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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas
2.
Administracinės paslaugos
versija
3.
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Aprašymo turinys
Socialinės paramos mokiniams skyrimas
2
Socialinė parama mokiniams skiriama vaikams,
kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose,
profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo
mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus
laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo
programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų
ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo
programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.
Mokiniai turi teisę į socialinę paramą mokiniams ,
jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai
gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui
per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų
pajamų (toliau – VRP) (153 Eur) dydžio.
Mokinių nemokamas maitinimas skiriamas vaikams,
atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, mokiniai
turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus), jeigu
vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį
yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (204 Eur).
Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos
nariui per mėnesį mažesnės nei 1,5 VRP dydžio
(atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), skiriamas
nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai)
vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose
dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
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Eil.
Nr.

4.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas, mokiniams
gali būti skiriamas nemokamas maitinimas išimties
tvarka Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais.
Mokinio reikmėms įsigyti (įskaitant pirkimo
pridėtinės vertės mokestį) skiriama 120 procentų
bazinės socialinės išmokos dydžio suma (45,60 Eur)
vienam mokiniui per kalendorinius metus.
Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai.
Prašymą gali pateikti vienas iš mokinio tėvų, globėjų
(rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis
mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas
prašyme nurodytu būdu (paštu, el.paštu, telefonu).
1. Lietuvos
Respublikos
socialinės
paramos
mokiniams įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/TAIS_
463902
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m.
gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1770 „Dėl mokinių
nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo
patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B0EE2B5D2192
(žr. „Galiojanti suvestinė redakcija“).
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B0EE2B5D2192/TAIS_
466431
3. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008 m.
birželio 30 d. sprendimas Nr. T-149 „Dėl paramos
mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
4. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio
5 d. sprendimu Nr.T-2 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės
paramos ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo
patvirtinimo (su 2010 m. sausio 27 d. pakeitimu –
sprendimas Nr.T-15).
5. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio
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Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
5 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl mokinių nemokamo
maitinimo Biržų rajono savivaldybės mokyklose
tvarkos aprašo“.
https://www.birzai.lt/index.php?-452334358

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti
institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

Dokumentai reikalingi paramai gauti (atsižvelgiant į
aplinkybes):
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai);
4. pažymos apie kiekvieno šeimos nario pajamas už 3
paskutinius mėnesius (darbo užmokestis, alimentai,
dividendai, stipendija, nedarbo draudimo pašalpa ir
kt.) arba, jei pajamų šaltinis pasikeitęs, pajamas to
mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą;
5. pažyma iš mokymo įstaigos (jei šeimoje yra
besimokančių vaikų nuo 16 m.);
6. pažyma apie nuomojamą žemės plotą;
7. teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo
arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
8. įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota
pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
9. asmenys, vykdantys individualią veiklą ar turintys
verslo liudijimus, pateikia pajamų ir išlaidų apskaitos
žurnalą.
PASTABA. Darbuotojas turi teisę pareikalauti ir
kitų papildomų dokumentų.
1. Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų
registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (A. Vivulskio g. 4A LT-03220
Vilnius), http://www.gyvreg.lt/.
2. Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas iš
valstybės įmonės Registrų centro (V. Kudirkos g. 18,
LT-0315 Vilnius, el. p.info@registrucentras.lt)
2. Informacija iš iš Valstybnio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (SODRA) (Konstitucijos pr. 12,
LT-09308 Vilnius), http://www.sodra.lt/.
3. Informacija iš socialinės paramos šeimai
informacinių sistemų SPIS ir „Parama“ – iš UAB
„Nevda“ (Savanorių g pr. 178, LT-03154 Vilnius),
http://www.nevda.lt/.
4. Pažyma iš Lietuvos darbo biržos duomenų bazės
apie gaunamas ar negaunamas nedarbingumo
išmokas (Lietuvos darbo birža prie Socialinės
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Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
apsaugos ir darbo ministerijos (Vilko g. 3A, LT03131 Vilnius, el. p. info@ldb.lt).

7.

Administracinės paslaugos
teikėjas

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys

11.

12.

Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą

13.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

Socialinės paramos skyriaus specialistė
Jurga Serapinienė
Tel. (8 450) 43 126
El. p. socialineparama@birzai.lt
Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas
Kęstutis Knizikevičius
Tel (8 450) 42 109,
Mob. Tel. 8 6165 2056
el. p. kestutis.knizikevicius@birzai.lt
Sprendimas priimamas ne vėliau, kaip per 10
kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų
dokumentų gavimo dienos.
Paslauga teikiama neatlygintinai.

SP-11 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio
10 d. įsakymu Nr. A1-279.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F388533232DF/WsfaRB
nqDg
Viešoje interneto svetainėje (Biržų rajono
savivaldybė - Administracinės paslaugos)
https://www.birzai.lt/index.php?1203506095
asmeniui suteikiama galimybė gauti prašymo formą
(ją atsisiunčiant).
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracinį
padalinį (Socialinės paramos skyrius), įgaliotas
darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir
įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio
aprašymo 5 punkte.
Kad mokinys gautų paramą mokinio reikmėms
įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų, kai
prasideda nauji mokslo metai, liepos 1 d. iki spalio 10
d. (ne ilgiau kaip iki spalio 20 d.).
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo
mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo liepos 1

5

Eil.
Nr.

14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

d. Jeigu mokiniui nebuvo skiriamas nemokamas
maitinimas paskutinį mokslo metų mėnesį, dėl
nemokamo maitinimo mokykloje organizuojamoje
dieninėje vasaros poilsio stovykloje galima kreiptis
nuo gegužės 1 d.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio
tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės
paramos mokiniams, mokykla apie tai informuoja
Savivaldybės administraciją ir pateikia turimą
informaciją.
Administracinės paslaugos „Socialinės paramos
mokiniams
skyrimas“
teikimo
aprašymas
užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje
pagal dokumentacijos planą.

Savivaldybės gydytojas (vyr. specialistas),
atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas

_________________

Kęstutis Knizikevičius

