
IŠMOKA VAIKUI  

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal 

bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal 

bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo 

programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, yra 

skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (70,00 Eur) išmoka per mėnesį. 

 

Papildomai išmoka vaikui skiriama ir mokama: 

1. Kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), išskyrus asmenis, 

kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam 

globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo 

(rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra 

mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (256 Eur), išskyrus atvejį, kai bendrai 

gyvenantiems asmenims paskirta socialinė parama mokiniams pagal Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos mokiniams įstatymą, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, 

nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 

dalyje, vienam asmeniui per mėnesį viršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžius. Vaikui nuo 

gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro 

santuoką ir vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą 

(įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal 

bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo 

programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės 

išmokos dydžio (41,20 Eur) išmoka per mėnesį; 

2. Kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), kurie augina ir (ar) 

globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) 

nustatyta šeimoje. Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas 

pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi 

pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal 

bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo 

programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, skiriama ir 

mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio (41,20 Eur) išmoka per mėnesį; 

3. Kiekvienam neįgaliam vaikui (asmeniui), kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 

55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis. Neįgaliam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba 

iki nepilnametis neįgalus vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar 

susituokusiam nepilnamečiam vaikui arba vyresniam kaip 18 metų neįgaliam asmeniui, jeigu jie 

mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius 

pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo 

programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), nustatytam neįgalumo lygio arba 55 procentų ir 

mažesnio darbingumo lygio terminui, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 

1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio (41,20 Eur) išmoka per mėnesį. 

 

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:  

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;  

2. Prašymas išmokai gauti;  

3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai*;  

4. Pažymos apie pajamas (tik tuo atveju, jei pajamos, palyginti su praėjusiais 

kalendoriniais metais, sumažėjo)*;  

5. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui 

išlaikyti (tuo atveju, jei pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais, sumažėjo)*;  



6. Globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys 

dokumentai;  

7. Pažymos iš švietimo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų besimokančių vaikų*;  

8. Kiti*.  
* Dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme skirti išmoką nurodyti duomenys yra Lietuvos 

Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose.  

 

Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu vaikas (asmuo) yra 

suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose 

psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo 

pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.  

 

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl išmokos vaikui?  

Dėl išmokos vaikui skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiką auginančių tėvų (įtėvių), bendrai 

gyvenančių asmenų, globėjas (rūpintojas), pats pilnametis asmuo, turintis teisę gauti išmoką, arba 

visiškai veiksniu (emancipuotu) pripažintas ar susituokęs nepilnametis vaikas, turintis teisę gauti 

išmoką, vaikas nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, arba šių asmenų įgalioti 

asmenys, taip pat neveiksnių šioje srityje asmenų globėjai. Fiziniai asmenys dėl išmokos vaikui 

kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo 

įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos 

nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu asmenų gyvenamoji vieta nedeklaruota ir 

jie neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios 

teritorijoje faktiškai gyvena, administraciją. 

Tais atvejais, kai vaiko tėvai dirba ar gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse 

narėse, teisė į išmoką nustatoma vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemos koordinavimo 

reglamentais.  

 

Dėl išmokos vaikui galima kreiptis nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Jei šeima 

kreipsis vėliau, priklausanti jai išmoka bus paskirta ir sumokėta nuo teisės gauti išmoką atsiradimo 

dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, 

pateikimo dienos.  

 

Asmenys prašymą ir dokumentus, reikalingus išmoką vaikui skirti, gali pateikti tiesiogiai 

atvykę į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu 

(www.spis.lt). Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku ar elektroniniu būdu, prie prašymo turi 

būti pridedamos asmens, turinčio teisę gauti išmoką vaikui, patvirtintos dokumentų kopijos. 

 

Išsamesnę informaciją apie išmoką vaikui teikia Visagino savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyrius (Parko g. 14, 231,232 kab.), tel. (8 386) 36 043, (8 386) 36 041. 

 

Daugiau informacijos apie išmoką vaikui rasite Lietuvos Respublikos išmokų vaikams 

įstatyme ir Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.801 


