Kas turi teisę gauti
valstybės išlaikymą?
Teisę gauti išmoką turi vaikas – nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18
metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų
buvo nustatytas neįgalumas, ir kuris ilgiau kaip
mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo
patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto
išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų.
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Kur kreiptis?
Išmokoms iš Vaikų išlaikymo fondo gauti reikėtų kreiptis į Vaikų išlaikymo fondo administraciją. Išsamesnė informacija adresu www.vif.lt.

Kas turi teisę kreiptis?
Teisę kreiptis į Vaikų išlaikymo fondo administraciją išmokoms gauti turi vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos
Respublikoje.

Kokio dydžio išmoka
gali būti išmokama?
Fondas išmoka teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytą išlaikymą, o kai vaikas gauna tik dalį nustatyto
išlaikymo, – teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatytos
ir skolininko mokamos sumos skirtumą. Abiem
atvejais išmoka vienam vaikui per mėnesį negali
būti didesnė negu 1,5 bazinės socialinės išmokos
dydžio (BSI). 2014 m. 1 BSI yra 130 Lt.

Vaikų
išlaikymas
Lietuvoje

Tėvų pareiga išlaikyti vaikus
Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Ši pareiga išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią, išskyrus
atvejus, kai vaikas įvaikinamas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti
abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

Kokiais atvejais turi būti
išlaikomi pilnamečiai vaikai?
Tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo
sulaukusius pilnametystės vaikus, kurie mokosi
pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje
pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra
ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama. Išlaikymas teikiamas atsižvelgiant
į pilnamečių vaikų turtinę padėtį, jų gaunamas
pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas
svarbias aplinkybes.

Koks yra išlaikymo dydis?
Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir tinkamas užtikrinti būtinas vystymosi
sąlygas (galioja principas „pagal poreikius ir galimybes“). Esant dviem ir daugiau vaikų, išlaikymo dydis turi būti pakankamas tenkinti bent
minimalius visų vaikų poreikius.

Tėvų susitarimas dėl
vaikų išlaikymo
Tėvai, nutraukdami santuoką arba pradėdami
gyventi skyrium, sudaro sutartį, kurioje numa-

to tarpusavio pareigas materialiai išlaikyti savo
vaikus, taip pat tokio išlaikymo tvarką, dydį ir
formą. Šią sutartį tvirtina teismas.

Kada galima kreiptis į teismą
dėl išlaikymo priteisimo?
l Kai nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas iš jų)
nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo
nepilnamečius vaikus.
l Kai tėvai, nutraukdami santuoką ar pradėdami gyventi skyrium, nesusitarė dėl savo
nepilnamečių vaikų išlaikymo.
l Kai sulaukusio pilnametystės vaiko tėvai (ar
vienas iš jų), nustatytais atvejais privalantys
materialiai išlaikyti savo pilnametį vaiką, neatlieka šios pareigos.

Kas gali kreiptis į teismą dėl
išlaikymo priteisimo?
Teisę kreiptis į teismą su prašymu priteisti išlaikymą turi vienas iš vaiko tėvų, vaiko globėjas
(rūpintojas), valstybinė vaiko teisių apsaugos
institucija, taip pat prokuroras, o išlaikymo priteisimo pilnamečiam vaikui atveju – ir pats pilnametis vaikas.

Išlaikymo formos
Teismas priteisia iš tėvų (vieno iš jų), kurie neatlieka pareigos išlaikyti savo vaikus, išlaikymą
šiais būdais:
1) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų;
2) konkrečios pinigų sumos;
3) vaikui priteisiamo tam tikro turto.
Iki bus išnagrinėta byla, teismas gali įpareigoti
mokėti laikiną išlaikymą.

Išlaikymo priteisimo momentas
Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą
atsiradimo dienos (t. y. nuo tos dienos, kai atsirado teisė jo reikalauti), o išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas už daugiau kaip trejus
metus iki ieškinio pareiškimo dienos.

Ar galima pakeisti priteisto
išlaikymo dydį /formą/?
Išlaikymo dydis ir forma gali būti keičiami pagal
vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko
teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį,
jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė
šalių turtinė padėtis arba atsirado papildomų
vaiko priežiūros išlaidų (vaiko liga, slaugymas
ar nuolatinė priežiūra).

Kokiais atvejais nepilnamečius
vaikus privalo išlaikyti
pilnamečiai artimieji
giminaičiai?
Pilnametis brolis (sesuo), turintis galimybę,
privalo išlaikyti paramos reikalingą nepilnametį
brolį (seserį), neturintį tėvų arba negalintį gauti
jų išlaikymo.
Seneliai, turintys galimybę, privalo išlaikyti
paramos reikalingus savo nepilnamečius vaikaičius, neturinčius tėvų arba negalinčius gauti jų
išlaikymo.

