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Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriui
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS
KOMISIJOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. vasario d. Nr. AL(23.35.E)
Vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) Vaiko
gerovės komisijos (toliau – Komisija) 2018 m. veiklos planu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės komisijos 2018 m. vasario 28 d. posėdžio protokolu Nr. K-76
(23.36.E) bei Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 14 d.
įsakymu Nr. DV-1857 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos
sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“, teikiu Komisijos veiklos ataskaitą už 2018 m.
2018 m. organizuota 10 Marijampolės savivaldybės administracijos Komisijos posėdžių
dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar
panaikinimo ir Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų
vaikui ir jo tėvams teikimo. Posėdžių metu svarstyti 23 klausimai, daugiausia susijusių su
minimalios priežiūros priemonių skyrimu vaikams. Buvo parengti 12 Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektų dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo,
atmetimo ar panaikinimo ir 3 sprendimo projektai dėl koordinuotai teikiamų paslaugų šeimai
organizavimo.
Komisijos posėdžių metu svarstyta medžiaga dėl 12 vaikų elgesio. 8 vaikams buvo skirtos
minimalios priežiūros priemonės, 2 vaikams minimalios priežiūros priemonės neskirtos ir 2
vaikams minimalios priežiūros priemonės panaikintos nepasibaigus vykdymo terminui. Parengti 8
individualūs vaiko minimalios priežiūros vykdymo planai.
Kai kuriems vaikams minimalios priežiūros priemonės buvo neveiksmingos, todėl kreiptasi
dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo į Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių.
Pateikti 2 vaikų dokumentai Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui išvadai gauti skiriant
vidutinės priežiūros priemonę. Gautos neigiamos išvados. 2018 m. vidutinės priežiūros priemonė
Marijampolės savivaldybės vaikams skirta nebuvo.
Paskyrus minimalios priežiūros priemones, vaikams buvo teikiamos specialistų
konsultacijos (socialinio pedagogo – 4 vaikams, psichologo – 5 vaikams, psichiatro – 3 vaikams,
socialinio darbuotojo – 1 vaikui, visuomenės sveikatos specialisto – 2 vaikams), 6 vaikai įpareigoti
mokytis bendrojo ugdymo mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje, 1 vaikas įpareigotas lankyti
dailės terapiją.
Prašymus dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo
ar panaikinimo pateikė: tėvai – 1, globos įstaiga – 7, teritorinė policijos įstaiga – 2, mokykla – 1,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė – 2, prokuroras – 1, vaiko minimalios priežiūros
priemonę vykdantis asmuo – 1. Daugiausia buvo kreiptasi dėl vaikų nusikalstamo elgesio, kurie
padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos
padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas amžiaus,
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nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė
už jų padarytą veiką, dėl vaikų administracinių teisės pažeidimų, kurie padarė administracinio
nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytas amžiaus, nuo kurio atsiranda
administracinė atsakomybė.
Komisijos posėdžių metu svarstyti 4 klausimai dėl Koordinuotai teikiamų švietimo
pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams skyrimo. Dėl koordinuotai
teikiamos pagalbos skyrimo kreipėsi Marijampolės socialinės pagalbos centras dėl 1 vaiko ir jo tėvų
(globėjų, rūpintojų), Vaiko teisių apsaugos skyrius dėl 2 vaikų ir mokykla dėl 1 vaiko ir jo tėvų
(globėjų, rūpintojų). 3 vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skirta minėta pagalba.
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui teikti 3 sprendimo projektai dėl koordinuotai
teikiamų paslaugų šeimai organizavimo (Koordinuojanti institucija paskyrė specialistą atlikti
koordinuotai teikiamų paslaugų atvejo vadybininko funkcijas).
Kartu su vaiko minimalios priežiūros vykdytojais parengus 8 individualius vaiko
minimalios priežiūros vykdymo planus (rengiant planus kartu dalyvavo įstatyminiai atstovai, vaikai
ir minimalios priežiūros vykdytojai) vykdytas planų koordinavimas ir priežiūra. Bendrauta su vaiku,
jo tėvais, paskirtų minimalios priežiūros priemonių vykdytojais bei organizuotos 4 individualių
vaikų minimalios priežiūros vykdymo planų peržiūros. Pasitarimų metu buvo analizuojami paskirtų
vaiko minimalios priežiūros priemonių individualūs planai, paskirtų priemonių efektyvumas.
Inicijuotas 1 pasitarimas vykdant Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų nutarimą dėl
administracinio poveikio priemonės nepilnamečiui – įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo
prevencinėje programoje. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdomoje
Ankstyvosios intervencijos programoje nepilnametis dalyvavo ir įvykdė teismo įpareigojimą.
Pasibaigus 1 vaiko vidutinės priežiūros vykdymo terminui, Komisija bendradarbiavo su VšĮ
Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centru ir buvo organizuota atvejo peržiūra dėl pagalbos
teikimo priemonės vaikui ir šeimai. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė parengė vaiko
socialinės integracijos planą ir koordinuojant vaiko socialinę integraciją į bendruomenę organizavo
sudaryto plano peržiūrą.
Buvo pateikta 11 ataskaitų dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vykdymo ir 1
ataskaita dėl koordinuotai teikiamų paslaugų. 9 vaikams skirtos minimalios priežiūros priemonės ir
koordinuotai teikiamos paslaugos buvo veiksmingos, tačiau ne visi tėvai priėmė teikiamą pagalbą.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, teikta
statistinė informacija Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centrui
apie 2018 m. vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonių
rodiklius, įgyvendinimo ir vykdymo eigą Marijampolės savivaldybėje.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė vykdė vaiko teisių pažeidimų,
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, kitų socialinės rizikos veiksnių
stebėseną.
Pasikeitus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksui nuo 2018 m. liepos
1 d. dėl nepilnamečių, kuriems iki veikos padarymo nebuvo sukakę šešiolika metų, padarytų
nusižengimų, atlikus tyrimą, informacija yra perduodama Savivaldybės administracijos direktoriui.
Nuo 2018 m. sausio 2 d. Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Savivaldybės
administracijos direktoriui perdavė informaciją apie 58 nepilnamečių nusikalstamas veikas
(administracinio nusižengimo ir nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčias veikas:
vagystės, alkoholio vartojimas, smulkūs kūno sužalojimai ir rūkymas). Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorė nagrinėjo informaciją apie nepilnametį ir jo padarytą atitinkamų
požymių turinčią veiką, laikydamasi nuostatos, kad sprendžiant klausimą dėl pagalbos vaikui ir jo
atstovams pagal įstatymą organizavimo (teikimo) galimybių ir tikslingumo, kiekvienas konkretus
atvejis vertinamas individualiai: 1) neinicijuojant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros
priemonės skyrimo, jeigu tai buvo vienkartinis vaiko nusižengimas ir tuo metu nėra papildomos
vaiką neigiamai charakterizuojančios informacijos – iš 58 nepilnamečių 52 vaikams nustatytas
vienkartinis nusižengimas; 2) šeimai yra teikiamos paslaugos (išsiaiškinta, kad 16 vaikų taikoma
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atvejo vadyba); 3) esant pakartotinei informacijai kreipiamasi su prašymu į Savivaldybės
administracijos direktorių dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo
tikslingumo, siekiant padėti nepilnamečiui pasiekti teigiamų elgesio pokyčių, ugdyti atsparumą
neigiamai socialinei aplinkai – nustatyti 2 atvejai.
Savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius informavo, jog per 2018 m. buvo rašytas 1
nepilnamečiui įspėjimas dėl rūkymo.
Marijampolės socialinės pagalbos centro duomenimis per 2018 m. iš šeimų, patiriančių
socialinę riziką, sąrašo buvo išbraukta 61 šeima, kuriose augo 109 vaikai.
Per 2018 m. į šeimų, patiriančių socialinę riziką, apskaitą įrašyta 66 šeimos, kuriose augo
115 vaikų. Buvo 3 atvejai, kai paslaugas šeimoms teikė Marijampolės socialinės pagalbos centro
Globos centro specialistai, 1 atvejis - šeimai skirtos koordinuotos paslaugos.
Viso 2018 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos asmens namuose buvo
teikiamos 216 šeimoms, kuriose augo 431 vaikas.
Nesimokančių ir mokyklos nelankančių informacinėje sistemoje (toliau – NEMIS) buvo
registruota 550 vaikų, kurių deklaruota gyvenama vieta – Marijampolės savivaldybė. Šie vaikai
įrašyti į NEMIS, kaip niekur nesimokantys. Išnagrinėjus nesimokančių vaikų duomenų bazės
duomenis nustatyta, kad didelė dalis vaikų, t. y. 548 vaikai yra išvykę gyventi į užsienio šalis, nors
ir yra įtraukti į NEMIS, kadangi deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta yra Marijampolės
savivaldybėje, o tėvai apie išvykimą neinformuoja atsakingų institucijų, 2 vaikams mokslas nebuvo
privalomas. 2018 m. 22 mokyklos nelankantys vaikai: 5 iš jų yra galimai išvykę į užsienį, 1 vaikui
Komisijoje skirtos minimalios priežiūros priemonės.
Pagal pateiktą VšĮ Marijampolės ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus
informaciją, į ligoninę pristatyta 18 vaikų dėl alkoholio vartojimo, iš jų 14 vaikų buvo nuo 12-15 m.
amžiaus ir 4 vaikai nuo 16-17 m. amžiaus. 2018 m. dėl narkotinių medžiagų vartojimo
nepilnamečiai pristatyti į gydymo įstaigą nebuvo.
Išanalizavus situacijos analizę Marijampolės savivaldybėje, galima teigti, jog problemų yra,
todėl būtina sustiprinti prevencinį darbą su vaikais ir jų tėvais, kad kuo mažiau reikėtų intervencinių
priemonių. Pažymėtina, kad 2018 m. bendrojo ugdymo mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos
įgyvendino prevencines programas, dalyvavo tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje,
socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programose, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencinėse programose, vykdė švietimo ir mokslo ministro patvirtintą „Alkoholio, tabako ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą“ ir kt. Labai svarbu, kad pagalba
būtų teikiama ne tik vaikams, bet ir tėvams bei globėjams.
2018 m. parengtas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo
projektas, kuris patvirtintas direktoriaus įsakymu: „Dėl Marijampolės savivaldybės koordinuotai
teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų priedų tvirtinimo“ (2018 m.
gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 2067). Įsakymu patvirtinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos,
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų priedai: prašymo formos dėl koordinuotų paslaugų
teikimo, koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planas, koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo
kokybės, veiksmingumo ir prieinamumo įvertinimas ir įsivertinimas.
Nuolat konsultuotos mokyklų vaiko gerovės komisijos dėl dokumentų rengimo, veiklos
gerinimo ar aktyvinimo, teikti siūlymai dėl konkrečių atvejų. Taip pat buvo teikiama metodinė
pagalba Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijoms dėl Lietuvos
Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo, koordinuotai teikiamų
švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų. Komisijos nariai dalyvavo
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos ir Marijampolės sav. Želsvos pagrindinės mokyklos
vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, švietimo įstaigų vadovų, socialinių pedagogų, specialiųjų
pedagogų ir psichologų metodiniuose pasitarimuose.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė 2018 m. gegužės 7 d. organizavo susitikimą
su Marijampolės savivaldybės seniūnijų seniūnais, kurio metu pristatyta tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriaus atliekama veikla ir funkcijos, išdalinti paruošti koordinuotai
teikiamų paslaugų lankstinukai. 2018 m. gegužės 9 d. kvietė į pasitarimą socialinius darbuotojus,
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2018 m. gegužės 16 d. organizavo metodinę valandą socialiniams pedagogams tema: „Pagalbos
vaikui ir šeimai organizavimas teikiant koordinuotas paslaugas“ Marijampolės Meilės Lukšienės
švietimo centre. 2018 m. birželio 21 d. Švietimo įstaigų vadovų pasitarime, supažindino renginio
dalyvius su koordinuotai teikiamų paslaugų schema vaiko teisių apsaugos pertvarkos kontekste,
teiktos rekomendacijos dėl teikiamos pagalbos.
2018 m. birželio 15 d. tarpinstitucinio pasitarimo metu diskutuota apie vaiko teisių apsaugą
ir socialinę pagalbą šeimoms po 2018 m. liepos 1 d. pertvarkos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatorė pristatė koordinuotų paslaugų organizavimą, susijusį su atvejo vadybos procesu. 2018
m. lapkričio 22 d. įvyko susitikimas švietimo centre „Vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčiai
tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste“, skaitytas pranešimas apie pagalbą nepilnamečiams,
kurie daro teisės pažeidimus.
Buvo bendradarbiaujama su Savivaldybės Vaiko gerovės komisijos nariais, vaiko minimalios
priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, Kauno vaikų socializacijos centru „Saulutė“, atvejo
vadybininkais, Savivaldybės struktūriniais padaliniais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba, Marijampolės apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, švietimo, socialinių
paslaugų,
sveikatos
priežiūros
įstaigomis,
probacijos
tarnyba,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje, siekiant vaiko gerovės užtikrinimo.
Dalyvauta 4 tarpinstituciuose pasitarimuose dėl pagalbos vaikams ir šeimoms organizavimo
Marijampolės savivaldybėje su Savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus vedėja, Marijampolės
socialinės pagalbos centro direktore, atvejo vadybininkais, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos specialistais, nevyriausybinės organizacijos ir Savivaldybės administracijos atstovais.
2018 m. kovo mėn. tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė lankėsi Marijampolės
savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir susipažino su įstaigos veikla, aptartos
bendradarbiavimo galimybės.
Vaiko gerovės komisijos nariai dalyvavo konferencijoje „Lietuvos tarptautiniai
įsipareigojimai vaikams – ar pastebime pažangą?“; mokymuose „Rizikų vaiko gerovei bei apsaugos
veiksnių vertinimas, pagalbos planavimas, koordinavimas, teikimas bei analizė“ ir metodinėse
dienose savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijų atstovams.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė tobulino kvalifikaciją dalyvaudama
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, nevyriausybinių organizacijų mokymuose,
seminaruose, Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamose
konferencijose.
Nuolat teikiama informacija asmenims, įstaigoms, organizacijoms paslaugų ir pagalbos
šeimai klausimais.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė surinko informaciją apie Marijampolės
savivaldybėje veikiančias institucijas, įstaigas, organizacijas, kurios teikia švietimo pagalbos,
socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikui ir šeimai, parengtas paslaugų „žemėlapis“
viešinamas Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje.
Marijampolės savivaldybės internetinės svetainės skiltyje – „Pagalba vaikui ir šeimai“
pateikta informacija apie atvejo vadybą, Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės
komisijos veiklą, sudarytas paslaugų „žemėlapis“ apie institucijas, įstaigas, organizacijas,
teikiančias švietimo, sveikatos, socialines paslaugas vaikams ir jų tėvams, schema apie koordinuotų
paslaugų
organizavimą
Marijampolės
savivaldybėje,
adresas
https://www.marijampole.lt/go.php/lit/pagalba-vaikui-ir-seimai
Bendradarbiaujama su VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centru, 2018 m.
gruodžio mėn. inicijuota prevencinė paskaita apie prekybą žmonėmis Marijampolės sav.
Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje, straipsnis apie renginį viešintas Marijampolės savivaldybės
internetinėje svetainėje.
Inga Balandinaitė
Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorius)
Inga Balandinaitė, (8343) 90 075, el. p. vaiko.gerove@marijampole.lt
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