
NUO 2018 M. SAUSIO 1 D. IŠMOKA VAIKUI – VISIEMS VAIKAMS 
 

2018 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Išmokų 
vaikams įstatymas, kuriuo siekiama remti vaikus 
auginančias šeimas bei mažinti skurdą ir pajamų nelygybę. 

Pagrindiniai Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai: 

·      Įteisintas išmokos vaikui („vaiko pinigų") mokėjimas 
visiems vaikams nevertinant šeimos gaunamų pajamų: 

- 0,79 BSI dydžio (30,02 Eur) išmoka per mėnesį  - visiems 
vaikams (nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet 
ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 21 metai) kaip universali išmoka. Atkreiptinas dėmesys, 
kad universalią išmoką (30,02 Eur) turi teisę gauti ne tik šeimoje auginami ir (ar) globojami 
vaikai, bet visi globojami vaikai, nepriklausomai nuo globos (rūpybos) formos (tiek globojami 
šeimynoje, tiek vaikų globos institucijose, tiek globos centre). 

·      papildomai išmoka vaikui (nuo gimimo dienos iki 2 metų - 28,5 Eur, nuo 2 iki 18 metų ir 
vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sukaks 21 metai 
- 15,2 Eur) skiriama: 

- šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos vienam 
asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP (nuo 2018-01-01 - 183 Eur); 

- šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų, nevertinant šeimos gaunamų 
pajamų.  

Prašymus dėl išmokos vaikui skyrimo bus galima teikti nuo 2018 m. sausio 1 d. Atkreipiame 
dėmesį, kad išmoka vaikui mokama už praėjusį mėnesį ir grąžinama už 12 praėjusių mėnesių. Tai 
reiškia, kad net jeigu tėvai kreiptųsi ir 2018 m. lapkričio mėn., išmoka bus išmokėta nuo 2018 m. 
sausio 1 d. Vadinasi, nėra būtinybės kreiptis jau 2018 metų pradžioje. 

Kreipimosi dėl išmokos vaikui tvarka nesikeičia. Pateikti prašymą išmokai vaikui gauti bus galima 
elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt, kreipiantis į Socialinės 
paramos skyrių arba į socialinio darbo organizatorius seniūnijose. 

Kreipiantis dėl universalios 30 Eur išmokos vaikui papildomų dokumentų teikti nereikia. 

Asmenys, kurie nuo 2018 m. sausio 1 d. kreipsis dėl universalios išmokos vaikui (30 Eur), prašymą 
pateiks tik vieną kartą ir vaikas gaus išmoką iki 18 metų, o jeigu ir toliau mokysis pagal bendrojo 
ugdymo programą, tai iki ją baigs, bet ne ilgiau kaip iki 21 metų.  

Jeigu išmoka vaikui buvo paskirta iki 2018 m. sausio 1 d. ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, 
išmokos mokėjimas nuo 2018 m. sausio 1 d. bus tęsiamas be atskiro tėvų (globėjų) prašymo ir 
išmokos dydis bus perskaičiuojamas bei išmoka mokama iki paskirtos išmokos nustatyto mokėjimo 
laikotarpio pabaigos. 

Pavyzdžiui, kai išmoka vaikui paskirta laikotarpiui nuo 2017 m. lapkričio mėnesio 15 d. iki 2018 m. 
lapkričio 15 d., išmokos dydis nuo 2018 m. sausio 1 d. bus perskaičiuojamas (pridedant 30 eurų už 
kiekvieną vaiką) ir išmoka mokama iki 2018 m. lapkričio 15 d. Pasibaigus šiam išmokos vaikui 
mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos skyrimo reikėtų kreiptis iš naujo. 

 

http://www.spis.lt/

