
PATVIRTINTA 

Panevėžio socialinių paslaugų centro  

direktoriaus 

2021 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-357 

  

  

PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS TEIKIMO IŠ EUROPOS PAGALBOS 

LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO PANEVĖŽIO MIESTO 

SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠAS 

   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų administravimo 

ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-288, Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims 

fondo projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 Paramos maisto produktais teikimo iš 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (toliau – Fondas) reglamentuoja Europos 

pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos organizavimą ir teikimą Panevėžio 

miesto savivaldybės gyventojams. 

2. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30 d. 

įsakymu Nr. A-805 paramos maisto produktais teikimą iš Fondo Panevėžio miesto savivaldybės 

gyventojams koordinuoja Panevėžio socialinių paslaugų centras (toliau – Centras). 

3. Paramos maisto produktais prašymų priėmimą ir gavėjų sąrašų sudarymą vykdo 

Centras. 

4. Paramos tikslas – sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Panevėžio miesto 

gyventojams gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą  (toliau – 

Parama)ir prisidėti prie šių žmonių skurdo ir/ar socialinės atskirties mažinimo.  

II. KREIPIMASIS DĖL PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS 

  

5. Asmuo, norintis gauti paramą, pildo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d.  įsakymu A1-288 patvirtintame Europos pagalbos labiausiai 

skurstantiems asmenims fondų finansavimo sąlygų apraše Nr. 4 nustatytos formos prašymą gauti 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą (1 priedas), kuris suformuojamas 

informacinėje sistemoje SPIS. Prašyme nurodomi duomenis apie šeimą, jos narių veiklos pobūdį, 



gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją. Pareiškėjas pasirašo užpildytą 

prašymo formą, taip užtikrindamas pateiktos informacijos teisingumą.  

6.  Prašymas gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą  

galioja iki vienų kalendorinių metų  (nuo n metų sausio 1 d. iki  n metų gruodžio 31 d.) jeigu 

nepasikeitė gyventojo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų padėtis pagal šiame skyriuje nurodytus 

teisės aktus.  

7. Asmenų prašymai ateinantiems metams  priimami nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. 

darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val. 103 kabinete. 

8. Einamaisiais metais prašymai priimami bet kuriuo metu.   

  

III. PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS SKYRIMAS 

  

9. Teisę gauti paramą maisto produktais iš Fondo turi asmenys, kurių vidutinės 

mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų 

pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį  

10.  Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 21 d. 

įsakymu Nr. A-514 nustatytas maksimalus pajamų dydis tenkantis vienam asmeniui išimties tvarka, 

kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 

VRP dydį, bet neviršija 2,6 VRP dydžio per mėnesį, kai:      

10.1. asmuo yra pensinio amžiaus ir gyvena vienas; 

10.2. asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;  

10.3. šeima augina 3 ir daugiau vaikų, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu 

šeimoje yra vyresnių kaip 18 metų vaikų ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo 

ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba 

studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar 

nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip 

iki jiems sukaks 24 metai; 

10.4.  šeima (vienas gyvenantis asmuo) patiria dideles išlaidas dėl jos (jo) nario (-ių) 

ligos, nelaimės ar kitais kriziniais atvejais ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus; 

10.5. asmuo vienas augina vaikus; 

 10.6. šeima (-os) patiria socialinę riziką ir kai jai (joms) yra teikiamos socialinės 

priežiūros paslaugos; 

10.7. asmenys atitinka kriterijus, nurodytus  patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-503, IV skyriaus,  28 punktu.  



11. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį 

apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymu, išskyrus pajamas, gaunamas iš žemės ūkio veiklos, kurios skaičiuojamos tik 

pagal šios veiklos apskaitos dokumentus, netaikant pajamų nustatymo tvarkos pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų 

pagal sąlygines išlaidas, normatyvus arba pagal pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų. 

12. Prieglobsčio prašytojų, perkeltų į Lietuvos Respublikos teritoriją pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į 

Lietuvos Respublikos teritoriją“, ir prieglobstį Lietuvos Respublikoje gavusių asmenų pajamos per 

mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Įstatymu, Užsieniečių apgyvendinimo Pabėgėlių priėmimo 

centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio poveikio priemonių 

taikymo jiems tvarkos aprašu ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už naudojimąsi visuomeninio 

transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2002 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 20 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo 

Pabėgėlių priėmimo centre sąlygų ir tvarkos, užsieniečių užimtumo organizavimo bei drausminio 

poveikio priemonių taikymo jiems tvarkos aprašo ir Užsieniečio teisės gauti kompensaciją už 

naudojimąsi visuomeninio transporto priemonėmis įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 

Valstybės paramos prieglobsčio gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Valstybės paramos prieglobsčio 

gavėjų integracijai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

13. Sprendimą skirti paramą išimties tvarka priima  Socialinės globos ir pagalbos 

skyriaus vedėja. Prašyme rašoma rezoliucija „Paramą skirti“ . 

 

 IV. PARAMOS MAISTO PRODUKTAIS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS 

  

14. Asmenų prašymus  gauti paramą maisto produktais priima, registruoja, tikriną 

pateiktų duomenų teisingumą bei nustato asmenų teisę į paramą Centro atsakingi darbuotojai. 

15. Paramos gavėją, kuriam suteikta parama, Centro atsakingi darbuotojai įrašo į 

Socialinės apsaugos ir darbo  ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A1-268 patvirtintą 

nustatytos formos Paramos gavėjų sąrašą, o pasikeitus šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamoms 

jį koreguoja bei atnaujina. Sąrašas formuojamas informacinėje SPIS sistemoje. 

16. Centras, priėmęs ir užregistravęs naujus gyventojų prašymus, sudarytą paramos 

gavėjų sąrašą papildo.  

17. Dokumentai saugomi  10 metų po sutarties įsipareigojimų įvykdymo.  



18. Už teisingą tikslinės grupės asmenų įtraukimą į paramos gavėjų sąrašus atsako 

Socialinės globos ir pagalbos skyriaus socialinis darbuotojas bendrųjų socialinių paslaugų teikimui. 

19. Centras, sudaręs paramos maisto produktais gavėjų sąrašą, informaciją apie paramos 

maisto produktais gavėjų skaičių tarpusavyje suderintais terminais pateikia Juridiniam asmeniui, 

kuris dalija maisto produktus Panevėžio savivaldybės gyventojams. 

20. Parama maisto produktais Panevėžio savivaldybės labiausiai skurstantiems 

asmenims teikiama Juridinio asmens nustatytu laiku ir grafiku. 

21.  Pasikeitus asmens pajamoms, apie tai asmuo per 10 (dešimt) darbo dienų privalo 

informuoti Centrą. 

22. Asmuo, kuris  du kartus neatvyko  atsiimti maisto produktų ir nenurodė objektyvių 

priežasčių, yra išbraukiamas iš paramos maisto produktais gavėjų sąrašo. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

23. Ginčai, kilę dėl paramos maisto produktais paskirstymo ir dalijimo, sprendžiami 

bendradarbiaujant Centrui ir Juridiniam asmeniui. 

24. Už asmenų, besikreipiančių dėl paramos maisto produktais, atrinkimą ir teisingą 

paramos maisto produktams gavėjų sąrašų sudarymą atsako Centro atsakingi darbuotojai. 

25. Centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (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) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymu. 

________________________________ 

 

 


