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Tiesioginė nemokamų mokyklinių pietų išmoka už šv. Velykų atostogas  

 

Rašau jums norėdamas patvirtinti, kad visi vaikai, kurie turi teisę į įstatymo numatytus nemokamus 

pietus mokykloje, gaus 25 svarų išmoką už 2022 m. balandžio 4-15 d. laikotarpį. Ši išmoka susideda 

iš dviejų savaičių nemokamų mokyklinių pietų - 12,50 svarų už savaitę.  

 

Šeimoms, kurioms priklauso ir jos gauna nemokamus mokyklinius pietus, nereikia kreiptis dėl šios 

išmokos. Išmoka bus tiesiogiai pervestos į jūsų nurodytą banko sąskaitą iki 2022 m. balandžio 1 d. 

 

 
Škotijos vaiko jungtinės išmokos - pavasario išmoka  
 
Visi mokiniai, kuriems šiuo metu pagal įstatymą priklauso nemokami mokykliniai pietūs, taip pat 

gaus Škotijos vaiko jungtinę 130,00 svarų išmoką (Scottish Child Bridging Payment). Šeimoms, 

kurioms priklauso ir kurios gauna nemokamus mokyklinius pietus, nereikia kreiptis dėl šios 

pašalpos: išmoka bus jums tiesiogiai pervesta į jūsų nurodytą banko sąskaitą iki 2022 m. balandžio 

1 d.   

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai, finansuojamuose darželiuose ir kitose ankstyvo ugdymo 

įstaigose 
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikai neturi teisės į nemokamus pietus mokykloje, todėl pagal Škotijos 

vyriausybės nurodymus jiems nepriklauso ir Škotijos vaiko jungtinė išmoka (Scottish Child 
Bridging Payment. Taip yra todėl, kad dabar yra įsigaliojusi Škotijos vaiko išmoka (Scottish Child 
Payment). Jeigu jūs dar dėl jos nesikreipėte, galite tai padaryti šioje nuorodoje:  Scottish 
Child Payment on mygov.scot. 
 
 
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.  
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Šeimos, kurios gauna mažas pajamas, tačiau šiuo metu negauna nemokamų pietų 
mokykloje, gali pasitikrinti, ar turi teisę juos gauti, užpildę šią internetinę formą: 
 

Pasitikrinkite, ar turite 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 £16105 

• Ir vaiko mokesčių kreditas ir dirbančio asmens mokesčių kreditas, kai pajamos yra mažesnės 
nei £7500 

• 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.  
 
Išmokos 2022-2023 m.  
 
Dar trys 130 svarų išmokos  bus pervestos vasarą, spalio mėn. ir šv. Kalėdoms kartu su tiesioginiu 
pervedimu už nemokamus pietus mokykloje. Išmokos bus pervedamos prieš prasidedant mokyklos 
atostogoms. Daugiau informacijos bus pateikta prieš pervedant išmokas.  
 
Daugiau informacijos rasite apsilankę:  https://www.aberdeenshire.gov.uk/schools/school-
info/assistance/free-school-meals/ 

 

Nuoširdžiai jūsų 

 
Anne Marie Davies MacLeod  
Laikinoji resursų ir darbo vadovė 
Švietimas ir vaikų tarnybos 
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