
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
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  Nr.  
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS
KOMISIJOS 2020 M. ATASKAITA

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 30
straipsnio  4.1  papunkčiu,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  (toliau  –  Savivaldybė)
Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) 2020 m. veiklos planu, patvirtintu Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 2020 m. sausio 28 d. protokolu Nr. ADM-42
bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymo Nr.
AD1-123 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir
jos darbo reglamento patvirtinimo“ 8.1. papunkčiu, teikiu Komisijos veiklos ataskaitą už 2020 m.

1. Vaiko  gerovės  komisija  vykdė  ir  analizavo  teisės  pažeidimų,  narkotinių  ir
psichotropinių  medžiagų  vartojimo,  smurto,  nusikalstamumo,  kitų  socialinės  rizikos  veiksnių
stebėseną.

1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 6 straipsniu,
informacija dėl nepilnamečių padarytų nusižengimų  yra perduodama Savivaldybės administracijos
direktoriui.  Taip pat Klaipėdos apskrities policijos komisariatas perduoda informaciją ir dėl vaikų,
kurie padaro nusikalstamas veikas, siekiant vykdyti prevenciją ir teikti  pagalbą vaikui ir šeimai.
Informaciją apie nepilnamečių asmenų padarytus nusižengimus yra perduodama iš VšĮ „Klaipėdos
keleivinio  transporto“.  Nuo  2020  m.  sausio  1  d.  Klaipėdos  miesto  policijos  komisariatas
Savivaldybės administracijos direktoriui perdavė informaciją apie 252 nepilnamečių nusikalstamas
veikas (vagystės, smulkūs kūno sužalojimai,  plėšimai).  Kai kurie nepilnamečiai  ne kartą įvykdė
nusižengimus  ar  nusikalstamas  veikas.  2019  m.  policijos  pareigūnai  perdavė  Savivaldybės
administracijos direktoriui apie  370 nepilnamečių padarytus nusižengimus bei nusikaltimus.

VšĮ  „Klaipėdos  keleivinis  transportas“  Savivaldybės  administracijos  direktoriui  perdavė
informaciją apie 233 pažeidimus vaikų iki 16 m., kurie važiavo viešuoju transportu be bilieto. Kai
kurie vaikai be bilieto važiavo keletą kartų. Iš viso nustatyti 201 vaikas važiavęs viešuoju transportu
be bilietėlio.

Dėl vaikų padarytų administracinių nusižengimų tėvams buvo surašyti 43 administracinių
nusižengimų protokolai dėl vaikų nepriežiūros fakto.

 Dažniausiai vykdomi vaikų nusižengimai bei nusikaltimai pateikiami 1 pav.
 

Biudžetinė įstaiga 
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda 

Tel. (8 46)  39 61 59
Faks. (8 46)  41 00 47
El. p. gerovevaikui@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Vagystės 

Rūkymas

Dingimas be žinios

Viešosios tvarkos pažeidimas

Narkotinių medžiagų vartojimas

Grasinimas sutrikdyti žmogaus sveikatą

Ginklų, šaudmenų turėjimas

Nelegali prekyba

Disponavimas pornografinio turinio dalykais

Sukurstymas nusižudyti ar privesti prie savižudybės

Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos 
duomenų panaudo...

Vertimas vogti
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17

17
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4

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

66

33

49

99

8

26

9

14

18

2

0

1

0

6

2

1

1

6

2

3

3
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Nepilnamečių nusižengimai ir nusikalstamos veikos 2019-2020 m.

2020 m. 2019 m.

2020 m. nepilnamečiai dažniausiai vartojo alkoholinius gėrimus, pažeidė karantino sąlygas,
grasino sutrikdyti žmogaus sveikatą, atsiranda nepilnamečių smurtas prieš savo šeimos narius.

Lopšeliai-darže...

Pradinės moky...

Progimnaz...

Gimnaz...

Profesinės moky...

Ugdymo centrai, specialiosios ugdymo įsta...

Iškritę iš švietimo sistemos va...

0

5

148

64

22

7

6

5

4

104

97

27

6

9

Nusižengimus ar nusikalstamas veikas, padariusių vaikų ugdymo įstaigos 2019-
2020 m. 

2020 m. 2019 m.

 Nustatyta,  jog  administracinius  nusižengimus  bei  nusikaltimus  daro  ir  vaikai,  augantys
krizę patiriančiose šeimose bei gyvenantys vaikų globos namuose. Tokie vaikai 2019 m. sudarė
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25,9 proc., o 2020 m. minėtų vaikų skaičius išaugo nežymiai iki 27 proc., skaičiuojant nuo visų
vaikų, kurie padarė nusižengimus bei nusikaltimus.

1.2. Klaipėdoje  veikia  2 atviros  jaunimo erdvės  ir  atviras  jaunimo centras.  Klaipėdos
Karalienės Luizės jaunimo centro Atviros jaunimo erdvės veikia jau 11 metų. Šiose erdvėse per
2019 m. lankėsi 829 jaunuoliai,  2020 m. – 210 jaunuolių.  Dažniausiai  šie jaunuoliai  į šį centrą
atvyksta ne kartą, su jais vykdomos įvairios veiklos, iš viso apsilankyta 2019 m. - 1650 kartus, 2020
m. – 2555 kartus.

 Minėtame centre metodininkai dirba ir su jaunuoliais gatvėje Šių metodininkų   prevencinė
veikla įtraukia jaunimą į veiklas, mažina nusikalstamumą. Šie darbuotojai  2019 m. dirbo su 39
jaunuoliais, 2020 m. su 54 jaunuoliais palaikė nuolatinius kontaktus.

Būtina plėsti šių darbuotojų skaičių Klaipėdos mieste. 
Taip pat 2019 m. Klaipėdoje atidarytos dar vienos atviros erdvės, kurių veikla finansuojama

iš projektinių lėšų. Šį projektą vykdo VšĮ „Asmenybės ugdymo kultūros centras“,  turintis 2 atviras
jaunimo erdves. 

1.3. Klaipėdos  apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato  prevencijos  skyrius  2020  m.
parengė   planą  darbui  su  nepilnamečiais,  tabako  gaminių  vartojimo  užkardymui.   Kartu  su
Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriumi įvykdytos 9 priemonės, kurių metu nustatyti 32
pažeidimai:  13  pažeidimų  dėl  tabako  gaminių  turėjimo  ir  vartojimo,  1  –  dėl  tabako  gaminių
nupirkimo ir perdavimo nepilnamečiams, 18 – dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų. 

Klaipėdos  miesto  policijos  komisariato  bendruomenės  pareigūnai  2020  m.  pravedė  32
prevencinius pokalbius su nepilnamečiais  ir  jų tėvais  (kartu dalyvavo socialiniai  pedagogai)  dėl
tabako gaminių ir psichoaktyvių medžiagų, ar alkoholio vartojimo.

Švietimo įstaigose 2 kartus su kinologais vykdytos prevencinės priemonės dėl psichoaktyvių
medžiagų vartojimo.

Švietimo įstaigose pravestas 131 edukacinis švietimo užsiėmimas nepilnamečiams, kuriuose
dalyvavo 3840 mokinių. 

1.4.  Siekiant  mažinti  nusikalstamumą  Klaipėdos  pedagoginėje  psichologinėje  tarnyboje
pradėta vykdyti EQUIP programa. Šios programos vykdymui skirta 0,5 etato minėtoje tarnyboje,
tačiau poreikio netenkinome, todėl buvo inicijuota dar 0,5 etato įsteigimas nuo 2021 m. 

 EQUIP  programos užsiėmimus  lankė  6  paaugliai.  Buvo  10  užsiėmimų,  tačiau  dėl
epidemiologinės situacijos vaikinai programos nebaigė. Šiuo metu jau sudaroma nauja grupė vaikų,
kurie galės programą lankyti pasibaigus karantinui. 

1.5.  Nesimokančių ir mokyklos nelankančių informacinėje sistemoje (toliau – NEMIS)
buvo registruota 1244 vaikai, kurių deklaruota gyvenama vieta – Klaipėdos miesto savivaldybė. Šie
vaikai įrašyti į NEMIS, kaip niekur nesimokantys. Išnagrinėjus nesimokančių vaikų duomenų bazės
ir  Mokinių registro duomenis,  iš  1244 vaikų nustatyta,  kad 15 vaikų mokosi bendrojo ugdymo
mokyklose,   62 vaikams mokslas  yra neprivalomas,  1140 vaikai  išvykę į  užsienį,  6 vaikai  turi
neįgalumą, 3 vaikams  nesimokymo priežastys nenustatytos, 18 vaikų pakeitę gyvenamąją vietą.
Dėl  visų  vaikų,  kuriems buvo nenustatytos  nesimokymo priežastys,  kreiptasi  į  Valstybės  vaiko
teisių  apsaugos  ir  įvaikinimo  tarnybą  prie  Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  Klaipėdos
apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių dėl pagalbos nustatant nesimokymo priežastis.

NEMIS taip pat registruoti 8 mokyklos nelankantys vaikai: 2 iš jų yra daugiau kaip 16
metų, todėl jiems mokslas neprivalomas;  2 vaikams skirtos minimalios priežiūros priemonės, 2
vaikams organizuotas tarpinstitucinis posėdis savivaldybėje dėl paslaugų teikimo, visoms šeimoms
skirta atvejo vadyba. 

1.6. Siekiant  vaikų  su  negalia  ar  kitais  sutrikimais  integravimo  į  bendrojo  ugdymo
mokyklas Klaipėdoje 2019 m.  įsteigti  176 mokytojo padėjėjo etatai,  kurių 10 dirba privačiose
ugdymo įstaigose. 2020 m. įsteigta 190 mokytojų padėjėjų etatų, kurių 11 dirba privačiose ugdymo
įstaigose.

1.7. BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro duomenimis 2019 m. 571 (2020
m.  –  637)  šeimoms  teiktos  socialinių  įgūdžių  ugdymo ir  palaikymo  paslaugos  socialinę  riziką
patiriančioms šeimoms, kuriose augo 2019 m. 1018 vaikai (2020 m. -1145 vaikai) (3 pav.). 
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Šeimos, patiriančios socialinę riziką

Vaikai, augantys šeimose, patiriančiose socialinę riziką

571

1018

637

1145

Šeimos, patiriančios socialinę riziką ir jose augantys vaikai

2020 m. 2019 m.

Šeimoms, kurios patiria įvairius sunkumus, yra inicijuojama atvejo vadyba. Per 2020 m.
inicijuotas naujų atvejų skaičius  244 šeimoms, šiose šeimose auga 383 vaikai. Per 2020 m. iš viso
organizuota 1397 atvejo vadybos posėdžių. 

Kai  kurioms  šeimoms,  kurioms  taikoma  atvejo  vadyba,  yra  teikiama  socialinių  įgūdžių
ugdymo ir palaikymo paslauga. Ši paslauga teikiama 603 šeimoms.

1.8. 2020 m. vaikų dienos centrus lankė 138 vaikai. Vaikai lankė vaikų dienos centrus BĮ
Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre 37 vaikai, VšĮ „Liberi“ - 39 vaikai, Labdaros ir
paramos fonde „Dienvidis“ – 23 vaikai, Labdaros ir paramos fonde Dvasinės pagalbos jaunimui
centre – 23 vaikai. 

1.9. Lyginamieji VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės 2019-2020 m. medicininių, psichologinių,
socialinių reabilitacijos paslaugų vaikams, vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas ataskaitų
duomenys pavaizduoti 4 pav. 

Medicininė apžiūra apsvaigimui nustatyti

Etilo alkoholio vartojimas

Narkotikai

63

51

12

42

32

10

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės ataskaita apie vaikus, vartojančius psichiką 
veikiančias medžiagas

2020 m. 2019 m.

Į VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninę 2019 m. pristatyti  63 vaikai (2020 m. – 42), iš kurių 51
vaikui  (2020  m.  –  32)  nustatytas  alkoholio  vartojimas,  12  vaikų  (2020  m.  –  10)  -  narkotinės
medžiagos. Iš minėtų vaikų 2019 m. 2 vaikai (2020 m. – 0) buvo 8-11 m., 37 vaikai (2020 m. – 23)
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buvo 12-15 m.  ir 24 vaikai (2020 m. – 19) – 16-17 m. Iš minėtų vaikų 2019 m. – 19 (2020 m. – 10)
vaikų  teiktos  psichologo,  psichoterapeuto  paslaugos,  2020  m.  3  vaikams  teiktos  socialinio
darbuotojo paslaugos VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje. 

Klaipėdos miesto savivaldybėje diegiama Ankstyvosios intervencijos programa, kuri skirta
vaikams pabandžiusiems ar žalingai vartojantiems psichotropines medžiagas ar alkoholį, tačiau dar
neturintiems priklausomybės. Programą  veda Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialistai
kartu su Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Programa skirta vaikams nuo
14  m.  Buvo  kreiptasi  į  Narkotikų,  tabako  ir  alkoholio  kontrolės  departamentą  dėl  metodikos
tobulinimo, pateikti siūlymai. Organizuotas bendras susitikimas su minėto departamento atstovais
kartu su Narkotikų kontrolės komisija dėl metodikos keitimo ir jos pritaikymo jaunesniam amžiui.
Kol  kas  metodika  nepakeista.  2019  m.  į  programą  registravosi  10  vaikų,  tačiau  dalyvauti
programoje galėjo tik 1 vaikas. Kadangi programa yra skirta grupei vaikų, tai nesurinkus grupės,
programa  nebuvo  vykdyta.  2020  m.  užsiregistravo  į  Programą  15  vaikų,  iš  jų  1  vaikas  po
registracijos  neatėjo,  3  vaikai  po  motyvacinio  pokalbio  negalėjo  lankyti  programos,  5  vaikai
dalyvavo programoje, tačiau programą baigė tik 3 vaikai.  

Klaipėdos mieste iškyla didžiulis trūkumas vaikų ir paauglių psichiatrų, tad būtina inicijuoti
šių specialistų etatų plėtrą.

Klaipėdos  mieste  dirba  priklausomybių  konsultantai  ir  jie  taip  pat  gali  teikti  pagalbą
vaikams, turintiems žalingų įpročių, tačiau 2020 m. vaikai šia paslauga nesinaudojo. 25 suaugusieji
šia paslauga pasinaudojo ir jiems buvo suteiktos 87 priklausomybių konsultantų konsultacijos.

Siekiant  paslaugų  prieinamumo,  Klaipėdos  miesto  savivaldybė  administracija  pasirašė
sutartį  dėl  dalyvavimo  projekte  „Integruotų  priklausomybės  ligų  gydymo  paslaugų  kokybės  ir
prieinamumo  gerinimas“  ir  rengia   Klaipėdos  miesto  savivaldybės  psichoaktyvias  medžiagas
žalingai  vartojančių  ar  priklausomybės ligomis  sergančių  asmenų integruotos  pagalbos  sistemos
tvarkos aprašą dėl pagalbos teikimo priklausomiems asmenims. 

1.10.  Parengtas ugdymosi šeimoje įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarkos
aprašas.   Dėl ugdymosi šeimoje kreipėsi 7 šeimos. 

1.11. Iš viso Klaipėdos mieste socialinę riziką patiriančiose šeimose 2019 m. augo 213
(2020 m. – 269) ikimokyklinio amžiaus vaikų. (Žr.  5 pav.)

Nuo 0 iki 1 m. 

Nuo 1 iki 3 m.

Nuo 3 iki 5 m.

37

82

94

49

100

120

Ikimokyklinio amžiaus vaikai, gyvenantys šeimose, patiriančiose socialinę riziką

2020 m. 2019 m.

Ugdymo įstaigų iš viso nelankė 2019 m.  64 ikimokyklinio amžiaus vaikai (2020 m. – 99
vaikai), tačiau 2019 m. buvo 37 vaikai yra vaikai iki 1 m. (2020 m. 49 vaikai yra 1 m. amžiaus) ir
2019 m. 27 vaikų tėvai atsisakė ikimokyklinio ugdymo, 2020 m. – 50 tėvų atsisakė ikimokyklinio
ugdymo (žr. 6 pav.).
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Nuo 1 m. iki 3 m.

Nuo 3 m. iki 5 m. 

22

5

36

14

Vaikai, gyvenantys šeimose, patiriančiose socialinę riziką, nelankantys ikimokyk-
lines ugdymo įstaigas

2020 m. 2019 m.

Tėvai  dažniausiai  nurodo  šias  nelankymo  priežastis:  vaikai  turi  negalią;  nėra  išspręstas
gyvenamosios vietos deklaravimo klausimas; tėvai mano, jog geba užtikrinti visapusišką ugdymą
namuose; romų tautybės žmonės neleidžia vaikų į ugdymo įstaigą; laukia eilėje; dėl mažo vaikų
amžiaus; dėl pasikeitusios šeimos gyvenamosios vietos. 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr.
T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo  ir  atlyginimo  dydžio  nustatymo“  aprašo  III  skyriumi  „Atlyginimo  už  maitinimo
paslaugą lengvatos“ vaikai atleidžiami nuo mokesčio už maitinimo paslaugą.(žr. 7 pav.)

Šeimoje auga daugiau nei 3 vaikai

Vaikas turi didelių ir labai dielių specialiųjų ugdymosi poreikių

Šeimos gauna socialinę pašalpą

Vaiko gerovės komisijos sprendimu 

32

0

26

22

34

5

29

17

Vaikų, augančių šeimose, patiriančiose socialinę riziką, atleidimas už maitinimo 
paslaugą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 

2020 m. 2019 m.

Vadovaujantis minėtu tarybos sprendimu, 50 procentų atlyginimas už maitinimo paslaugą
sumažinamas  daugiavaikėms  šeimoms ir  šeimoms,  kurios  augina  vaikus  su  dideliais  arba  labai
dideliais  specialiaisiais  ugdymosi  poreikiais.  100 procentų  sumažinama  šeimoms,  jei  jos  gauna
socialinę  pašalpą  arba vaiko gerovės  komisijos  sprendimu.  Lyginant  duomenis,  skaičiai  nelabai
skiriasi. 

1.12. 2019 metais 34 vaikams nustatyta laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu, 47 vaikams
laikinoji  globa  (rūpyba)  nutraukta,  tėvams grįžus.  Viso  2019 m.  buvo 166 vaikai,  kuriems yra
nustatyta laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu. 
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Per 2020 metus 97 vaikams nustatyta laikinoji priežiūra, jų tėvams ar kitiems įstatyminiams
atstovams laikinai negalint pasirūpinti savo vaikais (globotiniais).  Per tą patį laikotarpį 47 vaikams
nutraukta laikinoji globa/rūpyba/priežiūra tėvų prašymu.

2019 metais  Klaipėdos  miesto  savivaldybė  gavo  41 nurodymą nustatyti  be  tėvų  globos
likusiems vaikams laikinąją globą (rūpybą). Iš jų 19 vaikų parinktos globėjų (rūpintojų) šeimos, 6
vaikai apgyvendinti budinčių globotojų šeimose, o 16 vaikų nukreipta į vaikų globos institucijas, iš
jų tik 2 vaikai, kurių amžius iki 3-jų metų. Abiem vaikams gautas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių
apsaugos skyriaus  pritarimas. 22 vaikams laikinoji globa (rūpyba) nutraukta, vaikus grąžinant jų
tėvams.

2019 metais 16-kai vaikų nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).
2020 m. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo  ministerijos  nurodymu  23  vaikams,  netekusiems  tėvų  globos,  nustatyta  laikinoji  globa
(rūpyba), iš jų tik 6  vaikams nustatyta institucinė globa, visiems kitiems vaikams parinktos globėjų
šeimos ar vaikai apgyvendinti budinčių globotojų šeimose.

2019 metais gauta 40 fizinių asmenų, 2020 m. gauta 30 fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko
globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, šeimynų steigėjais, dalyviais prašymų, iš jų 2019 m.
5  asmenys  pageidavo  tapti  budinčiais  globotojais.   2019  m.  tik  2  asmenys,  gavo  neigiamus
įvertinimus.  2020 m.  2 kandidatai  pradėję mokymus, atsisakė tęsti  vertinimo procedūrą,  gautas
vienas neigiamas pradinis įvertinimas.  Visi prašymai priimti, išsiųsti pradiniam asmenų vertinimui,
gavus teigiamą pradinį vertinimą, išsiųsti mokymams.

1.13. Siekiant  užtikrinti  saugią  ir  tinkamą  aplinką  vaikams,  nemaža  dalis  Klaipėdos
gyventojų  paslaugas  gauna  per  vykdomą  projektą  projekto  „Kompleksinės  paslaugos  šeimai
Klaipėdos mieste“  veiklomis.  2019 m. šiomis  paslaugomis  pasinaudojo  1073 dalyviai,  2020 m.
šiomis paslaugomis pasinaudojo 3990 dalyviai. 

Dalyviams  ypač  buvo  aktualios  psichosocialinės  paslaugos,  šeimos  įgūdžių  ugdymo  ir
sociokultūrinės paslaugos bei pozityvios tėvystės mokymai. Taip pat buvo aktyviai  naudojamasi
mediacijos  paslaugomis,  trumpalaikės  vaikų  priežiūros  paslaugomis  bei  asmeninio  asistento
paslauga. 

Klaipėdos  miesto  savivaldybė  dalyvauja  Higienos  instituto  ir  Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos projekte „Neįtikėtini metai“ . Projektas skirtas tėvams, kurie augina
vaikus su elgesio ir emocijų sutrikimais nuo 3 iki 6 m. amžiaus.  Šio projekto metu tėvai mokomi
kaip  elgtis  su  savo  vaikais.  Paruošti  specialistai  darbui  su  nauja  metodika.  Klaipėdos  miesto
specialistai jau pravedė 2 grupes tėvams, kuriose dalyvavo 24 tėvai. 

Klaipėdos pedagoginėje  psichologinėje  tarnyboje 57 tėvai  lankė tėvystės  įgūdžių kursus,
tačiau nebuvo nei vieno asmens, kurį būtų įpareigojęs teismas dalyvauti tėvystės įgūdžių kursuose. 

BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre buvo organizuoti  2 tėvystės įgūdžių
mokymai, kuriuos baigė 15 asmenų. 

Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“ buvo laimėjęs projektą ir paruošė visoje Lietuvoje
dirbančius šeimos koordinatorius. Tačiau kol kas ši paslauga veikia savanoriškais pagrindais, nes
nėra numatytas  šios  paslaugos teikimo mechanizmas.  Klaipėdoje  šis  metodas  jau pritaikytas  10
šeimų. 

2. 2020  metais  Komisija  organizavo  21  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriuose svarstė klausimus dėl 49 vaikų, kuriems buvo prašoma
skirti,  pratęsti  minimalios  priežiūros  priemones  ir  dėl  21  prašymo  dėl  koordinuotai  teikiamų
paslaugų  vaikams  ir  jų  tėvams  (globėjams)  skyrimo,  pratęsimo.  17  vaikų  skirtos  minimalios
priežiūros priemonės, 3 vaikams minimalios priežiūros priemonės pratęstos, 29 prašymai atmesti
dėl  neišnaudotų  pagalbos  galimybių.  Koordinuotai  teikiamos  paslaugos  vaikams  ir  jų  tėvams
(globėjams) skirtos 16 šeimų, 2 šeimoms neskirtos koordinuotai teikiamos paslaugos, 3 vaikams ir
jų tėvams pratęstos koordinuotai teikiamos paslaugos.

2.1.  Dėl  minimalios  priežiūros  priemonių  skyrimo  į  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos direktorių  kreipėsi  vaikų globos namai dėl 7 vaikų,  dėl 37 vaikų kreipėsi policijos
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pareigūnai, dėl 6 vaikų kreipėsi mokyklos ir dėl 1 vaiko kreipėsi prokuratūra.  3 vaikų elgesys buvo
svarstomas po keletą kartų, jiems minimalios priežiūros priemonės skirtos pakartotinai. 

Paskyrus  minimalios  priežiūros  priemones,  vaikams  buvo  teikiamos  specialistų
konsultacijos  (socialinio  pedagogo,  psichologo,  specialiojo  pedagogo),  įpareigojimai  lankyti
mokyklą,   įpareigojimai  dalyvauti  neformaliojo  vaikų  švietimo  užsiėmimuose  bei  įpareigoti
dalyvauti  įvairiose  prevencinėse,  socialinių  įgūdžių  ugdymo,  reabilitacijos  ir  integracijos
programose,   rekomenduota gydytis Klaipėdos priklausomybės ligų centre bei atlikti diferencinę
diagnostiką  VšĮ  Klaipėdos  psichikos  centre.  Kaip  problema  išlieka  -  vaikų  elgesio  korekcija,
turintiems  elgesio  ir  emocijų  sutrikimus,  darbo  metodai  bei  šių  vaikų  integracija  į  bendrąsias
mokyklas. Dažnu atveju, šiems vaikams skiriamas namų mokymas, nes dirbti klasėje su jais labai
sudėtinga. Būtina ieškoti naujų darbo formų kaip integruoti šiuos vaikus į ugdymo ir socializacijos
procesą.

2.2. Siekiant užtikrinti saugumą, prevencinį ir intervencinį darbą su vaikais ir jų tėvais
nuo 2020 m. balandžio 1 d. įsteigta Klaipėdos miesto savivaldybėje tarpinstitucinio koordinavimo
grupė, kurioje dirba 3 darbuotojai. 

2.3.  Parengtas  tvarkos  aprašas  dėl  bendro  darbo  su  šeimomis  organizavimo  ir
koordinavimo Klaipėdos miesto savivaldybėje, bei įsakymu sudaryta darbo grupė dėl bendro darbo
su šeimomis. 

Dėl paslaugų plėtros, tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimai perkelti į bendro darbo su
šeimomis  tarpinstitucinius  pasitarimus.  Organizuoti  tarpinstituciniai  pasitarimai  su kompleksinių
paslaugų teikėjais dėl poreikio užimtumo specialistų, kurie pandemijos laikotarpiu dirbtų su vaikais,
turinčiais  negalią  ar   turintiems  specialiuosius  ugdymosi  poreikius.  Posėdžiuose  analizuoti
klausimai  dėl teisės aktų pokyčių vaiko globos klausimais. Siūlymai bei klausimai dėl teisės aktų
išsiųsti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos vaiko
teisių  kontrolierei  bei  Valstybės  vaiko  teisių  apsaugos  ir  įvaikinimo  tarnybai  prie  Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.  Taip pat organizuotas  posėdis dėl krizinės situacijos suvaldymo,
pasidalinta funkcijomis ir atsakomybėmis tarp institucijų. Aptartas Klaipėdos miesto savivaldybės
dalyvavimas naujuose projektuose bei paslaugų plėtra. 

Tarpinstitucinio  koordinavimo grupė inicijavo  socialinio  verslo  projekte  „Įjunk  poveikį“
nepilnamečių vaikų įdarbinimo problemos sprendimą, siekiant ugdyti  delinkventinio elgesio vaikų,
darbinius įgūdžius ir taip skatinti  jų užimtumą, didinti motyvaciją,  keičiant jų elgesį.  Šiuo metu
kartu su administracijos direktoriaus patarėju, Ekonominės plėtros grupe dalyvaujame projekte.

2.4. Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos,
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planas 2020-2023m., kuris patvirtintas 2020-08-
05 direktoriaus įsakymu Nr. AD1-875.

2.5. Parengtas ir pateiktas projektas „Mokyklų pažangos skatinimas Klaipėdos mieste“.
Parengti  bendradarbiavimo  sutarčių  projektai  su  11  projekte  dalyvaujančių  organizacijų,  deja,
finansavimo gauti nepavyko, tačiau koordinuotai teikiamų paslaugų planas integruotas į strateginį
2021-2030 m. Klaipėdos miesto planą.

2.6. Vaiko gerovės komisijos nariams suorganizuoti mokymai „Tarpusavio ryšio kūrimas
paauglių  konsultavimo  procese“,  taip  komisijos  nariai  dalyvavo  mokymuose  „Komandiniai
mokymai,  skirti  vaiko  gerovės  srityje,  dirbantiems  specialistams“,  „Susirinkimų  vedimas“.
Komisijos nariai dalyvavo tarpinstitucinėse supervizijose. 

2. 6. Suorganizuota  bendruomenės  šventė  „Būkime  kartu“,  organizuota  tarptautinė
mokinių  mokslinė  konferencija  kartu  su  Klaipėdos  universitetu  „Tolerantiška  mokykla  -  saugi
visuomenė“,  diskusija  apskrito  stalo  diskusija  „Pagalbos  priklausomiems  asmenims  Klaipėdos
miesto galimybės“, „Paslaugų prieinamumas priklausomiems asmenims Klaipėdos mieste“.

 2.7. Dalyvauta  Klaipėdos  „Vyturio“  progimnazijos  organizuotame  piešinių  konkurso
„Vaiko sveika gyvensena šiandien: galimybės ir perspektyvos“ vertinimo komisijoje. 

2.8. Surinkta  informacija  ir  pateikta  visuomenei  bei  Narkotikų  alkoholio  ir  tabako
kontrolės departamentui  apie  paslaugas,  kur galima kreiptis,  jeigu vaikas  vartoja  psichoaktyvias
medžiagas. 
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2.9. 15 kartų teikta metodinė pagalbą mokyklų vaiko gerovės komisijoms.
2.10.  Posėdžiuose buvo aptarti teisės aktai bei iš įvairių institucijų gauti raštai. 
2.11.  Suorganizuotas  pasitarimas  su mokyklų pagalbos  specialistais,  švietimo  skyriaus

specialistais  bei  bendruomenės  policijos  pareigūnais  dėl  internetinių  patyčių.  Policijos  paruošti
lankstinukai  išplatinti  per  elektronines  ryšio  priemones  vaikams,  tėvams,  mokytojams  bei
visuomenei. 

2.12. Dalyvauta   ikimokyklinių  įstaigų  vadovų  pasitarime,  kuriame  buvo  pristatytos
naujovės vaiko teisių apsaugos sistemos srityje, ir aptartos ministerijų parengtos rekomendacijas. 

2.13. Organizuotas  susitikimas  su  VšĮ  Socialinių  paslaugų  ir  verslo  atstovais  dėl
bendradarbiavimo galimybių.

2.14. Organizuoti  tarpinstituciniai  pasitarimai  su  kompleksinių  paslaugų  teikėjais  dėl
poreikio užimtumo specialistų, kurie pandemijos laikotarpiu dirbtų su vaikais, turinčiais negalią ar
nustatytais specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Paslauga pristatyta Vaiko gerovės komisijos nariams
bei  organizacijoms.  Aptartos  galimybės  dėl  dalyvavimo  TV3  ir  SEB  banko  organizuojamoje
„Išsipildymo akcijoje 2020“. Paskatintos organizacijos dalyvauti šiame projekte.  

2.15. Organizuotos diskusijos dėl paslaugų prieinamumo su Respublikinio priklausomybės
ligų  centro  vadovais,  Klaipėdos  miesto  visuomenės  sveikatos  biuro  atstovais   bei  dėl  paslaugų
nėščiosioms,  kurios  patiria  socialinę  riziką,  dėl  priklausomybių  ligų  konsultantų  paslaugų
nupirkimo.

2.16. Aptartos  paslaugos  su  Klaipėdos  miesto  visuomenės  sveikatos  biuru  dėl  asmenų
psichinės sveikatos gerinimo Klaipėdos mieste ir dėl psichologinių konsultacijų teikimo šeimoms
dėl jų tarpusavio santykių atkūrimo. 

2.17. Komisijos  nariai  dalyvauja  vaiko  gerovės  klausimais  kitose  komisijose,  darbo
grupėse:  Narkotikų  kontrolės  komisijoje,  Pagalbos  nukentėjusiems  nuo  prekybos  žmonėmis
koordinavimo  grupėje,  Tarpžinybinio  bendradarbiavimo  smurto  artimoje  aplinkoje  klausimais
darbo grupėje,   Šeimos taryboje, Bendruomenės sveikatos taryboje ir kitose darbo grupėse.

2.18. Sukurtos viešosios paslaugos asmenims dėl įvairių paslaugų teikimo. 
2.19. Nuolat  atnaujinama  vaiko  gerovės  komisijoje  aptarta  informacija  Klaipėdos

savivaldybės tinklapyje, dalijamasi kitų institucijų teikiamomis paslaugomis.
3. Siekiant  teikti  pagalbą  vaikams  ir  jų  šeimoms,  būtinas  visų  institucijų  glaudus

bendradarbiavimas,  todėl  būtina  telkti  visas  mieste  esančias  organizacijas,  skatinti  jų
bendradarbiavimą teikiant pagalbą bei vykdant prevencinę veiklą:

3.1.  organizuoti  mokymus  specialistams,  dirbantiems  su  vaikais,  turinčiais  sveikatos  ir
mokymosi  sutrikimus,  užtikrinant  ugdymo  įstaigose  įtraukųjį  ugdymą,  surinkti  duomenis  apie
specialiųjų   ugdymosi  poreikių  turinčius  vaikus  ir  vaikus,  turinčius  negalią,  išanalizuoti  jiems
reikalingų paslaugų poreikio užtikrinimą;  

3.2.   organizuoti  mokymus  tėvams,  grupes  diferencijuojant  pagal  vaikų  sutrikimus  ir  jų
amžių;

3.3. skatinti EQUIP programos vykdymą;
3.4. inicijuoti šeimos konferencijos metodo įgyvendinimą; 
3.5.  skatinti  privalomojo  ikimokyklinio  ugdymo  užtikrinimą  šeimoms,  patiriančioms

socialinę riziką;
3.6. skatinti gatvės jaunimo darbuotojų veiklą;
3.7. inicijuoti bendradarbiavimą su užsienio šalių partneriais dėl paslaugų plėtros vaikams ir

jų tėvams.
 

 
Komisijos pirmininkė Edita Kučinskienė
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