
DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS
APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA

Žr. „nurodymus“ 3 psl.

E 402 (1)

PAŽYMA APIE MOKYMOSI TĘSIMĄ SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI

Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str.
Regl. 574/72: 86 str.; 88 str.; 90 str.; 91 str.; 92 str.

A. Paraiška pažymai gauti

Šią formą pildo įstaiga, kompetentinga teikti išmokas šeimai. Jeigu forma skirta Belgijos ar Čekijos įstaigai, turi būti pridedama forma
„E 402 Priedas“

1.

Pareiškėjas gauti išmokas šeimai
n Pagal darbo sutartį dirbantis asmuo n Pensininkas (pagal darbo sutartį dirbančių shema)
n Savarankiškai dirbantis asmuo n Pensininkas (savarankiškai dirbančių shema)
n Asmenys, kiti nei paminėti aukščiau n Našlaitis

1.1. Pavardė (1a)
...................................................................................................................................................................................................................................

1.2. Vardai Anksčiau turėtos pavardės (1a) Gimimo vieta (2)
............................................................................... ............................................................................ ..................................................................

1.3. Gimimo data Lytis Pilietybė Identifikacijos/draudimo Nr. (3)
.................................... .................................... ....................................................... ................................................................................

1.4. Adresas (5) .............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

2. Mokinys ar studentas

2.1. Pavardė (1a)
...................................................................................................................................................................................................................................

2.2. Vardai Anksčiau turėtos pavardės (1a)
............................................................................... .................................................................................................................................................

2.3. Gimimo vieta (2) (4) Gimimo data Draudimo Nr. (3)
.......................................................................... ................................................................... ..........................................................................

2.4. Adresas (5)
...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

2.5. n turi aukštąjį išsilavinimą n neturi aukštojo išsilavinimo (11)

3. Įstaiga, kompetentinga skirti išmokas šeimai

3.1. Pavadinimas ........................................................................................................................................................................................................

3.2. Adresas (5) .............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

3.3. Bylos numeris .......................................................................................................................................................................................................

3.4. Antspaudas 3.5. Data
..............................................................................................

3.6. Parašas
..............................................................................................
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B. Pažyma

Pildoma mokymo įstaigos (mokyklos, universiteto, kolegijos ir kt.) ir siunčiama įstaigai, nurodytai 3 skyriuje.

4.

4.1. 2 skyriuje nurodytas asmuo lanko įstaigą, nurodytą 6 skyriuje
nuo............................................................................................................................................................................................................................

4.2. Mokslo metai prasidėjo ..................................................................... (data) ir baigėsi ..................................................................... (data)

4.3. Mokyklos tipas (6) ................................................................................................................................................................................................

studijų forma (6a) ...................................................................................................................................................................................................

4.4. Jo/jos mokymas šioje įstaigoje greičiausiai tęsis iki .....................................................................................................................................

4.5. Užsiėmimų valandų skaičius yra ........................................................................................................................................... per savaitę (7)

Šios valandos yra išdėstytos per ............................................................................................................................ dienas (pusdienius) (8)

4.6. Apytikslis valandų skaičių, reikalingas namų darbams atlikti ........................................................................................... per savaitę (9)

5. Informacija, kurią reikia pateikti tik Čekijos, Prancūzijos, Latvijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų įstaigoms

5.1. 2 skyriuje nurodytas asmuo lanko įstaigą, nurodytą 6 skyriuje, kurioje siekia šio išsilavinimo:

n pagrindinio
išsilavinimo

n aukštesniojo arba
universitetinio išsilavinimo

n techninio ar profesinio mokymo n kito (prašom nurodyti)

5.2. Išskirtiniai atvejai (prašom nurodyti):

n Neakivaizdiniai kursai n Vakariniai kursai

n Trumpesni nei 20 val. per savaitę kursai

n Mokymas, trunkantis mažiau nei vienerius mokslo metus nuo .................................................. iki ..................................................

n Kita ....................................................................................................................................................................................................................

5.3. Mokesčio už mokslą suma (9) ...........................................................................................................................................................................

5.4. Ar 2 skyriuje nurodytas asmuo gauna stipendiją (6) n Taip n Ne

5.4.1. Stipendijos suma ................................................................................................................................................................................................

5.5. Kompensacijos ar pašalpos forma (10) ............................................................................................................................................................

5.6. Vedybinė padėtis .................................................................................................................................................................................................

6. Informacija, kurią reikia pateikti tik Vokietijos įstaigoms, jei užsiėmimai vyksta mažiau nei 10 valandų per savaitę

6.1. Kursas atitinka valstybės patvirtintą mokymo programą n Taip n Ne
Jei ne,

6.2. Kursas baigiasi bandrai nustatytu ar pripažįstamu egzaminu (atsiskaitymais) n Taip n Ne
Jei ne,

6.3. Mokymosi eigoje nuolat atliekami kvalifikaciniai testai n Taip n Ne
Jei ne,

6.4. Kurso paskaitos reikalauja plataus pasiruošimo ar namų darbų veiklos n Taip n Ne
Jei ne,

6.5. Įgyjama papildomų žinių ir įgūdžių, reikalingų mokantis šiame kurse n Taip n Ne

7. Mokykla, universitetas ar kolegija

7.1. Pavadinimas ........................................................................................................................................................................................................

7.2. Adresas (5) ............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

7.3. Antspaudas 7.4. Data
..............................................................................................

7.5. Parašas
..............................................................................................
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NURODYMAI

Prašome užpildyti šią formą didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, rašant tik ant taškinių linijų. Ji pildoma įstaigos,
nurodytos 7 skyriuje, kalba.

PASTABOS

(1) Šalies, kurioje yra šią formą pildanti įstaiga, simbolis: BE = Belgija; CZ = Čekijos Respublika; DK = Danija; DE = Vokietija;
EE = Estija; GR = Graikija; ES = Ispanija; FR = Prancūzija; IE = Airija; IT = Italija; CY = Kipras; LV = Latvija; LT = Lietuva;
LU = Liuksemburgas; HU = Vengrija; MT = Malta; NL = Nyderlandai; AT = Austrija; PL=Lenkija; PT = Portugalija; SI = Slovėnija;
SK = Slovakija; FI = Suomija; SE = Švedija; UK = Jungtinė Karalystė; IS = Islandija; LI = Lichtenšteinas; NO = Norvegija;
CH = Šveicarija.

(1a) Ispanijos kilmės asmenų atžvilgiu nurodykite abi pavardes. Portugalijos kilmės asmenų atžvilgiu nurodykite visus vardus (vardai,
pavardė, mergautinė pavardė) pagal šeimyninę padėtį, tokia tvarka kaip nurodoma tapatybės kortelėje arba pase.

(2) Portugalijos regionų atžvilgiu nurodykite parapiją ir vietos administraciją.
(3) Kai forma siunčiama Čekijos įstaigai, nurodykite gimimo numerį; Danijos įstaigai nurodykite CPR numerį; Suomijos įstaigai nurody-

kite gyventojų registro numerį; Švedijos įstaigai nurodykite asmeninį numerį (personnummer); Islandijos įstaigai nurodykite asmens
identifikacijos numerį (kennitala); Lichtenšteino įstaigai nurodykite AHV draudimo numerį; Lietuvos įstaigai nurodykite asmens identi-
fikacijos numerį; Latvijos įstaigai nurodykite identifikacijos numerį; Maltos įstaigai Maltos piliečių atveju nurodykite identifikacinės kor-
telės numerį, ne Maltos piliečių atveju nurodykite Maltos socialinio draudimo numerį; Norvegijos įstaigai nurodykite asmens identifi-
kacijos numerį (fødselsnummer); Belgijos įstaigai nurodykite valstybinės socialinės apsaugos numerį (NISS); Vokietijos įstaigai nuro-
dykite draudimo numerį (VSNR); Ispanijos įstaigai nurodykite numerį, esantį nacionalinėje tapatybės kortelėje (D.N.I.) arba N.I.E
užsieniečių atveju, net jeigu kortelės galiojimo laikas yra pasibaigęs; Lenkijos įstaigai nurodykite PESEL arba NIP numerį; Portugali-
jos įstaigai taip pat nurodykite bendros pensijų sistemos registracijos numerį, jeigu asmuo buvo draustas pagal Portugalijos valsty-
bės tarnautojų socialinio draudimo schemą; Slovakijos įstaigai nurodykite gimimo numerį; Slovėnijos įstaigai nurodykite asmens
identifikavimo numerį (EMŠO) ir mokesčių mokėtojo numerį; Šveicarijos įstaigai nurodykite AVS/AI (AHV/IV) draudimo numerį.

(4) Švedijos kilmės asmenų atžvilgiu informacija negali būti pateikiama, kol nenurodoma, kad ji yra svarbi.
(5) Gatvė, numeris, pašto kodas, miestas, šalis.
(6) Pažymėkite, ar tai visuomenės išlaikoma mokykla, „valstybinė mokykla“ arba valstybės kontroliuojama mokykla. Pildoma tik tuo

atveju, jeigu 3 skyriuje nurodyta įstaiga yra Jungtinės Karalystės įstaiga.
(6a) Slovakijos įstaigoms nurodykite, ar studijos yra pilnos (darbo dienos trukmės), ar dalinės.
(7) Vokietijos institucijoms užpildykite jei kursai trunka trumpiau nei 10 valandų per savaitę.
(8) Pildoma, jeigu forma yra siunčiama Belgijos arba Suomijos įstaigai; pusdienių (nepilnos dienos) skaičius nurodomas pradinių ir vidu-

rinių mokyklų atveju.
(9) Nyderlandų įstaigoms.
(10) Maltos įstaigoms nurodykite, ar vaikas gauna kompensaciją už savo studijas, ir kompensacijos dydį per savaitę.
(11) Slovakijos įstaigoms.
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DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS
APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA

Žr. nurodymus E 402 formos 3 psl.

E 402 Priedas (1)

Pildo mokyklos, kolegijos ar universitetinės, kt. mokymo institucijos, nurodytos 2 skyriuje, kai paraiška išmokoms šeimai gauti
pateikiama Belgijos įstaigai.

1.

1.1. Per kiek dienų (pusdienių) ir valandų per savaitę yra išdėstytos pamokos (užsiėmimai)?

Dienos.................................................................................................. Valandos .............................................................................................

1.2. Pamokos n vyksta n nevyksta iki 19 val.

1.3. Mokiniai n lanko n nelanko pamokų reguliariai

Jei nelanko, nurodykite praleidžiamų dienų skaičių ir priežastį
....................................................................................................................................................................................................................................

1.4. Pamokos, nurodytos 1.1 punkte

a) n apima n neapima

praktikos už mokslo institucijos ribų valandas, reikalaujamos gauti diplomui.

Jeigu taip, nurodykite gautą bendrą darbo užmokestį ar pašalpas:

.......................................................................................................................................................................................................................

už laikotarpį nuo .................................................................... iki...........................................................................................................

b) n apima n neapima

praktinių užsiėmimų toje institucijoje valandų.

Jei taip, nurodykite valandų skaičių per savaitę: .........................................................................................................

c) n apima n neapima
valandas, skirtas mokytis institucijoje.

Jei taip, nurodykite valandų skaičių per savaitę: .........................................................................................................

1.5. Suteikiamo išsilavinimo rūšis
n pagrindinis išsilavinimas n techninis ar profesinis mokymas n meninis išsilavinimas

n aukštasis neuniversitetinis n universitetinis

1.6. Studentas n ruošia n neruošia

disertacijos (baigiamojo darbo)

Jei taip, nurodykite

— nuo kada? ......................................................................................................................................................................

— kada turi pateikti darbą? ......................................................................................................................................................................

1.7. Studijų programa

n yra n nėra pripažįstama valstybės
n atitinka n neatitinka studijų programos, pripažįstamos valstybės

1.8. Nurodykite atostogų laikotarpius

— Kalėdų atostogos: nuo ......................................................................... iki ................................................................................

— Velykų atostogos: nuo ......................................................................... iki ................................................................................

— Vasaros atostogos: nuo ......................................................................... iki ................................................................................

2. Mokykla, universitetas, kolegija, kt. mokymo įstaiga

2.1. Pavadinimas ...........................................................................................................................................................................................................

2.2. Adresas (5) ..............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

2.3. Antspaudas 2.4. Data

........................................................................

2.5. Parašas
........................................................................
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