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2021 m. rugsėjis 
 

Gerb. tėvai (globėjai) 
 
Atnaujinta informacija šeimoms, turinčioms teisę į nemokamus pietus mokykloje  
 
Po paskutinio Škotijos vyriausybės pranešimo, toliau pateikiame informaciją, susijusią su 
nemokamais pietumis mokykloje ir Škotijos vaiko tilto išmokomis (angl. Scottish Child Bridging 
payment). Taip pat rasite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.  
 
Nemokami pietūs mokykloje pradinės mokyklos penktokams  
 
Nuo 2022 m sausio nemokami pietūs mokykloje bus tiekiami nuo pirmos iki ketvirtos klasės ir taip 
pat penktai klasei. 
 
Tiesioginiai mokėjimai už nemokamus mokyklos pietus už spalio atostogas 2021 metais  
 
Visi moksleiviai, turintys teisę į nemokamus mokyklos pietus pagal įstatymą, gaus 25.00 svarus už 
laikotarpį nuo 2021 m. spalio 18 d. iki 2021 m. spalio 29 d. Mokėjimą sudaro dvi savaitės 
nemokamų mokyklinių pietų, kurie per savaitę kainuoja 12.50 svaro.  
 
Škotijos vaiko tilto mokėjimas – 2021 m. spalis  
 
Visi vaikai, šiuo metu turintys teisę į nemokamus mokyklos pietus, gaus Škotijos vaiko tilto išmoką, 
kuri yra 160.00 svarų.  
 
Ar man reikia pateikti prašymą dėl šios išmokos ir kada aš ją gausiu?  

Šeimoms, kurios jau gauna nemokamus pietus mokykloje, prašymo dėl šios išmokos pateikti 
nereikia. Išmoka bus pervesta tiesiai į jūsų nominuotą banko sąskaitą iki 2021 m. spalio 15 d. 
 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai, finansuojamose darželiuose ir kitose ankstyvo ugdymo 
institucijose 
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikai neturi teisės į nemokamus pietus mokykloje ir pagal Škotijos 
vyriausybės kriterijų, neturi teisės į Škotijos vaiko tilto išmokas. Tai yra todėl, kad dabar galima 
kreiptis dėl Škotijos vaiko išmokų. Jeigu to dar nepadarėte, galite kreiptis dėl Škotijos vaiko išmokos 
per mygov.scot.  
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Aš neseniai kreipiausi dėl nemokamų pietų mokykloje, tačiau dar negavau sprendimo 
 
Jeigu neseniai kreipėtės dėl nemokamų pietų mokykloje remiantis pajamų kriterijumi, norime jus 
užtikrinti, jog mes nagrinėjame visus prašymus kaip galėdami greičiau, ir susisieksime su jumis 
tiesiogiai, kai jūsų prašymas bus apdorotas.  

 
Šeimos, kurios gauna mažas pajamas, tačiau šiuo metu negauna nemokamų pietų 
mokykloje, gali pasitikrinti teisę juos gauti, užpildę šią internetinę formą: 
 

Pasitikrinkite teisę gauti nemokamus mokyklos pietus ir užpildykite prašymą  
 

Vaikai turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, jeigu jų tėvai (arba globėjai) gauna atitinkamas 
pašalpas.  
 
Pašalpos ir išmokos, kurias gaunant galima kreiptis dėl nemokamų pietų: 
 

• Pajamų pašalpa (angl. Income support) 

• Bedarbio pašalpa, remiantis jo pajamomis (angl. Income Based Job Seekers Allowance (JSA) 

• Pensijos kreditas (angl. Pension Credit (Guarantee Credit)) 

• Bet koks su pajamomis susijusios darbo paramos išmokos elementas (angl. Any income related 
element of Employment Support Allowance) 

• Vaiko mokesčių kreditas (angl. Child Tax Credit (CTC), bet ne dirbančio asmens mokesčių 
kreditas (angl. Working Tax Credit (WTC), ir pajamos mažesnės nei £16,105 

• Ir vaiko mokesčių kreditas ir dirbančio asmens mokesčių kreditas, kai pajamos yra mažesnės 
nei £7,500 

• Pašalpa pagal 1999 m. imigracijos ir prieglobsčio prašymo įstatymo VI dalį 
• Universalus kreditas, kai mėnesinės pajamos atskaičius mokesčius yra mažesnės nei £625 

(pašalpos ir išmokos, pagal kurias skiriami nemokami pietūs, gali pasikeisti) 
 
Jeigu jums 16-18 metų ir jūs gaunate bet kuriuos iš aukščiau nurodytų pašalpų patys, galite kreiptis 
dėl nemokamų pietų mokykloje.  
 
Mokėjimai ateityje 2021 
 
Be spalio mėnesį Škotijos vaikų tilto išmokos, Škotijos vyriausybė taip pat pranešė, jog 160 svarų 
bus išmokėta šeimoms, turinčioms teisę į nemokamus pietus mokykloje kartu su tiesioginiu 
nemokamų pietų mokėjimu 2021 m. gruodį. Daugiau informacijos bus pateikta vėliau, metų eigoje, 
nurodant tikslią mokėjimo datą. 
 
Mokėjimai ateityje 2022/2023 
 
Keturi vienodi mokėjimai, t.y. po 130 svarų bus išmokėti per Velykas, vasarą, spalį ir Kalėdas kartu 
su tiesioginiu mokėjimu už mokyklinius pietus. Mokėjimai bus atliekami prieš prasidedant mokyklos 
atostogoms. Daugiau informacijos bus pateikta iš anksto nurodant mokėjimų datas. 
 
Daugiau informacijos rasite apsilankę:  https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-
info/assistance/free-school-meals/  

Pagarbiai, 

 
Anne Marie Davies MacLeod  
Laikina resursų ir rezultatų vadovė  
Švietimas ir vaikų paslaugos  
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