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INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ SOCIALINEI PARAMAI PINIGAIS PLANO VYKDYMĄ 20__m.

(data ir numeris)
(sudarymo vieta)
(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:
Ministerija

DepartamentasBiudžetinė įstaiga
(Kodas)

Įvykdyta
išmokų gavėjų skaičius (žm.)
Išmokų rūšys

1

1. Valstybinės rentos
2. Karių ir pareigūnų valstybinės pensijos
3. Kitos valstybinės pensijos
4. Išmokos vaikams, iš jų:
vienkartinė išmoka vaikui
išmoka vaikui

laikotarpio
pradžioje

laikotarpio
pabaigoje

laikotarpio
vidutinis

vidutinė
išmoka,
Eur

išlaidų suma,*
tūkst. Eur

2

3

4

5

6

x

x

x
x

x
x

išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui
globos (rūpybos) išmoka
vienkartinė išmoka įsikurti
vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
išmoka įvaikinus vaiką
išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko
priežiūrai
išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui
globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas
5. Šalpos išmokos ir tikslinės kompensacijos, iš jų:
šalpos išmokos
tikslinės kompensacijos
6. Rentos buvusiems sportininkams
7. Artistų kompensacinės išmokos buvusiems teatrų ir
koncertinių įstaigų darbuotojams
8. Profesinės reabilitacijos pašalpos
9. Žalos atlyginimas, kai ši prievolė pereina valstybei
10. Draudimas valstybės lėšomis, iš jų:
motinų (tėvų), globėjo (globėjų), auginančių vaiką iki
trejų metų
tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių
bendruomenių ir bendrijų dvasininkų ir tik vienuolyne
dirbančių vienuolių
neįgalių asmenų, kuriems nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos poreikis, slaugytojų
meno kūrėjo statusą turinčių asmenų, neturinčių
draudžiamųjų pajamų
jaunų asmenų (16–29 m.), savarankiškai įgyjančių
praktinius įgūdžius

2
Įvykdyta
išmokų gavėjų skaičius (žm.)
Išmokų rūšys

laikotarpio
pradžioje

laikotarpio
pabaigoje

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

laikotarpio
vidutinis

vidutinė
išmoka,
Eur

x

x

išlaidų suma,*
tūkst. Eur

savarankiškai dirbančių asmenų, pirmuosius metus
atleistų nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo
11. Skatinamosios įmokos, mokamos į pensijų kaupimo fondus
už asmenis, pasirinkusius dalyvavimą pensijų kaupime
12. Transporto kompensacijos asmenims, turintiems sutrikusią
judėjimo funkciją, iš jų:
gaunantys 0,25 BSI dydžio transporto išlaidų
kompensaciją
gaunantys 32 BSI dydžio specialių lengvųjų automobilių
įsigijimo išlaidų kompensaciją
13. Vienkartinės kompensacijos ginkluoto pasipriešinimo
(rezistencijos) dalyviams ir žuvusių pasipriešinimo 1940–1990
metų okupacijoms dalyvių šeimoms
14. Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant
būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje
žuvusiųjų šeimoms
15. Vienkartinės kompensacijos asmenims, patyrusiems žalą
likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius
16. Dirbusių valstybinių pensijų gavėjų kompensacijos
17. Dirbusių senatvės pensijų gavėjų kompensacijos
18. Sumažintų pensijų kompensacijos (dėl draudžiamųjų pajamų
sumažinimo)
Iš viso išlaidų:

* Stulpelyje „išlaidų suma“ nurodomos išlaidos valstybinėms pensijoms, rentoms ir kitoms išmokoms, neįskaitant šių išmokų administravimo
(skyrimo, mokėjimo ir pristatymo) išlaidų.

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

