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(Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų
SP-11 (A) forma)
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Dokumento gavimo

registracijos žyma

└

┘

ASMENS, KURIS KREIPIASI DĖL NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIUI
(MOKINIAMS), KURIS (KURIE) MOKOSI PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMĄ AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ PIRMOJE KLASĖJE,
NEVERTINANT PAJAMŲ1
Vardas
Pavardė
Asmens kodas
Gimimo data*
* Pildoma tik tuo atveju, jei asmuo, kuris kreipiasi dėl nemokamo maitinimo mokiniui (mokiniams), nėra
Lietuvos Respublikos pilietis (-ė) ir neturi asmens kodo.
1
Jei kreipiasi fizinio asmens atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba gyvenamosios
vietos adresas, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų apskaitą2
Faktinės gyvenamosios vietos adresas3

Telefono ryšio Nr.
El. pašto adresas
Telefono ryšio Nr.
El. pašto adresas

2

Duomenys gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Nurodomas tik tuo atveju, jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos arba nėra įtrauktas į
gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.
3

Juridinio asmens pavadinimas

Registravimo kodas

Buveinės adresas

Telefono ryšio Nr.
El. pašto adresas

Pareiškėjas yra (tinkamą variantą pažymėkite ):
 mokinio (mokinių) motina (įmotė)
 mokinio (mokinių) tėvas (įtėvis)
 globėjas
 pilnametis mokinys
 nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs
 nepilnametis mokinys, kuris yra emancipuotas
 mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą
 kitas bendrai gyvenantis pilnametis asmuo
_____________________________________________
(mokyklos ir savivaldybės (seniūnijos) pavadinimas)

2

20___ m. _____________________ d.
Prašau skirti nemokamus pietus šiam mokiniui (mokiniams), kuris (kurie) mokosi pagal
priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje:
Eil.
Nr.

Mokinio vardas ir
pavardė

Asmens
kodas, jei
nėra – gimimo
data

Klasė,
kurioje
mokinys
mokosi

Mokyklos, kurioje mokinys
mokosi, pavadinimas

INFORMACIJĄ APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO
MAITINIMO NEVERTINANT PAJAMŲ SKYRIMO PRAŠAU TEIKTI:
 paštu, korespondencijos adresas _________________________________________________ ;
 elektroniniu paštu, el. p. adresas __________________________________________________ .
TVIRTINU, kad pateikta informacija teisinga.
ESU INFORMUOTAS, KAD:
Savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose,
reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gaus ir tvarkys duomenis ir
informaciją apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis, kuriais vadovaujantis nustatoma teisė į
socialinę paramą mokiniams, iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės
informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų. Asmens duomenų tvarkymo tikslai – įvertinti, ar
mokinys turi teisę į socialinę paramą mokiniams, taip pat administruoti socialinę paramą
mokiniams. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi ir
tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės
įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir
savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo,
nustatyta tvarka.
Pareiškėjas

__________________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS
Bylos Nr. ________
Prašymas-paraiška gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų Nr. __ pateiktas______.
(gavimo data)

Prašymą-paraišką gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų priėmė
________________________
_ (pareigų pavadinimas)

__________________
(parašas)

_____________________________
(vardas ir pavardė)

