
    

          

 

 

Informacija dėl koronaviruso  

MINIMALI IR VIDUTINĖ PRIEŽIŪRA                                                

Atmintinė savivaldybių administracijų VGK, TBK, Vaikų 

socializacijos centrams 

 

Apie 

Savivaldybių administracijų Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) atstovai, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai (toliau – TBK) turi užtikrinti, kad nuo kovo 30 

d. būtų pasiruošta vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vykdymą organizuoti 

nuotoliniu būdu, teikti švietimo pagalbą tiek, 

kiek tai yra įmanoma nuotoliniu būdu. Vaikų 

socializacijos centrai toliau privalo užtikrinti 

vidutinės priežiūros priemonių vykdymą, 

laikantis visų koronaviruso prevencinių 

priemonių bei karantino metu įsigaliojusių 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

reikalavimų. 

Dėl švietimo pagalbos teikimo 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siūlo švietimo įstaigoms teikti švietimo pagalbą vaikams, 

suderinus su tėvais (globėjais, rūpintojais), pasitelkiant švietimo įstaigai ir tėvams (globėjams, 

rūpintojams) prieinamas elektroninio ryšio priemones. Pažymime, kad savivaldybių 

administracijų švietimo padalinių, švietimo įstaigų prašoma: įvertinti, ar yra vaikų, mokinių, 

kurie namuose neturi prieigos prie skaitmeninių išteklių ir negalės jų panaudoti švietimo 

pagalbos teikimo procese; įvertinti galimybę tam tikram laikui išduoti įstaigos turimą kompiuterį, 

planšetę ar kitą įrangą; įvertinti galimybę galimai su savivaldybės ar kito steigėjo pagalba 

trumpam laikui išsinuomoti reikiamą įrangą, pasirūpinti internetiniu ryšiu. Išimtinais atvejais, 

jeigu to neįmanoma padaryti namuose, savivaldybės užtikrina vaikų priežiūrą įstaigose. 

Savivaldybės gali savarankiškai spręsti, ar tai ta pati vaiko lankyta įstaiga, ar kita, teikianti tas 
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pačias paslaugas, pavyzdžiui, miesto mastu. Savivaldybių VGK, TBK, Vaikų socializacijos 

centrai gali savarankiškai priimti sprendimus dėl švietimo pagalbos teikimo, minimalios ir 

vidutinės priežiūros priemonių organizavimo vidinės tvarkos karantino metu. Informacija apie 

darbo organizavimo tvarką turėtų būti įstaigos interneto svetainėje, apie tai informuojami vaiko 

atstovai pagal įstatymą. 

Minimali priežiūra 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra prašo savivaldybių 

TBK, VGK, kad karantino laikotarpiu nenutrūktų minimalios priežiūros priemonių 

įgyvendinimas, kuris gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu. Prašome minimalios priežiūros 

teikėjų (vaikų dienos centrų ar kitų švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas 

teikiančių arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančių įstaigų ar organizacijų) koordinuoti 

pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu, teikti metodinę ir informacinę pagalbą, kad minimalios 

priežiūros priemonių procesas vyktų kaip galima sklandžiau.  

Vaiko minimalios priežiūros priemonės:  

❖ siūlome teikti psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų pagalbą nuotoliniu 

būdu, svarbūs reguliarūs kontaktai telefonu, elektroniniais kanalais: el. paštu, Skype, 

Hangout, Zoom, BigBlueButton, Messenger, Viber, WhatsAPP ar pan. Rekomenduojame 

konsultuojamus asmenis informuoti apie galimybę konsultacijas gauti jiems 

priimtiniausiu nuotoliniu būdu, susisiekti su vaiko atstovais pagal įstatymą telefonu dėl 

pagalbos nuotoliniu būdu teikimo galimybių.  

❖ rekomenduojame vaikų dienos centro ar kitos švietimo, kultūros, sporto, socialines ar 

kitas paslaugas teikiančios arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančios įstaigos ar 

organizacijos užsiėmimus tiek, kiek tai įmanoma organizuoti nuotoliniu būdu (Ką veikti 

paaugliams per karantiną? 32 būdai, kaip leisti laiką namuose https://cutt.ly/8tcPNSb; 

kita).  

❖ toliau tęsti mokymąsi bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje 

pagal privalomojo švietimo programas nuotoliniu būdu. 

❖ svarbu atidėti ambulatorines planines konsultacijas Priklausomybės ligų centruose ir 

planinį nepilnamečių guldymą į skyrius dėl priklausomybės nuo psichoaktyviųjų 

https://cutt.ly/8tcPNSb
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medžiagų vartojimo. Informacija bus atnaujinama https://www.rplc.lt/karantino-metu-

paslaugu-teikimas-atidedamas/  

❖ siūlome dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese tiek, kiek tai 

įmanoma nuotoliniu būdu. 

❖ rekomenduojame atlikti bendruomenei arba kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą, 

skatinti savanorystę, laikantis visų koronaviruso prevencinių priemonių bei karantino 

metu įsigaliojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimų (savanorystė 

https://stipruskartu.lt/) . 

 

Vidutinė priežiūra 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-16 

aplinkraščiu Nr. SR-1284 ,,Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių", 

Vaikų socializacijos centruose esantiems mokiniams savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija privalo užtikrinti vidutinės priežiūros priemonių vykdymą. Atkreipiame dėmesį, kad 

vaiko atstovams pagal įstatymą tenka atsakomybė už vaiko ir kitų žmonių saugumą laikantis 

karantino principų ir vykdant karantino priemones. Savivaldybių administracijos, 

vadovaudamosi patvirtintomis profilaktinėmis, prevencinėmis priemonėmis, privalo užtikrinti 

vaikų priežiūrą išimtinais atvejais savivaldybių įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti 

namuose. 

❖ Dėl nepilnamečių, kuriems teismo sprendimu paskirta vidutinės priežiūros priemonė, 

vaikų socializacijos centro parinkimo prašome vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-181 „Dėl išvados teikimo dėl 

vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (kartu su visais pakeitimais), 

prašymą adresuojant Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui, nurodant šiuos el. pašto 

adresus: info@nsa.smm.lt ir justina.dilyte@nsa.smm.lt 

❖ Dėl vaikų pristatymo ir apgyvendinimo vaikų socializacijos centre galimybių karantino 

metu prašome kreiptis į Vaikų socializacijos centrų direktorius (žr. 1 lentelę). 

https://www.rplc.lt/karantino-metu-paslaugu-teikimas-atidedamas/
https://www.rplc.lt/karantino-metu-paslaugu-teikimas-atidedamas/
https://stipruskartu.lt/
mailto:info@nsa.smm.lt
mailto:justina.dilyte@nsa.smm.lt
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Atkreipiame dėmesį, kad priimdama sprendimą dėl vaiko apgyvendinimo vaikų 

socializacijos centre, savivaldybės administracija privalo laikytis visų koronaviruso prevencinių 

priemonių bei karantino metu įsigaliojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimų. 

Vaikų socializacijos centrai privalo toliau užtikrinti struktūruotą aplinką, dienos režimo 

laikymąsi nepilnamečiams, kuriems teismo sprendimu paskirta vidutinės priežiūros priemonė. 

 

1 lentelė. Vaikų socializacijos centrų kontaktai 

Nr. Vaikų socializacijos 

centras 

Direktorius Telefono Nr. El. paštas 

1. Gruzdžių vaikų 

socializacijos centras 

Henrikas 

Gaidamavičius 

(8 41) 372322 centras.info@gvsc.lt   

2. Kauno vaikų 

socializacijos centras 

,,Saulutė” 

Oksana 

Pagrandienė*  

 

(8 37) 313 940 sim@saulute.kaunas.lm.lt  

3. Vėliučionių vaikų 

socializacijos centras 

Vitalija 

Grigaitienė 

(8-5) 267 0505 administracija@vvsc.lt 

direktoriusvvsc@gmail.com  

 

* centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas 

 

 

Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo nepilnamečiui 

KOMISIJOS darbo organizavimas 

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinės švietimo agentūros išvados teikimo dėl vidutinės 

priežiūros priemonės skyrimo nepilnamečiui KOMISIJOS darbas (posėdžiai) toliau yra 

organizuojami nuotoliniu būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros įstatymu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 

16 d. įsakymu Nr. V-181 „Dėl Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui 

skyrimo ir vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų 

suteikimo“ (kartu su visais pakeitimais).  

Savivaldybių administracijų direktorių prašymus dėl vidutinės priežiūros priemonės 

skyrimo nepilnamečiams prašome adresuoti Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui, 

nurodant šiuos el. pašto adresus: info@nsa.smm.lt ir justina.dilyte@nsa.smm.lt 

mailto:centras.info@gvsc.lt
mailto:sim@saulute.kaunas.lm.lt
mailto:administracija@vvsc.lt
mailto:direktoriusvvsc@gmail.com
mailto:info@nsa.smm.lt
mailto:justina.dilyte@nsa.smm.lt
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Informacijos šaltiniai:  

1. Dėl nuotolinio mokymo, pradėtos internetinės konsultacijos, sukurta ir nuolat pildoma 

skaitmeninio mokymo bazė https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis  

2. Pasiruošimas mokymui nuotoliniu būdu https://www.smm.lt/nuotolinis 

3. Aplinkraštis švietimo įstaigų steigėjams ir vadovams dėl situacijos, susijusios su 

koronavirusu, valdymo priemonių 

4. Aplinkraštis savivaldybių švietimo padaliniams ir profesinio mokymo įstaigoms dėl 

švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo 

5. LR Vyriausybės pasitarimo protokolas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 

6. Atmintinė savivaldybėms Savivaldybėms 

7. LR Vyriausybės svarbiausia informacija dėl koronaviruso http://lrv.lt/lt/aktuali-

informacija/informacija-del-naujojo-koronaviruso/svarbiausia-informacija  

8. VVTAĮT informacija: virtualios kultūrinės ir šviečiamosios veiklos, kuriomis galima 

užsiimti neišėjus iš namų https://vaikoteises.lt/naujienos/aktualu/kulturines-veiklos-visai-

seimai-neiseinant-is-namu.html  

9. Socialinės paslaugos karantino metu https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-

paslaugos-karantino-metu-gyvybiskai-svarbus-poreikiai-turi-buti-uztikrinami-

neigalumas-ir-darbingumo-lygis-pratesiamas-automatiskai 

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos 

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Rekomendacijos%20izoliuoto%20asmens%

20seimos%20nariams.pdf  

11. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai: 

Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

Dėl pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 

Dėl bendrųjų profesinio mokymo planų 

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu 

Dėl brandos egzaminų tvarkaraščių 

Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščių 

Dėl rekomendacijų mokymui nuotoliniu būdu 

Dėl rekomendacijų profesiniam mokymui nuotoliniu būdu 

https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis
https://www.smm.lt/nuotolinis
https://www.smm.lt/uploads/documents/Aplinkra%C5%A1tis%20(2020-03-16).pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Aplinkra%C5%A1tis%20(2020-03-16).pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Aplinkra%C5%A1tis.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Aplinkra%C5%A1tis.pdf
http://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-pasitarimas-94
https://www.smm.lt/uploads/documents/Savivaldyb%C4%97ms.pdf
http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-del-naujojo-koronaviruso/svarbiausia-informacija
http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-del-naujojo-koronaviruso/svarbiausia-informacija
https://vaikoteises.lt/naujienos/aktualu/kulturines-veiklos-visai-seimai-neiseinant-is-namu.html
https://vaikoteises.lt/naujienos/aktualu/kulturines-veiklos-visai-seimai-neiseinant-is-namu.html
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-paslaugos-karantino-metu-gyvybiskai-svarbus-poreikiai-turi-buti-uztikrinami-neigalumas-ir-darbingumo-lygis-pratesiamas-automatiskai
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-paslaugos-karantino-metu-gyvybiskai-svarbus-poreikiai-turi-buti-uztikrinami-neigalumas-ir-darbingumo-lygis-pratesiamas-automatiskai
https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-paslaugos-karantino-metu-gyvybiskai-svarbus-poreikiai-turi-buti-uztikrinami-neigalumas-ir-darbingumo-lygis-pratesiamas-automatiskai
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Rekomendacijos%20izoliuoto%20asmens%20seimos%20nariams.pdf
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Rekomendacijos%20izoliuoto%20asmens%20seimos%20nariams.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/PAGR%20IR%20VID%20BUP_kieitimas%2003.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/PRADINIO%20BUP_kieitimas%2003.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/BPM%20planai%202020-03.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/isak%20D%C4%96L%20SITUACIJOS%2C%20SUSIJUSIOS%20SU%20KORONAVIRUSU.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/isak%20egzaminai.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/isak%20pupp.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf
https://www.smm.lt/uploads/documents/Rekomendacijos_profesin_nuotolinis.pdf
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TBK KONTAKTAI: (duomenys atnaujinami) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tkKFjfZ9sH4quXARXpnqhVlgA6jbMuG0J-

uoBX7S_eE/edit?usp=sharing 

 

MPP IR VPP ĮGYVENDINIMAS NUOTOLINIU BŪDU - SIŪLYKITE! 

           

            

https://forms.gle/XaDCDGNFzoHoaP4dA 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tkKFjfZ9sH4quXARXpnqhVlgA6jbMuG0J-uoBX7S_eE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tkKFjfZ9sH4quXARXpnqhVlgA6jbMuG0J-uoBX7S_eE/edit?usp=sharing
https://forms.gle/XaDCDGNFzoHoaP4dA

