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VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ VYKDYMO TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

  1. Vaiko minimalios priežiūros priemonių tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymu (2010 m. 

gruodžio 14 d. Nr. XI-1232). 

2. Vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymo tikslas – padėti vaikui įveikti 

susiformavusį ydingą elgesį, išsiugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo 

sampratas. 

3. Vaiko minimalios priežiūros uždaviniai: 

3.1. padėti vaikui pasiekti teigiamų elgesio pokyčių, ugdyti (ugdytis) atsparumą 

neigiamai socialinei aplinkai, taip pat padėti pasiruošti savarankiškam gyvenimui, teikiant jam 

kvalifikuotą švietimo ar kitą pagalbą ir kitas paslaugas; 

  3.2. sudaryti vaikui palankias pozityviosios socializacijos, resocializacijos ir ugdymo 

(ugdymosi) sąlygas; 

3.3. ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenybės tapatumo ir priklausymo 

bendruomenei jausmą, atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir 

laisvėms; 

3.4. palaikyti ir stiprinti vaiko ryšius su jo vystymuisi palankia aplinka. 

  4. Minimalios priežiūros priemonės: 

  4.1. įpareigojimas lankytis pas specialistą, 

4.2. įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių 

paslaugų įstaigą; 

4.3. įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje;  

4.4. įpareigojimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio 

mokymo programas; 

4.5. įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, 

prevencijos, edukacinėse ir kitose programose; 

4.6. įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku, kai yra Vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyti vaiko minimalios priežiūros 

priemonės skyrimo pagrindai; 

4.7. įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, 

arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, kai yra Vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyti vaiko minimalios priežiūros 

priemonės skyrimo pagrindai; 

4.8. įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jeigu vaikas sutinka, kai yra 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyti 

vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo pagrindai. 

5. Vaikui minimalios priežiūros priemonė skiriama, pratęsiama, pakeičiama ar 

panaikinama vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. 

6. Minimalios priežiūros priemonės kiekvienam mokiniui, kuriam ji buvo paskirta, 

nustatomos gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

7. Stebimas mokinio elgesys, jo pokyčiai, specialistų konsultacijos, bendradarbiavimas 

su tėvais, kitomis institucijomis ir kt. susijusi informacija fiksuojama TAMO (elektroniniame 

dienyne). 
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II. VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 

 

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

8.1. vaikas, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, turi visas Lietuvos 

Respublikos įstatymų jam garantuojamas teises, įskaitant: 

8.1.1. teisę įgyti valstybinius išsilavinimo ir kvalifikacijų standartus atitinkantį 

išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją; 

8.1.2. ugdytis sveikoje ir psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje, savitarpio 

pagarba grįstoje aplinkoje; 

8.1.3. gauti kvalifikuotą švietimo pagalbą ir kitas paslaugas; 

8.1.4. teisę kreiptis su prašymais ar skundais; 

8.1.5. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises ir teisėtus interesus. 

8.2. vaikas, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, privalo: 

8.2.1. vykdyti jam paskirtą vaiko minimalios priežiūros priemonę; 

8.2.2. gerbti savo atstovus pagal įstatymą, kitus šeimos narius; 

8.2.3. gerbti mokytojus, kitus suaugusiuosius ir vaikus, nepažeisti jų teisių ir teisėtų 

interesų; 

8.2.4. laikytis visuomenėje priimtų elgesio normų; 

8.2.5. gerbti ir tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, valstybės, savivaldybių ir 

privačią nuosavybę; 

8.2.6. įstatymų nustatytais atvejais atsakyti už savo veiksmus arba atlyginti savo 

nusikalstamais veiksmais padarytą žalą. 

9. Vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, atstovų pagal įstatymą 

teisės ir pareigos: 

9.1. vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, atstovai pagal įstatymą 

turi teisę: 

9.1.1. gauti informaciją apie vaiko būklę, gimnazijos lankymą, ugdymo (ugdymosi) 

sąlygas, jo pažangą; 

9.1.2. gauti informaciją apie vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonės 

vykdymo eigą; 

9.1.3. kreiptis su prašymais ar skundais; 

9.1.4. sprendžiant su vaiku susijusias problemas, gauti švietimo pagalbą ir kitas 

paslaugas; 

9.1.5. kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas teises. 

9.2. Vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, atstovai pagal įstatymą 

privalo: 

9.2.1. rūpintis, kad vaikui būtų užtikrinta galimybė lankyti gimnaziją ir vaikas vykdytų 

jam paskirtą minimalios priežiūros priemonę;  

9.2.2. bendradarbiauti su vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdančiu asmeniu, 

kitais asmenimis, teikiančiais (galinčiais suteikti) kvalifikuotą pagalbą sprendžiant vaiko ugdymo 

(ugdymosi), elgesio pokyčių ir kitus su vaiko interesais susijusius klausimus; 

9.2.3. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas; 

9.2.4. stebėti ir taisyti vaiko elgesį. 

10. Vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdančio asmens teisės ir pareigos: 

10.1. vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo turi teisę: 

10.1.1. reikalauti, kad vaikas, kuriam paskirta minimalios priežiūros priemonė, ir vaiko 

atstovai pagal įstatymą atliktų jiems nustatytas pareigas; 

10.1.2. teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios 

priežiūros priemonių tobulinimo; 

10.1.3. teikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios 

priežiūros priemonės pratęsimo, pakeitimo ir panaikinimo; 
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10.1.4. naudotis kitomis teisėmis, susijusiomis su vaiko minimalios priežiūros 

priemonės vykdymu. 

10.2. Vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo privalo: 

10.2.1. užtikrinti tinkamą vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymą; 

10.2.2. fiksuoti su vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymu susijusius 

veiksmus, vaiko elgesio pokyčius ir atlikti stebėseną; 

10.2.3. raštu informuoti vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos 

skyrių, jeigu vaiko atstovai pagal įstatymą nedalyvauja vykdant vaiko minimalios priežiūros 

priemonę; 

10.2.4. pagal poreikį informuoti vaiko atstovus pagal įstatymą ir Savivaldybės 

administracijos direktorių apie vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo eigą; 

10.2.5. ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo vaiko minimalios priežiūros priemonės 

vykdymo termino pabaigos atsiskaityti Savivaldybės administracijos direktoriui už vaiko 

minimalios priežiūros priemonės vykdymą; 

10.2.6. bendradarbiauti su Savivaldybės administracija, Vaiko teisių apsaugos 

skyriumi, vaiko atstovais pagal įstatymą ir kitais asmenimis bei institucijomis; 

10.2.7. užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą; 

10.2.8. atlikti kitas pareigas, susijusias su vaiko minimalios priežiūros priemonės 

vykdymu. 

 

III. VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ NEVYKDYMO AR NETINKAMO 

VYKDYMO PASEKMĖS 

 

11. Jeigu vaikui paskirta minimalios priežiūros priemone nepavyko pasiekti teigiamų 

jo elgesio pokyčių, jam skirta minimalios priežiūros priemonė gali būti pratęsta. Sprendimas dėl 

vaiko minimalios priežiūros priemonės pratęsimo priimamas ne vėliau kaip iki vaiko minimalios 

priežiūros priemonės vykdymo termino pabaigos. 

12. Jeigu pritaikius vaiko minimalios priežiūros priemonę nepavyksta pasiekti 

teigiamų vaiko elgesio pokyčių, taip pat dėl kitų svarbių priežasčių vaikui gali būti skiriama kita 

minimalios priežiūros priemonė, kitas vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo, 

kreipiamasi į teismą dėl leidimo skirti vaikui vidutinės priežiūros priemonę. 

13. Jeigu vaikui toliau taikyti minimalios priežiūros priemonę netikslinga arba vaikas 

negali šios priemonės vykdyti dėl kitų svarbių priežasčių, jam skirta minimalios priežiūros 

priemonė gali būti panaikinta nepasibaigus jos vykdymo terminui.  

_____________________________ 

 


