
VAIKO GEROVĖ 
IKIMOKYKLINIAME UGDYME

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo 

skyriaus
vedėja Lina Juškevičienė

2022-08-29



Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 
koordinavimo skyriaus pagrindinės 
veiklos sritys:

• Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės 
komisija;

• Metodinės pagalbos teikimas ugdymo įstaigų 
Vaiko gerovės komisijoms;

• Administracinių nusižengimų prevencija;

• Atsakingos tėvystės ir šeimos gerovės     
stiprinimas savivaldybėje.



Vilniaus miesto savivaldybės 
Vaiko gerovės komisijos veikla:

• skiriamos vaiko minimalios priežiūros priemonės;
• skiriama vaiko vidutinės priežiūros priemonė;
• skiriamos koordinuotai teikiamos paslaugos vaikui ir 

šeimai; 
• skiriamos psichosocialinės paslaugos vaikui ir šeimai 

(mobilioji specialistų komanda vaiko gyvenamojoje 
vietoje);

• išimties tvarka skiriamas privalomas ikimokyklinis 
ugdymas;

• organizuojama prevencinė veikla, stebimas paslaugų 
poreikis, numatoma plėtra.



Vaiko minimalios ir vidutinė 
priežiūros priemonės
Vaiko minimalios priežiūros priemonės skiriamos kai:
• padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau

šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs LR BK nustatyto amžiaus, nuo kurio
pagal LR baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo
padarytą veiką;

• padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos
padarymo metu nebuvo sukakęs LR ANK nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda
administracinė atsakomybė;

• padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių
nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir
administracinio poveikio priemonė;

• nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos
duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido
daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų.

Vaiko vidutinė priežiūros priemonė skiriamos kai:
• padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau

šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs BK nustatyto amžiaus, nuo kurio
pagal LR baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo
padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei,
sveikatai ar turtui;

• kai vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų
jo elgesio pokyčių, išskyrus atvejus, kai vaiko minimalios priežiūros priemonės
buvo skirtos dėl mokyklos nelankymo.



Koordinuotai teikiamos paslaugos 
skiriamos:
kai vaikui paskiriamos minimalios priežiūros priemonės, jo atstovams pagal įstatymą skiriamos
koordinuotai teikiamos paslaugos
kai vaikui baigiasi vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminas
kai gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų
skyrimo
kai gautas institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo
pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų
paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka

Koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti šios:
lankytis pas specialistą
lankyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus
dalyvauti meno ar kitoje terapijoje, pozityviosios tėvystės ugdymo, elgesio keitimo, prevencijos, 
reabilitacijos, reintegracijos ir kitose programose, priemonėse ar mokymuose
dalyvauti mediacijos procese
gauti mobilios pagalbos grupės, kurią sudaro įvairių sričių specialistai, paslaugas
gydytis nuo priklausomybės nuo alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių psichotropinių 
medžiagų
kitos pagalbos priemonės, turinčios teigiamą įtaką vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros 
priemonių veiksmingam vykdymui, vaiko elgesio pokyčiams



Privalomas ikimokyklinis ugdymas skiriamas vaikui, kuris auga šeimoje, kuriai teikiamos 
socialinio darbuotojo paslaugos Atvejo vadybos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-
141 nustatyta tvarka ir:
1. nėra ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programas;
2. yra įrašytas į įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, vaikų sąrašus, bet dėl 
nepateisinamų priežasčių jos nelanko.

Privalomas ikimokyklinis taip pat gali būti skiriamas vaikui, kuris ugdomas namuose 
(neįrašytas į ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaikų sąrašus) arba yra įrašytas į ikimokyklinio 
ugdymo įstaigos sąrašus, bet dėl nepateisinamų priežasčių jos nelanko vadovaujantis šiais 
kriterijais:
1. tėvai (globėjai) stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) pozityvios tėvystės įgūdžių;
2. vaikui nustatytas neįgalumas ir (ar) specialieji ugdymosi poreikiai ir vaiko tėvai (globėjai) 
nesudaro sąlygų tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius;
3. vaiko tėvai (globėjai) išgyvena sunkumus:
3.1. vienas iš tėvų (globėjų) arba abu yra netekę darbo;
3.2. vienas iš tėvų (globėjų) ar abu išvykęs (išvykę) į užsienį;
3.3. įvyko ar vyksta skyrybų procesas;
3.4. vienas iš tėvų (globėjų) ar abu įrašytas (įrašyti) į ieškomų, dingusių žmonių sąrašus;
3.5. vienam iš tėvų (globėjų) nustatyta sveikatos sutrikimų ar kitų priežasčių, dėl kurių 
netenkinami vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai ir pažintiniai poreikiai.

Privalomojo ikimokyklinio ugdymo 
skyrimas vaikui:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae5fec90335c11e881f2ba995b003ed2/asr


Privalomojo ikimokyklinio ugdymo 
skyrimo tvarka:

• Gavus šeimos / atvejo vadybininko prašymą, jis svarstomas
Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdyje.

• Parengiamas administracijos direktoriaus pavaduotojo
įsakymas.

• Apie priimtą sprendimą raštu informuojami tėvai, atvejo
vadybininkas, ugdymo įstaiga.

• Atvejo vadybininkas bendradarbiauja su ugdymo įstaiga.
• Jei tėvai neužtikrina reguliaraus darželio lankymo, ugdymo

įstaiga informuoja atvejo vadybininką, kuris, esant poreikiui,
apie tai praneša Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus
miesto vaiko teisių apsaugos skyriui.



Psichosocialinės paslaugos 

• 2019 m. rugpjūčio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės
teritorijoje pradėjo veikti mobili specialistų (gydytojo vaikų ir
paauglių psichiatro, medicinos psichologo, socialinio
darbuotojo) komanda teikianti psichosocialines paslaugas,
atsižvelgiant į individualius vaiko ir šeimos poreikius šeimos
gyvenamojoje vietoje.

• Psichosocialinės paslaugos teikiamos vaikui turinčiam
adaptacijos, prieraišumo, elgesio-emocijų ar kitus psichikos
sutrikimus nuo gimimo iki 18 metų ir jo tėvams (globėjams,
rūpintojams). Paslaugos gali būti teikiamos iki 3 metų, bet
ne trumpiau kaip 6 mėnesius.



Ugdymo įstaigų kreipimasis į Vilniaus miesto 
savivaldybės Vaiko gerovės komisiją 

Prašymą dėl pagalbos ir/ar koordinuotai teikiamų paslaugų 
ugdymo įstaigos gali teikti kai:
• išnaudojo visas galimas pagalbos priemones (atvejis

svarstytas Vaiko gerovės komisijoje, sudarytas individualus
pagalbos planas, ne kartą organizuoti susitikimai su tėvais,
pagalbą teikia mokyklos specialistai ir kt.) ir nebuvo
pasiekta teigiamų vaiko elgesio pokyčių;

• jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams,
rūpintojams) nepakanka;

• esant poreikiui inicijuoti tarpinstitucinį (sveikatos, socialinių
paslaugų įstaigomis bei kitomis valstybės ir/ar savivaldybės
institucijomis, įstaigomis, organizacijomis) pasitarimą, dėl
pagalbos vaikui suteikimo.



VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 
IKIMOKYKLINIAME UGDYME

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka.
Vaiko gerovės komisijos sudėtis ir jos darbo organizavimas – grindžiamas Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579
patvirtintu Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos
aprašu.

Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
• kiekvienais metais tvirtina  Vaiko gerovės komisijos veiklos planą, nustatydama 

prioritetus, tikslus ir jų įgyvendinimo priemones, ir už jo įgyvendinimą atsiskaito  vadovui;
• vykdo ugdymo įstaigos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų 

prevencijos, vaikų užimtumo ir kitose srityse;
• organizuoja švietimo pagalbą vaikui, pedagogui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
• teikia siūlymus ugdymo įstaigos vadovui dėl saugios, palankios aplinkos užtikrinimo, 

socialinio ugdymo, prevencijos ir kitų programų įgyvendinimo ugdymo įstaigoje;
• bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriumi, savivaldybės administracijos struktūriniais 
padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugos, švietimo, socialinių 
paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;

• atlieka kitas švietimo ir mokslo ministro nustatytas funkcijas.



Atkreipiame dėmesį:
Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 
d. įsakymu Nr. A1-141 patvirtintu 
Atvejo vadybos tvarkos aprašo 5 
punktu Atvejo vadybos procesas 
šeimai gali būti inicijuotas ir 
ugdymo įstaigos darbuotojų.

Ugdymo įstaigos darbuotojas 
tiesiogiai gali kreiptis į Socialinių 
paslaugų įstaigas, įgaliotas vykdyti 
atvejo vadybos funkcijas ir 
koordinuoti atvejo vadybos 
procesus.
Minėtų įstaigų sąrašas pateikiamas 
lentelėje. 

Įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktinis 
telefonas, el. paštas, darbo laikas

Paslaugų teikimo teritorija

Vilniaus miesto socialinės paramos centras
Sausio 13-osios g. 10, Vilnius
Tel. (8 5) 213 3966, 8 683 81 796
pagalbaseimai@spcentras.lt
Darbo laikas:
I–IV 7.30–16.30 val.
V 7.30–15.15 val.

Antakalnio seniūnija
Naujosios Vilnios seniūnija;

Panerių seniūnija
Grigiškių seniūnija
Naujininkų seniūnija
Pilaitės seniūnija
Senamiesčio seniūnija 

Rasų seniūnija 

Šnipiškių seniūnija

Verkių seniūnija
Žirmūnų seniūnija

Pašilaičių seniūnija

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“
Saltoniškių g. 10A, Vilnius
Tel. 8 699 45 534
info@sos-org.lt
Darbo laikas:
I–IV 8.30–17.30 val.
V 8.30–16.15 val.

Vilkpėdės seniūnija
Naujamiesčio seniūnija
Karoliniškių seniūnija
Lazdynų seniūnija
Žvėryno seniūnija

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras
Jurgio Matulaičio a. 3, Vilnius
Tel. 8 640 67 960
matulaitis.seimos@gmail.com
Darbo laikas:
I–IV 9.00–18.00 val.
V 9.00–17.15 val.

Viršuliškių seniūnija
Justiniškių seniūnija
Šeškinės seniūnija

VO „Gelbėkit vaikus“
S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius
Tel. 8 682 62 772
natalija.novakauskiene@ savethechildren.org
Darbo laikas:
I–IV 9.00–18.00 val.
V 9.00–17.15 val.

Fabijoniškių seniūnija

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ae5fec90335c11e881f2ba995b003ed2
mailto:pagalbaseimai@spcentras.lt
mailto:info@sos-org.lt
mailto:matulaitis.seimos@gmail.com
mailto:natalija.novakauskiene@%20savethechildren.org


BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

Vilniaus mieste įkurti 4 Bendruomeniniai šeimos namai, kurių darbuotojai
šeimas/pavienius asmenis informuoja ir konsultuoja apie kompleksiškai teikiamas
paslaugas, atlieka jų poreikių/ problemų identifikavimą ir vertinimą, nukreipia juos į
projekto partnerį – paslaugų teikėją, taip pat informuoja šeimas/pavienius asmenis apie
kitas aktualias Vilniaus miesto savivaldybėje teikiamas paslaugas ar vykdomas programas.

Norinčius gauti arba nukreipti asmenis kompleksinėms paslaugoms kviečiame kreiptis į
artimiausius Bendruomeninius šeimos namus šiais kontaktais:

Pavadinimas Telefono Nr. Darbo 
valandos Pavadinimas Telefono Nr. Darbo 

valandos

Paramos 
vaikams 
centras

Šeimyniškių 
g. 3A

861122612

I-IV 07.00-
16.00 val.*
II-III 09.00-
18.00 val.
V 07.00-14.45 
val.

Vilniaus 
arkivyskupijos 

Caritas
Odminių g. 12,

865085094
I – V 9.00 
– 16.00 
val.*

Pal. 
J.Matulaičio 

šeimos 
pagalbos 
centras

Matulaičio 
al. 3, 3 aukšt.

869185822
I-V 09.00-17.00 
val. *

SOTAS
Kalvarijų g. 159, 3 

kab.

(8 5) 212 1453, 
868576331

I-V 9.00 –
17:00 val. 
*

* Pietų pertrauka 12.00 – 13.00 val.



VAIKO GEROVĖS UŽTIKRINIMO MODELIO 
TIKSLAS IR TAIKYMO SRITYS

• Vilniaus miesto 2021-2030 metų strategijos švietimo,
socialinėje srityse yra numatyta diegti vaiko gerovės
užtikrinimo modelį (toliau – VGUM).

• VGUM tikslas - plėtoti vaiko ir šeimos gerovę užtikrinančią
prevenciją ir sukurti algoritmu pagrįstą intervencinę sistemą
švietimo, sveikatos ir socialinėje srityse.

• Dėmesys prevencinei sričiai, t. y. kuo anksčiau pastebėti
vaiko poreikius, juos atliepti ir suteikti savalaikę pagalbą,
taip pat atvejo koordinavimas teikiant pagalbą kiekvienam
vaikui, kuomet turi būti skirtas konkretus atsakingas
specialistas, prisiimantis atsakomybę už pagalbos teikimo
vaikui procesą (nuolatinį pažangos stebėjimą, informacijos
teikimą, platesnio bendradarbiavimo / tarpžinybinių
pasitarimų inicijavimą, kt.).



ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PRINCIPO 
TAIKYMAS DARBE

Svarbu, kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius
vaiko elgesio požymius, užtikrinti reikalingos
profesionalios, koordinuotai teikiamos švietimo
pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų
vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą laiku.



Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius
Tel. (8 5) 211 2023, 8 615 93779;

El. p. tbks@vilnius.lt
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