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Gerb. tėveliai  / globėjai, 

 

ATNAUJINTA INFORMACIJA APIE NEMOKAMĄ MAITINIMĄ MOKYKLOSE IR VAIKO 
LAIKINĄSIAS IŠMOKAS 
  
Raštu noriu patvirtinti, kad visiems mokiniams, šiuo metu turintiems teisę į teisės aktais 
nustatytą nemokamą maitinimą mokykloje, laikotarpiu nuo 2022 m. gruodžio 26 d. iki 2023 
m. sausio 6 d. bus mokama 25,00 svarų sterlingų išmoka. Šią išmoką sudaro 2 savaičių 
nemokamas maitinimas mokykloje po 12,50 svarų sterlingų per savaitę. Atkreipkite dėmesį, 
kad nemokamas maitinimas mokykloje tėvams ir (arba) globėjams skiriamas atsižvelgiant į 
jų pajamas. Kalėdų atostogų išmoka netaikoma 1-5 pradinių klasių mokiniams, kurie turi teisę 
į visuotinį nemokamą maitinimą mokykloje, kuris nepriklauso nuo pajamų.  
 
Teisę į šią išmoką turinčioms šeimoms, kurios jau gauna teisės aktais nustatytą nemokamą 
maitinimą mokykloje, nereikia kreiptis dėl šios išmokos. Mokėjimas bus atliktas tiesiogiai į 
jūsų nurodytą banko sąskaitą iki 2022 m. gruodžio 23 d. 
 

Škotijos vaiko laikinoji išmoka (angl. Child Bridging Payment) – žiemos išmoka  
Visi mokiniai, kurie šiuo metu turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje, taip pat gaus 
Škotijos vaiko laikinąją išmoką – 260,00 svarų sterlingų. Šeimoms, kurios jau gauna 
nemokamą maitinimą mokykloje, dėl šio finansavimo kreiptis nereikia, o išmokos bus 
pervestos tiesiogiai į jūsų nurodytą banko sąskaitą iki 2022 m. gruodžio 23 d. 
 
Tai bus laikinoji išmoka (angl. Bridging Payment), nes Škotijos vaiko išmoka dabar skiriama 
reikalavimus atitinkantiems vaikams nuo 6 iki 15 metų amžiaus. Jei manote, kad turite teisę 
gauti Škotijos vaiko išmoką ir dar nepateikėte paraiškos, svarbu tai padaryti dabar. 
Vėluodami pateikti paraišką galite negauti pinigų, kuriuos kitu atveju turėtumėte teisę gauti. 
 
Paraišką Škotijos vaiko išmokai gauti galite pateikti internetu adresu 
www.mygov.scot/scottish-child-payment arba paskambinti nemokamu Škotijos socialinės 
apsaugos telefonu 0800 182 2222. Jei jau pateikėte paraišką arba pranešėte apie 
pasikeitusias aplinkybes, jei gavote išmoką už jaunesnius vaikus, Škotijos socialinės 
apsaugos tarnyba netrukus susisieks su jumis dėl jūsų paraiškos. 
 

https://www.mygov.scot/scottish-child-bridging-payments
http://www.mygov.scot/scottish-child-payment
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Ikimokyklinio amžiaus vaikas finansuojamose ankstyvojo ugdymo ir vaikų priežiūros 

įstaigose 
Ikimokyklinio amžiaus vaikai neturi teisės į nemokamą maitinimą mokykloje ir pagal Škotijos 
vyriausybės kriterijus neturi teisės į Škotijos vaiko laikinąją išmoką. Taip yra todėl, kad galima 
gauti Škotijos vaiko išmoką.  Jei to dar nepadarėte, paraišką Škotijos vaiko išmokai gauti 
galite pateikti svetainėje mygov.scot.  
 
Neseniai pateikiau paraišką dėl nemokamo maitinimo mokykloje, bet negavau 
pranešimo apie rezultatus 
Jei neseniai pateikėte paraišką nemokamam maitinimui mokykloje gauti, galite būti tikri, kad 
visas paraiškas nagrinėjame kaip įmanoma greičiau, o kai jūsų paraiška bus išnagrinėta, su 
jumis susisieksime tiesiogiai.  

 
Mažas pajamas gaunančios šeimos, kurios šiuo metu negauna nemokamo maitinimo 
mokykloje, gali pasitikrinti, ar turi teisę į nemokamą maitinimą mokykloje, 
užpildžiusios šią internetinę formą:  
 
Patikrinkite teisę į nemokamą maitinimą mokykloje ir pateikite paraišką  

 
Vaikai turi teisę gauti nemokamą maitinimą mokykloje, jei jų tėvai (arba globėjai) gauna 
atitinkamą pašalpą. 

 
Šiuo metu galiojančios reikalavimus atitinkančios išmokos ir pašalpos yra šios: 
 

• Parama dėl pajamų (angl. Income Support (IS)) 

• Pajamomis pagrįsta darbo ieškančių asmenų pašalpa (angl. Income Based Job Seekers 
Allowance (JSA)) 

• Pensijų kreditas (garantinis kreditas) (angl. Pension Credit (Guarantee Credit)) 

• Bet koks su pajamomis susijęs užimtumo rėmimo pašalpos elementas 

• Vaikų mokesčių kreditas (angl. Child Tax Credit (CTC)), bet ne darbo mokesčių kreditas 
(angl. Working Tax Credit (WTC)), ir pajamos mažesnės nei 17 005 svarų sterlingų 

• Tiek vaikų mokesčių kreditas, tiek darbo mokesčių kreditas, kai pajamos yra mažesnės 
nei 7920 svarų sterlingų 

• Parama pagal 1999 m. Imigracijos ir prieglobsčio įstatymo VI dalį 

• Universalusis kreditas, kai jūsų mėnesinis grynasis darbo užmokestis iš darbdavio yra 
mažesnis nei 660 svarų sterlingų (šis dydis apskaičiuojamas pagal jūsų faktinį grynąjį 
darbo užmokestį, o ne pagal Universaliojo kredito duomenis) 
(kvalifikacinės išmokos ir pašalpos gali keistis) 

 
Jei esate 16-18 metų amžiaus ir pats (-i) gaunate bet kurią iš pirmiau nurodytų išmokų, galite 
kreiptis dėl nemokamo maitinimo mokykloje. 
 
Daugiau informacijos rasite apsilankę:  https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-
info/assistance/free-school-meals/  

Pagarbiai 

 

Anne Marie Davies MacLeod  
Išteklių ir veiklos skyriaus laikinoji vadovė Švietimo ir vaikų teisių apsaugos tarnyba  
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