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Naujai įsigalioję teisės aktai
(nuo 2017 rugsėjo 1 d.)
• LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
• Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir

sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas

• Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar

auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo
savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir
kontrolės rekomendacijos

• Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui

skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos
aprašas

Naujai įtvirtintos nuostatos
• 7 straipsnis. Kompleksinė (koordinuota) pagalba vaikui ir

šeimai, kai vaikui paskirta minimalios priežiūros priemonė,
kai dėl vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą pozityviosios
tėvystės, socialinių arba kitų įgūdžių stokos ar jų nebuvimo, kitų
socialinės rizikos veiksnių ar aplinkybių gali būti (yra)
neveiksmingas vaikui paskirtos minimalios priežiūros
priemonės vykdymas.

• 9 straipsnis. Pagalba vaiko atstovams pagal įstatymą

(išskyrus vaikų globos įstaigą), kai vaikui skiriamos
minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės: lankytis pas
specialistą; lankyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus;
dalyvauti meno ar kitoje terapijoje, pozityviosios tėvystės
ugdymo, elgesio keitimo, prevencijos ir kitose programose ar
mokymuose; gauti mobilios pagalbos grupės, kurią sudaro
įvairių sričių specialistai, paslaugas ir kt.

Naujai įtvirtintos nuostatos
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė,
kuris:
• planuoja, koordinuoja ir vertina vaiko minimalios ir vidutinės

•
•

•

•

priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės
įgyvendinimą;
koordinuoja vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
sistemina ir analizuoja informaciją apie vaiko teisių pažeidimus,
smurtą, nusikalstamumą, kitus socialinės rizikos veiksnius ir jų
priežastis savivaldybės teritorijoje;
vertina vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančių
asmenų ir jų teikiamų paslaugų įvairovę, prieinamumą bei
poreikį savivaldybėje ir teikia siūlymus savivaldybės
administracijos direktoriui dėl jų tobulinimo;
atlieka kitas funkcijas.

Priemonių skyrimo pagrindai
• Naujai suformuluoti minimalios priežiūros priemonių skyrimo

pagrindai, įteisinant Nesimokančių vaikų ir mokyklos
nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenų
naudojimą;
• Sugriežtinti vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo

pagrindai: vaikas gali būti ugdomas vaikų socializacijos centre
dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios
veikos padarymo arba neveiksmingo minimalios priežiūros
priemonių taikymo (išskyrus atvejus dėl mokyklos nelankymo).
• Išimtiniu atveju (kai vaikui nėra sukakę 14 metų) vidutinės

priežiūros priemonė skiriama tik dėl nusikaltimo ar baudžiamojo
nusižengimo požymių turinčios veikos padarymo.

Priemonių svarstymas
• Dėl

vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių
pratęsimo nebegali kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą.
vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo
klausimą Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija
teikia išvadą savivaldybės administracijos direktoriui;

• Svarstant

• Pakeista vaikų socializacijos centro parinkimo tvarka: į

Švietimo ir mokslo įgaliotą instituciją kreipiamasi tik gavus
teismo leidimą;

• Siekiant pakeisti vidutinės priežiūros priemonės vykdytoją

(parinkti kitą vaikų socializacijos centrą) nebereikia kreiptis į
teismą dėl leidimo.

Vaiko minimalios priežiūros priemonės
• Naujai reglamentuotos minimalios priežiūros priemonės:

psichikos
ir
elgesio
sutrikimus
dėl
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį
azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių
sutrikimus, jeigu vaikas sutinka;
• dalyvauti
taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos)
procese;
• atlikti bendruomenei naudingą veiklą.
• gydytis

• Atsisakyta minimalios priežiūros priemonių, sutampančių

su LR baudžiamojo
priemonėmis.

kodekso

auklėjamojo

poveikio

Priemonių vykdymas
• Įteisintas

individualių vaiko minimalios ar vidutinės
priežiūros vykdymo planų rengimas ir įgyvendinimas.

• Didesnė

tėvų atsakomybė, privalomumas aktyviau
dalyvauti ir bendradarbiauti priemonių vykdymo procese.

• Įteisintas

savivaldybės
administracijos
ir
vaikų
socializacijos centro glaudesnis bendradarbiavimas,
siekiant pozityvios vaiko resocializacijos ir integracijos į
bendruomenę (įstatymo 21 str. 3 d.).

• Švietimo ir mokslo ministro patvirtintos Vaiko minimalios ir

vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio
priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo,
koordinavimo ir kontrolės rekomendacijos.

Savivaldybės vaiko gerovės komisijos
• Į sudėtį įtraukti probacijų tarnybų atstovai.

kurios savivaldybės administracijos vaiko gerovės
komisijos
funkcijos
deleguojamos
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriui atlikti.

• Kai

• Numatyta pareiga spręsti vaiko socialinės integracijos į

bendruomenę klausimą, pasibaigus nustatytam vaiko
vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio
priemonės vykdymo terminui.

Išvados teikimo komisija.
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Išvados teikimas

Ne vėliau, kaip 4 dienos iki savivaldybės VGK posėdžio SPPC pateikiami
dokumentai:
• prašymo VPP kopija;
• vaiko sveikatos pažymėjimo kopija;
• PPT/ ŠPT pažymos apie vaiko SUP pirminį / pakartotinį įvertinimą

kopija (jeigu buvo atliktas įvertinimas);
• bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos vaiko
charakteristika, jam teikta švietimo pagalba ir jos veiksmingumas;
• individualus vaiko minimalios priežiūros, vidutinės priežiūros ar
auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planas ir ataskaita (jei tokios
priemonės buvo skirtos); (plano / ataskaitos pavyzdžiai yra įteisinti)
• kiti savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus,
prokuratūros, policijos teritorinės įstaigos, probacijos tarnybos, seniūnijos
ar kitų atsakingų institucijų turimi dokumentai, susiję su vaiku ir (ar) jo
atstovais pagal įstatymą, kurie padėtų įvertinti vidutinės priežiūros
priemonės vaikui skyrimo pagrįstumą.

Auklėjamojo poveikio priemonės vykdymas (1)
1. Teismo nuosprendis dėl auklėjamojo poveikio priemonės skyrimo

Savivaldybės AD
kreipimasis

SPPC (socializacijos
centro parinkimas)

Suinteresuotų šalių
informavimas per 3 d.d.

2. Vaiko pristatymas į vaikų socializacijos centrą

TBK (palydėjimas)

Vaiko atstovas pagal įstatymą

3. Vaiko atvykimas į vaikų socializacijos centrą
Mokymo sutarties pasirašymas

Supažindinimas su teisėmis,
pareigomis ir atsakomybėmis

Auklėjamojo poveikio priemonės vykdymas (2)
Privalomai pateikiamų dokumentų sąrašas
Auklėjamojo poveikio priemonė
VPP
• Vaiko asmens tapatybę patvirtinantis
dokumentas;
• Išsilavinimo pažymėjimas;
• PPT pažyma;
• VTAS ir TBK raštu pateiktos išvados;
• Vaiko sveikatos pažyma;
• Vaiko charakteristika;
• MPP ataskaita.
(VMVP įstatymo 22 straipsnis, 4d.)

Įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl auklėjamojo
poveikio priemonės skyrimo
,,<...>
jei
nurodyti
dokumentai
nepateikiami,
savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija
organizuoja šių dokumentų surinkimą ir pateikimą vaikų
socializacijos centrui ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo vaikų
socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą
dienos”
(VMVP 22 str., 5d.)

***
VMVP įstatymo 22
straipsnis, 4d.

Siūlomi Įstatymo pakeitimai
• Tikslas – peržiūrėti ir išgryninti TBK funkcijas vaiko minimalios ir vidutinės

priežiūros priemonių koordinavimo srityje

• išgryninti TBK funkcijas vaiko minimalios priežiūros priemonių

koordinavimo srityje: dalis jų lieka TBK ir formuluojami kaip įgaliojimai,
dalis priskiriama atvejo vadybą atliekančiam asmeniui, kitas - perduoti
savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai (vaiko soc.
integracija grįžus iš VSC, siūlymų teikimas TBK dėl Koordinuotų
paslaugų teikimo)

• atsisakyti esminių TBK funkcijų vaiko vidutinės priežiūros priemonės

koordinavimo srityje, paliekant bendradarbiavimo, informacijos keitimosi
funkcijas, kurios reikalingos inicijuojant Koordinuotų paslaugų vaikui ir
šeimai teikimą, kai vaikas yra VSC arba jam išėjus iš centro
• Papildyti TBK įgaliojimai dėl Koordinuotų paslaugų, kitos pagalbos vaiko

atstovams pagal įstatymą įvairovės ir prieinamumo vertinimo, vaiko
minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo duomenų kaupimo ir
analizavimo, paslaugų steigimo ir plėtros.
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