
ATMINTINĖ NORINTIEMS GAUTI IŠMOKĄ BESIMOKANČIO AR STUDIJUOJANČIO 

ASMENS VAIKO PRIEŽIŪRAI 

 

 Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar 

vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo dienos, jeigu 

jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant ir profesinio mokymosi 

įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa 

nuo mokymosi pagal profesinio mokymo programą pradžios iki jos pabaigos) ar studijuoja (studijavo) 

aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą arba jeigu jis studijuoja (studijavo) 

doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės 

socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių 

socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.  

 Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks 2 metai.  

 

 Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama arba jos mokėjimas 

nutraukiamas, jeigu:  

 1. asmuo, kuriam paskirta išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, įgyja 

teisę gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;  

 2. kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui, ar vienam iš vaiko senelių už tą patį vaiką paskirta ir 

pradėta mokėti vaiko priežiūros išmoka pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;  

 3. pagal Išmokų vaikams įstatymo 14 straipsnį už tą patį vaiką paskirta išmoka įvaikinus vaiką.  

 Gimus dviem ar daugiau vaikų ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar 

studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.  

 

 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. švietimo įstaigos pažyma, kad asmenys mokosi, arba mokymosi ir (ar) kvalifikacijos 

pasiekimus įteisinantys dokumentai;  

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

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

reglamentais.  

 *Specialistai turi teisę reikalauti kitų, tam tikras aplinkybes patvirtinančių dokumentų.  

 

 INFORMACIJA TEIKIAMA  

 Parko g. 14-108, 225, 230, 231, 232 kab., Visaginas tel. (8 386) 60 016, 36 041.  

 Prašymai išmokai besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gauti 

priimami per Elektroninę socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS), prisijungus 

www.spis.lt svetainėje per Gyventojų sritį (prie sistemos jungiantys per Elektroninius valdžios 

vartus) ir Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Parko g. 14 231 ir 232 

kab.  

 

 Ši išmoka skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu 

(1994-11- 03, Nr. I-621).  

  

 PASTABA. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus įstatymui. 


