
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PASKIRTOS VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VYKDYMO

TVARKOS FORMOS TVIRTINIMO

2018 m. liepos       d. Nr. B-ĮV-

Vilkaviškis

V a d o v a u d a m a s i L i e t u v o s R e s p u b l i k o s v i e t o s s a v i v a l d o s į s t a t y m o 2 9 s t r a i p s n i o 8 d a l i e s 2 

p u n k t u , 1 8 s t r a i p s n i o 1 d a l i m i , L i e t u v o s R e s p u b l i k o s v a i k o m i n i m a l i o s i r v i d u t i n ė s p r i e ž i ū r o s 

į s t a t y m o   1 6   s t r a i p s n i o   3   d a l i m i : 

1. t v i r t i n u Paskirtos vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo tvarkos formą

(pridedama);

2. p r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. B-ĮV-657 „Dėl paskirtos vaiko minimalios

priežiūros priemonės vykdymo tvarkos formos tvirtinimo“

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: adresu: Laisvės al. 36, Kaunas)

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta

tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g.

8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,  

pavaduojanti Administracijos direktorių Daiva Riklienė

Skelbiamas

Parengė

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

(vyriausioji specialistė)

Šarūnė Kamaitytė

Elektroninio dokumento nuorašas

Nuorašas tikras



2

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus  2018 m. liepos     d.

įsakymu Nr. B-ĮV-

PASKIRTOS VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

VYKDYMO TVARKA

20____ m. _______________ d.

Vilkaviškis

Vaikas ___________________________________________________________________.
(vardas ir pavardė, gimimo metai)

Vaiko atstovai pagal įstatymą_________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
(vardas ir pavardė)

Vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo____________________________

_______________________________________________________________________________.
(pareigos, vardas ir pavardė)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20_____ m. _________ ___ d.

įsakymu Nr. __________paskirtos vaiko minimalios priežiūros priemonė (s)__________________

_______________________________________________________________________________.
(paskirtos vaiko minimalios priežiūros priemonės pavadinimas)

Vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, teisės ir pareigos:

1. Vaikas, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, turi visas Lietuvos Respublikos

įstatymuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose ir

kituose teisės aktuose nustatytas teises, tarp jų:

1) teisę įgyti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją;

2) teisę ugdytis sveikoje ir psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje, savitarpio pagarba

grįstoje aplinkoje;

3) teisę gauti kvalifikuotą švietimo pagalbą, socialines, sveikatos priežiūros ir kitas

paslaugas;

4) teisę kreiptis su prašymais ar skundais į savivaldybės administracijos direktorių, vaiko

minimalios priežiūros priemonę vykdantį asmenį, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių,

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus,

teisėsaugos ir kitas institucijas, įstaigas ar organizacijas;

5) teisę įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises ir teisėtus interesus.

2. Vaikas, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, privalo:

1) vykdyti jam paskirtą vaiko minimalios priežiūros priemonę;
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2) dalyvauti rengiant individualų vaiko minimalios priežiūros vykdymo planą ir aptariant jo

įgyvendinimo rezultatus;

3) gerbti savo atstovus pagal įstatymą, kitus šeimos narius;

4) gerbti mokytojus, minimalią priežiūrą vykdantį asmenį, kitus suaugusiuosius ir vaikus,

nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

5) laikytis visuomenėje priimtų elgesio normų;

6) gerbti ir tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, valstybės, savivaldybių ir privačią

nuosavybę;

7) įstatymų nustatytais atvejais atsakyti už savo veiksmus arba atlyginti savo nusikalstamais

veiksmais padarytą žalą, įskaitant ir bendruomenei naudingos veiklos atlikimą.

Vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, atstovų pagal įstatymą teisės,

pareigos ir atsakomybė:

1. Vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, atstovai pagal įstatymą turi teisę:

1) gauti informaciją iš mokyklos, kurioje ugdomas vaikas, apie vaiko ugdymo (ugdymosi)

poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį; 

2) gauti informaciją iš vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdančio asmens apie vaikui

paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymo eigą;

3) kreiptis su prašymais ar skundais į savivaldybės administracijos direktorių, vaiko

minimalios priežiūros priemonę vykdantį asmenį, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių,

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus,

teisėsaugos ir kitas institucijas, įstaigas ar organizacijas;

4) sprendžiant su vaiku susijusias problemas, gauti švietimo pagalbą, socialines, sveikatos

priežiūros ir kitas paslaugas;

5) kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas teises.

2. Vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, atstovai pagal įstatymą privalo:

1) dalyvauti rengiant ir įgyvendinant individualų vaiko minimalios priežiūros priemonės

vykdymo planą, aptariant jo įgyvendinimo rezultatus;

2) dalyvauti įgyvendinant vaiko minimalios priežiūros priemonę (priemones);

3) teikti informaciją tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui, vaiko minimalios

priežiūros priemonę vykdančiam asmeniui apie vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonės

vykdymą ir kitą informaciją, būtiną vaiko minimalios priežiūros priemonės veiksmingam vykdymui

užtikrinti;

4) vykdyti savivaldybės administracijos direktoriaus skirtas pagalbos priemones, numatytas

šio įstatymo 9 straipsnyje;
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5) užtikrinti, kad vaikas lankytų mokyklą, ir sudaryti tinkamas sąlygas, kad vaikas vykdytų

jam paskirtą minimalios priežiūros priemonę;

6) stebėti ir pozityviai keisti vaiko elgesį;

7) vykdyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus, vaiko minimalios priežiūros

priemonę vykdančio asmens rekomendacijas;

8) bendradarbiauti su vaiko tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko

minimalios priežiūros priemonę vykdančiu asmeniu, kitais asmenimis, teikiančiais kvalifikuotą

pagalbą sprendžiant vaiko ugdymosi, elgesio pokyčių ir kitus su vaiko teisių ir teisėtų interesų

užtikrinimu susijusius klausimus; 

9) vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas pareigas.

3. Už įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų nevykdymą ar netinkamą

vykdymą vaiko atstovai pagal įstatymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdančio asmens teisės ir pareigos:

1. Vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo turi teisę:

1) reikalauti, kad vaikas, kuriam paskirta minimalios priežiūros priemonė, ir vaiko atstovai

pagal įstatymą atliktų jiems nustatytas pareigas;

2) teikti siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios priežiūros

priemonių tobulinimo; 

3) teikti siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios priežiūros

priemonės pratęsimo, pakeitimo ir panaikinimo;

4) gauti vaiko minimalios priežiūros priemonei vykdyti reikalingą informaciją iš vaiko

atstovų pagal įstatymą, mokyklos, kurioje vaikas ugdomas, savivaldybės administracijos Vaiko

gerovės komisijos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus, Valstybės vaiko teisių

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, kitų suinteresuotų institucijų, įstaigų ar asmenų, dirbančių vaiko

teisių apsaugos srityje;

5) naudotis kitomis teisėmis, susijusiomis su vaiko minimalios priežiūros priemonės

vykdymu.

2. Vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo privalo:

1) dalyvauti rengiant individualų vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo planą ir

užtikrinti tinkamą jo įgyvendinimą;

2) fiksuoti su vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymu susijusius veiksmus, vaiko

elgesio pokyčius ir vykdyti jų stebėseną;
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3) raštu informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą ir tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatorių, jeigu vaiko atstovai pagal įstatymą nedalyvauja vykdant vaiko

minimalios priežiūros priemonę, nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas vaikui;

4) prireikus informuoti vaiko atstovus pagal įstatymą apie individualaus vaiko minimalios

priežiūros priemonės vykdymo plano įgyvendinimą ir teikti jiems rekomendacijas;

5) raštu informuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių apie vaiko minimalios

priežiūros priemonės vykdymo eigą, vaiko elgesio pokyčius ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį iki

vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo termino pabaigos raštu atsiskaityti tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatoriui už vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymą;

6) bendradarbiauti su savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, vaiko atstovais

pagal įstatymą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, tarpinstitucinio

bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais asmenimis bei institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių

apsaugos srityje;

7) užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;

8) atlikti kitas pareigas, susijusias su vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymu.

Susipažinau,

paskirtos priemonės 

vykdymo sąlygas supratau

________________________

(vaiko parašas)

_______________________

(vardas ir pavardė)

Susipažinau,

paskirtos priemonės vykdymo 

sąlygas supratau

____________________________

(vaiko atstovo pagal įstatymą

parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

Vaiko minimalios priežiūros

priemonę vykdantis asmuo

_______________________

(parašas)

_______________________

(vardas ir pavardė)

20_____m. _____________d.    20_____m. _____________d.            20_____m. _____________d.
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