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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS 

KOMISIJOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS 

   

 

Tikslas – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su 

vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis ir mokyklų vaiko gerovės komisijomis. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, vykdant prevencinę veiklą. 

2. Koordinuoti vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą ir vykdyti stebėseną. 

3. Analizuoti koordinuotai teikiamų paslaugų pasiūlą ir inicijuoti plėtrą savivaldybėje. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys Data 

1.  Organizuoti vaiko gerovės komisijos posėdžius Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 

Pagal poreikį 

2.  Teikti informaciją visuomenei, kitiems 

suinteresuotiems asmenims apie vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ir 

auklėjamojo poveikio priemonių įgyvendinimą, 

koordinuotai teikiamas paslaugas vaikams ir jų 

įstatyminiams atstovams, vaiko gerovės 

komisijos veiklą 

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal poreikį 

3.  Organizuoti vaiko gerovės komisijos narių 

susitikimus kartu su priemones vykdančiomis 

bei kitomis susijusiomis institucijomis dėl 

kylančių problemų teikiant pagalbą vaikams ir 

jų tėvams  ir kitiems įstatyminiams atstovams  

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal poreikį 

4.  Teikti metodinę pagalbą mokyklų vaiko gerovės 

komisijoms 

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal poreikį 

5.  Dalyvauti mokyklų vaiko gerovės komisijų 

posėdžiuose, siekiant pagerinti mokyklų vaiko 

gerovės komisijų veiklos efektyvumą 

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal poreikį 

6.  Organizuoti pasitarimus su institucijomis bei jų 

specialistais  dėl pagalbos teikimo vaikams bei 

jų tėvams ar kitiems įstatyminiams atstovams 

Tarpinstitucinio 

koordinavimo grupė 

Pagal poreikį 

7.  Vykdyti teisės pažeidimų, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, 

nusikalstamumo, kitų socialinės rizikos veiksnių 

stebėseną 

Vaiko gerovės 

komisija 

Nuolat 

8.  Inicijuoti ankstyvosios intervencijos programos 

(14–21 metų asmenims) vykdymą 

Pedagoginė 

psichologinė tarnyba, 

Visuomenės sveikatos 

biuras, 

Tarpinstitucinio 

koordinavimo grupė 

Pagal poreikį 



2 

 

9.  Organizuoti mokymus specialistams, 

dirbantiems su vaikais, turinčiais elgesio ir 

emocijų sutrikimus, ir jų tėvais bei kitais 

įstatyminiais atstovais 

Vaiko gerovės 

komisija, Švietimo 

skyrius, Pedagogų 

švietimo ir kultūros 

centras, VšĮ Klaipėdos 

psichikos sveikatos 

centras, Pedagoginė 

psichologinė tarnyba, 

Visuomenės sveikatos 

biuras, 

nevyriausybinės 

organizacijos 

Pagal poreikį 

10.  Organizuoti mokymus specialistams dėl vaikų 

mokymosi sunkumų ekstremalios situacijos 

metu 

Vaiko gerovės 

komisija, VšĮ 

Klaipėdos psichikos 

sveikatos centras, 

Pedagoginė 

psichologinė tarnyba, 

Pedagogų švietimo ir 

kultūros centras 

Pagal poreikį 

11.  Inicijuoti elektroninių platformų „Patyčių 

dėžutė“ ir www.reaguok.lt diegimą Klaipėdos 

miesto ugdymo įstaigose 

Vaiko gerovės 

komisija, Pedagoginė 

psichologinė tarnyba, 

Švietimo skyrius 

Nuolat 

12.  Inicijuoti mobiliosios programėlės  „NOU“, 

skirtą prekybos žmonėmis prevencijai viešinimą 

Vaiko gerovės 

komisija 

Nuolat 

13.  Inicijuoti interneto svetainės 

https://pagalbasau.lt/ viešinimą 

Vaiko gerovės 

komisija 

Nuolat 

14.  Inicijuoti interneto svetainės 

http://www.pagalbavaikams.lt/lt.php/pagrindini

s.html viešinimą 

Vaiko gerovės 

komisija 

Nuolat 

15.  Inicijuoti interneto svetainių www.nerukysiu.lt 

 ir www.askritiskas.lt viešinimą 

Vaiko gerovės 

komisija 

Nuolat 

16.  Skatinti įstaigas, dirbančias vaiko gerovės 

srityje, dalyvauti „Psichinės sveikatos gerinimo 

intervencijos mokyklose ir įmonėse“ projekte 

Visuomenės sveikatos 

biuras, Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal poreikį 

17.  Inicijuoti paslaugų plėtrą vaikams, kurie turi 

priklausomybių, Klaipėdos mieste 

Vaiko gerovės 

komisija 

Nuolat 

18.  Telkti visas mieste esančias organizacijas, 

skatinti jų bendradarbiavimą teikiant pagalbą 

bei vykdant prevencinę veiklą 

Vaiko gerovės 

komisija 

Nuolat 

19.  Inicijuoti prevencinių priemonių, naujų 

prevencinių programų diegimą 

Vaiko gerovės 

komisija 

Nuolat 

20.  Inicijuoti Equip – elgesio keitimo programos 

įgyvendinimą Klaipėdos miesto savivaldybėje 

Pedagoginė 

psichologinė tarnyba, 

Tarpinstitucinio 

koordinavimo grupė 

Nuolat 

21.  Inicijuoti vaikų apsaugai sukurtą platformą 

S.M.A.R.T. tėvystė naudojimą įstaigose 

Vaiko gerovės 

komisija 

Nuolat 

22.  Koordinuoti socialinės integracijos veiklos 

plano įgyvendinimą, vaikui grįžus iš vaikų 

socializacijos centro 

Tarpinstitucinio   

koordinavimo grupė 

Pagal poreikį 

http://www.reaguok.lt/
https://pagalbasau.lt/
http://www.pagalbavaikams.lt/lt.php/pagrindinis.html
http://www.pagalbavaikams.lt/lt.php/pagrindinis.html
http://www.nerukysiu.lt/
http://www.askritiskas.lt/
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23.  Inicijuoti tarpinstitucinius pasitarimus vaiko 

gerovės klausimais su specialistais, dirbančiais 

minėtoje srityje 

Tarpinstitucinio  

koordinavimo grupė 

Pagal poreikį 

24.  Atlikti analizę ir parengti ataskaitą dėl 

minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių 

įgyvendinimo, rezultatus suvesti į Švietimo 

informacinės sistemos duomenų bazę (ŠVIS) 

Tarpinstitucinio  

koordinavimo grupė 

Sausis 

25.  Organizuoti pasitarimą dėl  minimalios 

priežiūros priemonių skyrimo pagal Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymo naują redakciją, įsigaliojusią 

nuo 2021-01-01 

Tarpinstitiucinio 

koordinavimo grupė 

Sausis 

26.  Parengti naują vaiko gerovės komisijos 

reglamentą 

Tarpinstitiucinio 

koordinavimo grupė 

Sausis 

27.   Parinkti instituciją, kuri išklausytų 18-21 metų 

amžiaus asmenų, turinčių didelius ir labai 

didelius specialiuosius ugdymosi poreikius 

nuomonę dėl minimalios priežiūros priemonių ir 

išvadų teikimo vaiko gerovės komisijai 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis 

28.  Pakeisti Vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros  priemonių ir auklėjamojo poveikio 

priemonės įgyvendinimo savivaldybėje 

organizavimo, koordinavimo ir kontrolės aprašą     

Tarpinstitiucinio 

koordinavimo grupė 

Vasaris 

29.  Organizuoti diskusiją su pagalbą teikiančiomis 

institucijomis bei pagalbos specialistais dėl 

efektyvios pagalbos ir veiksmų suderinamumo, 

esant kriziniam atvejui  

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal poreikį 

30.  Teikti informaciją vaikų globos namų, vaikų 

dienos centrų darbuotojams, socialiniams 

darbuotojams, atvejo vadybininkams, mokyklų 

vaiko gerovės komisijų pirmininkams dėl 

bendradarbiavimo su policijos pareigūnais, 

vaiko teisių specialistais, pristatyti naujus teisės 

aktus 

Vaiko gerovės 

komisija 

Vasaris 

31.  Organizuoti tarpinstitucinį pasitarimą su vaiko 

teisių specialistais, socialiniais darbuotojais, 

atvejo vadybininkais dėl bendradarbiavimo 

Tarpinstitucinio 

koordinavimo grupė 

Vasaris  

32.  Organizuoti diskusiją su profesinėmis 

mokyklomis dėl bendradarbiavimo galimybių ir 

pagalbos teikimo vaikams bei metodinės 

pagalbos vaiko gerovės komisijoms 

Tarpinstitucinio  

koordinavimo grupė 

Kovas 

33.  Peržiūrėti/patikslinti/papildyti paslaugų 

žemėlapio parengimą apie vaikams ir jų tėvams 

(globėjams) teikiamas paslaugas Klaipėdos 

mieste, įtraukiant valstybinį ir nevyriausybinį 

sektorius. Informaciją apie teikiamas paslaugas  

skelbti Klaipėdos miesto tinklapyje 

Tarpinstitucinio  

koordinavimo grupė 

Kovas 

34.  Organizuoti susitikimą su Klaipėdos 

universiteto atstovais dėl bendradarbiavimo 

galimybių sustiprinimo 

Vaiko gerovės 

komisija 

Balandis 
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35.  Organizuoti diskusiją su gatvės jaunimo 

darbuotojais dėl bendradarbiavimo galimybių ir 

paslaugos plėtros 

Tarpinstitucinio 

koordinavimo grupė, 

Atviros jaunimo 

erdvės 

Balandis  

36.  Organizuoti susitikimą su Klaipėdos apylinkės 

prokuratūros atstovais dėl bendradarbiavimo 

galimybių efektyvinimo 

Vaiko gerovės 

komisija 

Gegužė 

37.  Organizuoti diskusiją dėl efektyvios pagalbos 

šeimoms su atvejo vadybininkais 

Tarpinstitucinio  

koordinavimo grupė, 

Socialinės paramos 

skyrius, BĮ Klaipėdos 

miesto šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

Gegužė, Spalis 

38.  Susipažinti su Klaipėdos Respublikinės 

ligoninės Vaikų psichiatrijos skyriaus 

specialistų teikiamomis paslaugomis vaikams ir 

jų tėvams ir kitiems įstatyminiams atstovams 

Klaipėdos 

Respublikinės 

ligoninės Vaikų 

psichiatrijos skyrius, 

Tarpinstitucinio 

koordinavimo grupė 

Birželis 

39.  Surinkti ir išanalizuoti duomenis apie privalomo 

ikimokyklinio ugdymo skyrimo poreikį 

šeimose, kurioms BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir 

vaiko gerovės centre taikoma atvejo vadyba 

Tarpinstucinio 

koordinavimo grupė 

Birželis 

40.   Peržiūrėti/patikslinti/papildyti paslaugų 

žemėlapio parengimą apie vaikams ir jų tėvams 

(globėjams) teikiamas paslaugas Klaipėdos 

mieste, įtraukiant valstybinį ir nevyriausybinį 

sektorius. Informaciją apie teikiamas 

paslaugas  skelbti Klaipėdos miesto tinklapyje 

Tarpinstucinio 

koordinavimo grupė 

Liepa 

41.  Organizuoti prevencinius renginius su policijos 

pareigūnais apie vaikų pareigas, teises ir 

atsakomybes  

 Klaipėdos apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato Klaipėdos 

miesto policijos 

komisariatas, 

Tarpinstitucinio  

koordinavimo grupė 

Rugsėjis, 

Spalis, 

Gruodis 

42.  Organizuoti susitikimą dėl pagalbos teikimo 

šeimoms, kurių vaikai patiria smurtą su 

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Klaipėdos miesto policijos 

komisariato pareigūnais 

Klaipėdos apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato Klaipėdos 

miesto policijos 

komisariato 

pareigūnai, Socialinės 

paramos skyrius, 

Tarpinstitucinio  

koordinavimo grupė 

Spalis 

43.  Organizuoti susitikimą su Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 

Klaipėdos miesto skyriaus specialistais 

Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

Klaipėdos apskrities 

vaiko teisių apsaugos 

Spalis 
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skyriaus Klaipėdos 

miesto vaiko teisių 

apsaugos skyrius, 

Tarpinstitucinio 

koordinavimo grupė 

44.  Inicijuoti užsienio šalių partnerių kontaktų bei 

bendradarbiavimo galimybių dėl paslaugų 

plėtros ir gerosios patirties sklaidos 

Vaiko gerovės 

komisija 

Lapkritis 

45.  Inicijuoti „Šeimos konferencijos metodo“ 

įgyvendinimą Klaipėdos mieste 

Vaiko gerovės 

komisija, Labdaros ir 

paramos fondas 

„Dienvidis“ 

Lapkritis 

46.   Parengti rekomendacijas specialistams dėl 

koordinuoti teikiamų paslaugų skyrimo tvarkos 

pagal  Koordinuotai teikiamų švietimo 

pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros 

paslaugų tvarkos aprašą bei kitus poįstatyminius 

teisės aktus 

Tarpinstitucinio 

koordinavimo grupė 

Gruodis 

47.  Surinkti duomenis apie specialiųjų poreikių 

turinčius vaikus ir išanalizuoti jiems reikalingų 

paslaugų poreikio užtikrinimą 

Tarpinstitucinio 

koordinavimo grupė 

Gruodis 

  

________________ 


