
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