
VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS STIPRINIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

2020 m. vasario ___ d. Nr. TS-___

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo

įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 14 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir atsižvelgdama į Visagino

savivaldybės šeimos komisijos siūlymus (2019 m. lapkričio 19 d. posėdžio protokolas Nr. 9-1052),

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Visagino savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad vienkartinė išmoka gimus vaikui skiriama vaikams, gimusiems po

2020 m. sausio 1 d.

3. Pavesti Visagino savivaldybės administracijai Visagino savivaldybės strateginio

veiklos plano Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programoje (06) numatyti

priemonę, kurios lėšomis bus finansuojamos Visagino savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos

apraše numatytos išmokos ir parama.

Savivaldybės meras Erlandas Galaguz

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės tarybos

2020 m. vasario ___ d. sprendimu Nr. TS-___

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS STIPRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visagino savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato

vienkartinės išmokos gimus vaikui ir paramos mokymosi reikmenimis Visagino savivaldybės

pirmokams skyrimo, mokėjimo iš Visagino savivaldybės biudžeto, apskaitos, atsakomybės ir

kontrolės tvarką Visagino savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Pagrindinės šio Aprašo sąvokos:

2.1. Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;

susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi

jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;

neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti nepilnamečiai

vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį taip pat

įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys) arba nedirbantys (taip pat savarankiškai

nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24

metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo

programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant akademinių atostogų dėl ligos

ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos

baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos

kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

IŠMOKŲ IR PARAMOS RŪŠYS

4. Išmokų ir paramos rūšys:

4.1. vienkartinė išmoka gimus vaikui;

4.2. parama Visagino savivaldybės pirmokams mokymosi reikmenimis.

III SKYRIUS

VIENKARTINĖS IŠMOKOS GIMUS VAIKUI SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

5. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 200,00 Eur vienkartinė išmoka gimus vaikui

(toliau – Vienkartinė išmoka). 

6. Vienkartinė išmoka neskiriama, jeigu:

6.1. vaikas gimė ne Lietuvoje;

6.2. vaiko Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta

tvarka gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybėje arba jis nėra įtrauktas į gyvenamosios

vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje;

6.3. kreipiantis dėl šios išmokos skyrimo, vaikas yra išlaikomas (nemokamai gauna

nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

7. Vienkartinė išmoka skiriama bendrai gyvenantiems asmenims, iš kurių bent vienas

iš tėvų iki vaiko gimimo ne mažiau kaip 183 kalendorines dienas Lietuvos Respublikos

gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą arba yra

įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena Savivaldybėje.
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8. Bendrai gyvenantys asmenys, pageidaujantys gauti Vienkartinę išmoką, raštu

kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Skyrius), pateikdami

Prašymą išmokai gauti (toliau – Prašymas) (Aprašo 1 priedas) ir visus reikalingus dokumentus

(priklausomai nuo aplinkybių):

8.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, leidimą

gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), išskirtiniais atvejais – asmens tapatybę

nustatančius dokumentus (naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas, pensijos gavėjo ar neįgaliojo

pažymėjimas);

8.2. vaiko gimimo faktą ir vietą patvirtinantį dokumentą, kai šių duomenų nėra

valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose.

9. Kreipimosi dėl Vienkartinės išmokos diena laikoma ta diena, kurią pateiktas

Prašymas. Kai kreipiantis dėl Vienkartinės išmokos su Prašymu pateikiami ne visi reikiami

dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį (Aprašo 2

priedas), o šis įteikiamas pareiškėjui. Visi trūkstami dokumentai, reikalingi Vienkartinei išmokai

skirti, pateikiami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo pateikimo dienos. Jeigu pareiškėjas

per vieną mėnesį nepateikia reikiamų dokumentų, per 5 darbo dienas priimamas sprendimas

neskirti Vienkartinės išmokos.

10. Skyriaus socialinių išmokų specialistas patikrina duomenis Socialinės paramos

informacinės sistemos (toliau – SPIS) duomenų bazėse (Gyventojų registro, SODROS) ir

atspausdina išrašą. Jei reikia, papildomai raštu paprašo valstybės ar Savivaldybės įmonių, įstaigų ir

organizacijų, kitų institucijų suteikti reikalingą informaciją.

11. Prašymai gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės

elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą. Jeigu Prašymas

siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie Prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų

kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Vienkartinė išmoka skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo

įgalioto asmens sprendimu.

13. Vienkartinė išmoka skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių

nuo vaiko gimimo dienos.

14. Sprendimas dėl Vienkartinės išmokos skyrimo (neskyrimo) priimamas ne vėliau

kaip per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. 

15. Bendrai gyvenantys asmenys apie priimtą sprendimą dėl Vienkartinės išmokos

skyrimo (neskyrimo) informuojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo

dienos.

16. Jeigu Vienkartinė išmoka neskiriama, nurodoma neskyrimo motyvai ir šio

sprendimo apskundimo tvarka.

17. Vienkartinės išmokos gavimo būdą pasirenka išmokos gavėjas, išskyrus asmenis,

patiriančius socialinę riziką.

18. Vienkartinė išmoka asmenims, patiriantiems socialinę riziką, teikiama:

18.1. piniginėmis lėšomis vaiką prižiūrintiems motinai ar tėvui;

18.2. nepinigine forma.

19. Aprašo 18.2 papunktyje nurodyta Vienkartinės išmoka teikiama Visagino

savivaldybės išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo, patvirtinto

Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-152 „Dėl Visagino

savivaldybės išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo

patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

20. Vienkartinė išmoka išmokama už praėjusį mėnesį.

21. Nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys Vienkartinę išmoką gavo neteisėtai,

nes kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis apie šeimos sudėtį arba kitus duomenis,

reikalingus Vienkartinei išmokai skirti, turi grąžinti neteisėtai gautą pinigų sumą arba ją sumokėti

dalimis Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu.
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22. Jeigu neteisėtai gauta Vienkartinė išmoka negrąžinta per nustatytą terminą, lėšos

išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu

susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

IV SKYRIUS

PARAMOS MOKYMOSI REIKMENIMIS SAVIVALDYBĖS PIRMOKAMS SKYRIMO

TVARKA

23. Kiekvienam Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos pirmokui, rugsėjo 1 d.

atvykusiam į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, skiriama 50,00 Eur vertės parama

mokymosi reikmenimis.

24. Parama mokymosi reikmenimis – tai kanceliarinių prekių rinkinys, sudarytas

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymą

Nr. V-622 „Dėl Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašo patvirtinimo“.

25. Parama mokymosi reikmenimis pirmokui įteikiama pirmą mokslo metų dieną

mokykloje.

26. Už pirmokų aprūpinimo mokymosi reikmenimis organizavimą atsakingas

Savivaldybės administracijos direktorius.

27. Mokymosi reikmenų pirkimas vykdomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymo nustatyta tvarka.

28. Savivaldybės administracijos direktorius pirmokų aprūpinimą mokymosi

reikmenimis organizuoja atsižvelgdamas į pirmokų skaičių kiekvienoje bendrojo ugdymo

mokykloje, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos nustatytu Savivaldybės bendrojo ugdymo

mokykloms mokinių skaičiumi kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiumi kiekviename sraute

mokslo metais.

V SKYRIUS

APSKAITA, ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

29. Savivaldybės administracija atsako:

29.1. už teisingą prašymų ir dokumentų Vienkartinei išmokai gauti priėmimą,

dokumentų parengimą joms išmokėti;

29.2. už asmenų pateiktų duomenų konfidencialumą;

29.3. už duomenų apie pareiškėjus, jiems skiriamą, neskiriamą Vienkartinę išmoką

SPIS tvarkymą.

30. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos vadovas atsako už paramos mokymosi

reikmenimis savo mokyklos pirmokams įteikimą.

31. Bendrai gyvenantys asmenys, šeimos atsako už pateiktos informacijos apie šeimos

narius ir pateiktų duomenų teisingumą.

32. Lėšų, skiriamų Vienkartinei išmokai išmokėti, paramai mokymosi reikmenimis

skirti iš Savivaldybės biudžeto lėšų, panaudojimo kontrolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos

teisės aktais atlieka valstybės bei Savivaldybės institucijos.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Visi dokumentai, susiję su Vienkartinės išmokos, paramos mokymosi reikmenimis

skyrimu ir teikimu, yra saugomi Savivaldybės administracijoje teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Sprendimai dėl Vienkartinės išmokos skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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35. Šis Aprašas gali būti keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės

tarybos sprendimu.

_______________________
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Visagino savivaldybės

šeimos stiprinimo tvarkos aprašo

1 priedas 

 (Prašymo vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti forma)

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL IŠMOKOS

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba gyvenamosios 

vietos adresas, kai asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos 

neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą

Telefono Nr.

El. paštas

Faktinės gyvenamosios vietos adresas1

1 Nurodomas tik tuo atveju, jeigu asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba jo faktinė gyvenamoji vieta

nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta

Pareiškėjas yra (reikalingą variantą pažymėkite Q):

c vaiko (vaikų) motina (įmotė)

c vaiko (vaikų) tėvas (įtėvis)

c globėjas (rūpintojas)

Visagino savivaldybės administracijai

PRAŠYMAS VIENKARTINEI IŠMOKAI GIMUS VAIKUI GAUTI
20__ m. _______________________ d. Nr. __________

Prašau skirti

c Vienkartinę išmoką gimus vaikui 

1. DUOMENYS APIE VAIKUS

Eilės Nr. Vardas ir pavardė Asmens kodas, jo nesant – gimimo data

2. PAPILDOMA INFORMACIJA

2.1. Jei dėl išmokų kreipiasi vienas iš vaiko tėvų, nurodoma kito iš vaiko tėvų (motinos arba tėvo) 

(pabraukti):

Motinos arba tėvo

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

2.2. Ar Jūsų, tėvų, kito iš vaiko tėvų deklaruota gyvenamoji vieta sutampa?  c Taip c Ne

Jei atsakėte „Ne“, nurodykite jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresą

_______________________________________________________________________________

3. IŠMOKĄ PRAŠAU (pažymėti pasirinktą būdą Q):

c PERVESTI Į SĄSKAITĄ:

c pareiškėjo asmeninę c vaiko vardu atidarytą

Lietuvoje esančioje mokėjimo ar kredito įstaigoje (banke ar kt.) c Taip c Ne
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Mokėjimo ar kredito įstaigos (banko ar kt.) pavadinimas

__________________________________

Sąskaitos numeris (20 simbolių):

4. PATEIKIU:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio

vairuotojo pažymėjimą, leidimą gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), pensijos

gavėjo ar neįgaliojo pažymėjimą (pabraukti).

5. PRIDEDAMA* (pažymėti pridedamus dokumentus Q):

£ 5.1. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, _____lapų.

£ 5.2. Kiti _______________________________________________________________.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių

registrų bei valstybės informacinių sistemų

6. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL IŠMOKOS SKYRIMO IR

MOKĖJIMO PRAŠAU TEIKTI:

c paštu, korespondencijos adresas

___________________________________________________________________________;

c elektroniniu paštu, el. p. adresas _______________________________________________

7. c PATVIRTINU, KAD INFORMACINĮ LAPELĮ GAVAU7 _________________________
(pareiškėjo parašas)

7Kai šis Prašymas gauti išmoką teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, kuri nurodyta

informaciniame lapelyje.

8. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

9. ŽINAU IR SUTINKU:

9.1. Kad išmokos mokėjimo tikslais apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis iš kitų

institucijų bus renkama informacija, reikalinga išmokai skirti, ir kad duomenys apie skirtą išmoką

man ir kartu gyvenantiems asmenims gali būti teikiami kitoms institucijoms. 

9.2. Teikti visą teisingą informaciją, reikalingą išmokoms gauti, ir būtinus dokumentus ir

išmoką panaudoti pagal jos tikslinę paskirtį.

9.3. Kad nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms gauti, ir permokos

atveju turėsiu grąžinti savivaldybei neteisėtai gautas išmokų sumas arba jos bus išieškotos

įstatymų nustatyta tvarka.

Pareiškėjas ________________ __________________

(parašas) (vardas ir pavardė) 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

Prašymas Vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti pateiktas ________________ Nr. ___________

(gavimo data)
c Pateikti visi reikalingi dokumentai

c Nepateikti išmokai skirti reikalingi dokumentai

Eil.

Nr.

Nepateikti dokumentai
Dokumento pateikimo

terminas

Pateikimo

data

Prašymą ir dokumentus priėmė

_________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________        _____________________________

(parašas)                        (vardas ir pavardė)
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Visagino savivaldybės

šeimos stiprinimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Informacinio lapelio forma)

INFORMACINIS LAPELIS

_______________________________________________________________________________
(asmens, kuriam įteikiamas lapelis, vardas, pavardė)

Bylos Nr. _________

Prašymas Vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti pateiktas ___________ Nr. ________
(gavimo data)

c Pateikti visi reikalingi dokumentai

c Nepateikti išmokai skirti reikalingi dokumentai

Eil.

Nr.
Nepateikti dokumentai

Pateikti

iki

Prašymą ir dokumentus priėmė

________________________
   (pareigų pavadinimas)

___________________    _____________________________

     (parašas)                      (vardas ir pavardė)

BŪTINA ŽINOTI

1. Vienkartinė išmoka gimus vaikui skiriama ir mokama vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos

patvirtintu Visagino savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

2. Asmuo, pateikęs prašymą Vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti, trūkstamus dokumentus privalo

pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos. 

3. Vienkartinė išmoka gimus vaikui gali būti neskiriama nustačius, kad asmuo pateikė neteisingus

duomenis apie šeimos narius ir pan.

4. Bendrai gyvenantiems asmenims, patyrusiems socialinę riziką, Vienkartinė išmoka gimus vaikui

gali būti teikiama pasirenkant ir derinant teikimo formą (formas) (pinigais ir (ar) nepinigine forma).

5. Vienkartinė išmoka išmokama už praėjusį mėnesį.

6. Nustačius, kad bendrai gyvenantys asmenys Vienkartinę išmoką gimus vaikui gavo neteisėtai, nes

kreipimosi metu pateikė neteisingus duomenis apie šeimos sudėtį arba kitus duomenis, reikalingus

Vienkartinei išmokai gimus vaikui skirti, turi grąžinti neteisėtai gautą pinigų sumą arba ją sumokėti dalimis

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu.

7. Sprendimai dėl Vienkartinės išmokos gimus vaikui gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

________________________
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