Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialin÷s
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. geguž÷s 25 d. įsakymu Nr.V-208

Vardas
Pavard÷
Asmens kodas
Gyvenamoji vieta
Telefono Nr./el. pašto adresas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
skyriui

PRAŠYMAS
Žym÷jimo pavyzdys
DöL MOKSLININKŲ VALSTYBINöS PENSIJOS SKYRIMO
2 0 1 1 -

0 0 -

0 0

(Data)

Prašau skirti mokslininkų valstybinę pensiją.
1. ASMENS DOKUMENTO DUOMENYS.
Lietuvos Respublikos
piliečio pasas

Serija

Lietuvos Respublikos
pasas

Numeris

Asmens tapatyb÷s
kortel÷

Leidimas nuolat
gyventi Lietuvoje

Galiojimo data

-

-

2. AR TURITE LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUTEIKTĄ AR
NOSTRIFIKUOTĄ:
MOKSLINĮ LAIPSNĮ

Taip

Ne

PEDAGOGINĮ VARDĄ

Taip

Ne

3. AR TURITE DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ ?

Taip

Ne

4. AR ESATE PRIPAŽINTAS NEDARBINGU AR IŠ DALIES DARBINGU
(INVALIDU) ?

Taip

Ne

5. AR GAUNATE PROFESORIAUS EMERITO MöNESINĘ IŠMOKĄ ?

Taip

Ne

6. AR GAUNATE PENSIJĄ IŠ KITOS INSTITUCIJOS AR VALSTYBöS ?

Taip

Ne

Taip

Ne

JEI TAIP, NETEKTO DARBINGUMO PROCENTAS (INVALIDUMO GRUPö)

JEI TAIP, KUR, KOKIOS RŪŠIES IR NUO KADA

7. AR BUVOTE TEISTAS UŽ TYČINIO NUSIKALTIMO PADARYMĄ ?

versti

8. PENSIJOS MOKöJIMAS.
8.1. PERVESTI Į SĄSKAITĄ BANKE
Kredito įstaigos pavadinimas
Sąskaitos arba kortel÷s sąskaitos numeris

LT

Taip

8.2. PRISTATYTI Į NAMUS

Ne

(gali pasirinkti asmenys, kurie: yra netekę 75-100 procentų darbingumo (I grup÷s invalidai); gyvena vietov÷se, kuriose n÷ra kredito
įstaigų; yra sukakę 80 ir daugiau metų; gauna iki 2010-01-01 paskirtą pensiją, pristatomą pagal jų gyvenamąją vietą)

PAPILDOMI PRAŠYMAI (PASTABOS)

Prašau skirti pensiją remiantis pateikta informacija nuo

-

-

ĮSIPAREIGOJU ne v÷liau kaip per 10 dienų pranešti apie :
- kitos rūšies valstybin÷s pensijos paskyrimą;
- draudžiamųjų pajamų tur÷jimą;
- profesoriaus emerito m÷nesin÷s išmokos paskyrimą;
- apie išvykimą gyventi į užsienį ir kitas aplinkybes, turinčias įtakos mano pensijos dydžiui ir
mok÷jimui.
ŽINAU, kad:
- turint teisę gauti kelias valstybines pensijas, mokama tik viena iš jų;
- valstybin÷ mokslininkų pensija nemokama turint draudžiamųjų pajamų;
- valstybin÷ mokslininkų pensija nemokama nuteisus laisv÷s at÷mimu;
- nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos mok÷jimui, permok÷ta pensijos suma bus
išieškota iš manęs įstatymų nustatyta tvarka.
SUTINKU, kad VSDF valdybos teritoriniai skyriai, administruodami pensijos pagal šį prašymą skyrimą ir/ar
mok÷jimą, tvarkytų mano asmens duomenis (įskaitant ypatingus asmens duomenis).
ESU INFORMUOTAS IR SUTINKU, kad sprendimas d÷l pensijos paskyrimo man bus įteiktas atvykus į
skyrių (atsiimant pensijos gav÷jo pažym÷jimą, pateiktų dokumentų originalus ir kt.). Neatsi÷mus sprendimo
per du m÷nesius nuo pri÷mimo dienos, sprendimas bus man išsiųstas.
TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

Pareišk÷jo

Įgalioto asmens
(Parašas, vardas ir pavard÷)

(Parašas, vardas ir pavard÷)

TAI ŽINOTINA

Mokslininkų valstybin÷s pensijos skiriamos, apskaičiuojamos ir mokamos vadovaujantis 1994 m.
gruodžio 22 d. Mokslininkų valstybinių pensijų laikinuoju įstatymu.
Mokslininkų valstybin÷ pensija arba ši pensija kartu su valstybine socialinio draudimo pensija vienam
asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą m÷nesį, už kurį mokama pensija, Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s paskelbto šalies ūkio vidutinio m÷nesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio.
Mokslininkų valstybin÷ pensija nemokama, jeigu pensijos gav÷jas turi draudžiamųjų pajamų.
Draudžiamosios pajamos – pajamos, nuo kurių buvo įmok÷tos ar tur÷jo būti įmok÷tos privalomos
valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, taip pat priskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo pašalpos ir
nedarbo socialinio draudimo išmokos.
Sprendimas d÷l pensijos įteikiamas atvykus į skyrių (atsiimant pensijos gav÷jo pažym÷jimą, pateiktų
dokumentų originalus ir kt.). Neatsi÷mus sprendimo per du m÷nesius nuo pri÷mimo dienos, sprendimas
išsiunčiamas pensijos gav÷jui.

APLINKYBöS, APIE KURIAS BŪTINA PRANEŠTI SOCIALINIO DRAUDIMO SKYRIUI
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 straipsnis Jus įpareigoja socialinio draudimo skyriui,
mokančiam Jums pensiją, per 10 dienų pranešti apie tai, kad:
- Jums paskirta kitos rūšies valstybin÷ pensija;
- turite draudžiamųjų pajamų;
- išvykstate gyventi į užsienį;
- teismo nuosprendžiu esate pripažintas kaltu už tyčinio nusikaltimo padarymą.
Laiku nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mok÷jimui, permok÷ta pensijos
suma bus išskaičiuota iš Jūsų įstatymų nustatyta tvarka.

