
VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS IŠMOKA  

Nustačius apsaugos vaikui poreikį, jo laikinosios priežiūros pas fizinius asmenius ar laikino 

apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai 

prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (240 Eur) 

vaiko laikinosios priežiūros išmoka per mėnesį.  

Išmokos dydis apskaičiuojamas:  

• vaiko laikinosios priežiūros atveju – nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos;  

• vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo 

dienos, proporcingai vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių 

dienų skaičiui.  

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka skiriama ir mokama vaiką prižiūrinčiam asmeniui.  

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti*:  

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;  

2. Prašymas išmokai gauti;  

3. Dokumentą, patvirtinantį vaiko laikinąją priežiūrą pas fizinius asmenius ar vaiko laikiną 

apgyvendinimą pas fizinius asmenis;  

4. Kiti dokumentai.  

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

Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose.  

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka neskiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų 

ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu.  

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl išmokų vaikams?  

Dėl išmokų skyrimo gali kreiptis asmuo, vaiko laikinosios priežiūros metu laikinai prižiūrintis 

vaiką į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę arba į savivaldybę, kurios teritorijoje yra 

įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, o jeigu deklaruotos gyvenamosios 

vietos neturima arba asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą – 

į savivaldybę, kurioje gyvenama.  

Dėl vaiko laikinosios priežiūros išmokos asmuo gali kreiptis pasibaigus vaiko laikinajai 

priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko laikinosios 

priežiūros ar vaiko laikino apgyvendinimo pirmos dienos.  

Asmenys prašymą ir dokumentus, reikalingus vaiko laikinosios priežiūros išmokai 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 

http://www.spis.lt/
http://www.spis.lt/


turi būti pridedamos asmens, turinčio teisę gauti vaiko laikinosios priežiūros išmoką, patvirtintos 

dokumentų kopijos.   

    

Išsamesnę informaciją apie vaiko laikinosios priežiūros išmoką teikia Visagino savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Janina Trapnauskienė (Parko g. 

14, 223 kab.), tel. (8 386) 36031.  

  

Daugiau informacijos apie vaiko laikinosios priežiūros išmoką 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   
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