
 

Kur skambinti, jei noriu pasiklausti?  
 

Jei norite pasiklausti dėl nemokamų pietų 
mokykloje, prašom skambinti į pašalpų 
skyrių tel. 03456 08 12 00. Jūsų vaiko / 
vaikų mokyklos darbuotojai taip pat galės 
jums patarti, kur kreiptis.  

 
 

Kaip bus naudojama informacija, 
kurią pateiksiu? 
 
 

 

Visa informacija griežtai saugoma ir 
naudojama tik Aberdeeno apskrities 
savivaldybės. 
 

 

Pašalpa mokyklinei aprangai 
 

Taip pat suteikiama pašalpa mokyklinei 
aprangai įsigyti tiems tėvams / globėjams, 
kurie attitinka Aberdeeno savivaldybės 
nustatytus reikalavimus. Jei pageidaujate 
daugiau informacijos, skambinkite į 
pašalpų skyrių tel.  03456 08 12 00 arba 
paklauskite savo vaiko/vaikų mokykloje.  

 

Jei nesuprantate šio 
lankstinuko, prašom 

kreiptis į savo pradinės 
mokyklos administraciją 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip gauti 
nemokamus 

mokyklinius pietus 

 

Aberdeeno apskrities 
savivaldybė 

ŠIANDIENOS maistas 
sveikesnei ateičiai! 

Mokyklų maitinimo tarnybos paruošti 
valgiaraščiai atitinka 2007m. Škotijos 
vyriausybės  Sveikatingumo mokyklose 
skatinimo ir mitybos aktą. 
Valgiaraščiuose apstu pagrindinių 
maistinių medžiagų, rekomenduojamų 
nustatytose dienos normose.  

Valgiaraščiuose gausus pasirinkimas, 
savaitei subalansuotų maistinių medžiagų 
dieta.   

Visoje Aberdeeno apskrityje mokyklų 
mokytojai ir valgyklų darbuotojai deda 
pastangas, kad būtų suvokta balansuotos 
mitybos reikšmė. Moksleiviai, kuriems 
priklauso nemokamas maitinimas, 
skatinami visuomet pasirinkti pilnus 
pietus. 

Mes, mokyklų maitinimo darbuotojai, 
vertiname jūsų nuomonę apie mūsų 
teikiamas paslaugas.  

Jeigu norėtumėte pakalbėti su mūsų 
komandos darbuotoju arba jei jums reikia 
daugiau informacijos apie mūsų 
paslaugas, prašom mums skambinti arba 
parašyti el. paštu: 

01467530723 arba  
Schoolmeals@aberdeenshire.gov.uk 

Tarnauti Aberdeeno apskričiai nuo kalnų iki jūros 

– geriausia Škotijoje 

 

 

 

 
 

 

 

 



Kas yra nemokami mokykliniai pietūs? 

Nemokami mokykliniai pietūs yra Aberdeeno 

apskrities savivaldybės nemokamai teikiamas 

maitinimas vaikams, kurių šeimos atitinka 

nustatytus reikalavimus. 

Be to, nuo 2015 m. sausio mėn. visi pradinių  

1-3 kl. mokiniai gali kasdieną pasirinkti 

nemokamus mokyklinius pietus. Naudodamiesi 

interaktyviuoju valgiaraščiu klasėje, vaikai 

mokyklose gauna tokius pat mokyklinius pietus 

kaip ir tie mokiniai, kurie už juos moka.  

Vidurinėse mokyklose: mokyklos užkandinėje 

vaikai gauna dienos kreditą, lygiavertį dviejų iš 

valgiaraščio pasirinktų patiekalų vertei, kurį 

panaudoja per pietų pertrauką. Daugiau galite 

pasiklausti savo mokyklos administracijoje.   

Ar mano vaikui priklauso nemokami 
mokykliniai pietūs?  

Nemokami mokykliniai pietūs skiriami, 
priklausomai nuo gaunamų šeimos pašalpų / 
pajamų, ir bus suteikiami, jei:  

 šeima gauna mažų pajamų pašalpą arba 
pensijos kreditą. (Garantijos kreditas)  

 šeima gauna bedarbio pašalpą (JA, pagal  
pajamas) arba nuo pajamų  priklausomą 
ligos ar negalios pašalpą (ESA). 

 tėvai gauna vaiko mokesčių kreditą  
(CTC), tačiau negauna dirbančiojo 
mokesčių kredito (WTC), ir jų metinės 
pajamos mažesnės nei £16105*.  

 tėvai gauna vaiko mokesčių kreditą (CTC) 
ir dirbančiojo mokesčių kreditą (WTC), o 
jų metinės pajamos mažesnės nei 
£6420*.  

 tėvai gauna pagalbą pagal 1999 m. 
Imigracijos ir prieglobsčio aktą.  

 bet kuris asmuo, kuriam 16-18 metų, 
gaunantis bet kokią aukščiau paminėtą, 
pašalpą, gaus nemokamus pietus.  

 tėvai, gaunantys universalųjį kreditą.  

Iš kur galėčiau gauti prašymą?  

 

Galite paprašyti prašymo, paskambinę į 
pašalpų skyrių tel. 03456 08 12 00. Prašymo 
formų taip pat yra jūsų vaiko/vaikų mokykloje. 

Atsiminkite, jei jūs kreipėtės dėl namų 
nuomos pašalpos/savivaldybės mokesčių 
nuolaidos (HB/CTR), toje prašymo formoje 
įrašoma ir dėl nemokamų mokyklinių pietų - 
nebereikia užpildyti atskiros formos. Jeigu 
jūsų vaikui priklauso nemokami mokykliniai 
pietūs, pašalpų skyrius atsiųs jums  
patvirtinantį laišką, kurį nunešite į mokyklą, 
kad gautumėte nemokamus pietus.   

Net jeigu jūs nesikreipėte dėl nuomos 
pašalpos/savivaldybės mokesčių nuolaidos, 
pašalpų skyrius vis tiek įvertins, ar jums 
priklauso nemokami mokykliniai pietūs. 
 

 

Ar turiu pristatyti papildomos 
informacijos kartu su prašymo forma?  
 

Įrodymas apie gaunamas pajamas turi 
būti pristatytas kartu su užpildyta 
prašymo forma. 

Tai gali būti:  

 TC602 mokesčių kredito paskyrimo 
laiškas už 2015-2016 metus iš  
Inland Revenue, rodantis, kad jums 
priklauso mokesčių kreditas.  

 Laiškas iš Darbo ir pensijų 
departamento (DWP), patvirtinantis, 
kad jums priklauso pašalpa.  

 Paramos patvirtinimas iš 
Nacionalinės prieglobsčio paramos 
tarnybos. 

 

 

 

 

Kur siųsti prašymo formą?  

 

Prašymo formą reikia siųsti adresu: 
Aberdeenshire Council, PO Box 18533, 
Inverurie, AB51 5WX 
 

Taip pat formą galima nunešti į vietinį pašalpų 
skyrių. 

 

Kas bus, jei mano aplinkybės 
pasikeis? 
 

Jei dėl kurios priežasties jūsų aplinkybės 
pasikeis, privalote tučtuojau pranešti pašalpų 
skyriui tel. 03456 08 12 00 arba el. paštu: 
benefits@aberdeehshire.gov.uk. 
 

Jei gausite nemokamus mokyklinius pietus, 
kurie jums nepriklauso, reikės tuos pinigus 
grąžinti. 

 

 

Tai jūsų teisė paduoti 
prašymą, jei jūs 

atitinkate bet kuriuos iš 
šių reikalavimų. 

 

Aberdeeno apskrities 
savivaldybė  skatina VISUS  
mokinių, kuriems priklauso 

nemokamas maitinimas, tėvus 
kreiptis dėl nemokamų pietų. 

* Šie skaičiai gali keistis Inland Revenue 
sprendimu, tačiau šiuo metu teisingi. 

 


