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Prioritetas – vaiko gerovės užtikrinimas, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams), 

ugdymo įstaigų bendruomenėms kurti saugią ir vaiko poreikius atliepiančią aplinką. 

Tikslas – prisidėti prie Biržų rajono savivaldybėje gyvenančių vaikų gerovės užtikrinimo 

bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje 

dirbančiomis institucijomis. 

Uždaviniai 

1. Įgyvendinti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo ir Koordinuotai teikiamų 

švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, nuostatas, 

reglamentuojančias priemonių vykdymą bei pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą teikimą, 

vykdyti stebėseną. 

2. Koordinuoti mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą; 

3. Teikti dalykinę, metodinę ir konsultacinę pagaramą prevenciniam darbui organizuoti; 

4. Teikti informaciją visuomenei ir suinteresuotiems asmenims apie paslaugas, skirtas vaiko 

gerovei užtikrinti; 

5. Plėtoti vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų, įstaigų ir organizacijų tarpusavio 

bendradarbiavimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo laikas 

1 uždavinys – įgyvendinti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo ir Koordinuotai 

teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, nuostatas, 

reglamentuojančias priemonių vykdymą bei pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą teikimą, 

vykdyti stebėseną. 

1.1. Organizuoti vaiko gerovės komisijos 

posėdžius. 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

Pagal poreikį 

1.2. Vaiko minimalios priežiūros, vidutinės 

priežiūros, auklėjamojo poveikio 

priemonių ir koordinuotai teikiamų 

paslaugų veiksmingumo, kokybės 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Pagal poreikį 



2 

 

 

atitikties poreikiui analizavimas bei 

įvertinimas. 

1.3 Vaiko minimalios priežiūros, vidutinės 

priežiūros, auklėjamojo poveikio 

priemonių ir koordinuotai teikiamų 

paslaugų vykdyme dalyvaujančių 

asmenų konsultavimas ir reikalingų 

paslaugų ar pagalbos teikimo 

koordinavimas. 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koodrinatorius 

Pagal poreikį 

1.4. Vykdyti teisės pažeidimų, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo, 

smurto, nusikalstamumo, kitų socialinės 

rizikos veiksnių stebėseną. 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

Nuolat 

1.5. Privalomo ikimokyklinio ugdymo 

skyrimo būtinumo vaikui vertinimas. 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Pagal poreikį 

2 uždavinys – koordinuoti mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą. 

2.1. Dalyvauti  ugdymo įstaigų vaiko 

gerovės komisijų posėdžiuose, siekiant 

komisijų veiklos efektyvumo. 

Vaiko gerovės komisijos  

nariai 

 

Pagal poreikį 

2.2. Inicijuoti ir organizuoti renginius 

ugdymo įstaigų vaiko gerovės 

komisijoms nariams, skirtus įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimo strategijoms 

aptarti. 

Švietimo pagalbos tarnybos, 

savivaldybės administracijos 

švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atstovai, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

IV-as ketvirtis 

2.3. Parengti klausimyną ugdymo įstaigų 

vaiko gerovės komisijos nariams 

siekiant išsiaiškinti aktualias mokymų 

temas. 

Švietimo pagalbos tarnybos 

atstovas, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

II-as ketvirtis 

2.4. Organizuoti mokymus ugdymo įstaigų 

vaiko gerovės komisijos nariams. 

Švietimo pagalbos tarnybos, 

savivaldybės administracijos 

švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atstovai, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

IV-as ketvirtis 

2.5. Teikti metodinę pagalbą mokyklų vaiko 

gerovės komisijoms. 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Pagal poreikį 



3 

 

 

3 uždavinys – teikti dalykinę, metodinę ir konsultacinę paramą prevenciniam darbui organizuoti. 

3.1. Vaiko gerovės komisijos narių 

kvalifikacijos tobulinimas. 

Vaiko gerovės komisijos  

nariai 

Nuolat 

3.2. Inicijuoti prevencinius reidus ugdymo 

įstaigų teritorijose bei nepilnamečių 

susibūrimo vietose. 

Policijos komisariato, vaiko 

teisių, savivaldybės 

administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 

atstovai, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

Kartą per ketvirtį 

3.3. Inicijuoti ir organizuoti psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo, žalingų 

įpročių, nusikalstamumo, patyčių 

prevencijos renginius. 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

III- IVas 

ketvirtis 

4 uždavinys – teikti informaciją visuomenei ir suinteresuotiems asmenims apie paslaugas, skirtas 

vaiko gerovei užtikrinti. 

4.1. Informacijos apie teikiamas paslaugas 

vaiko gerovės užtikrinimo srityje 

atnaujinimas ir viešinimas. 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė 

Kartą per ketvirtį 

4.2. Pranešimo spaudai apie vaikų ir jaunimo 

pozityvaus laisvalaikio leidimo ir 

užimtumo galimybes Biržų rajone 

parengimas.  

 

Vaiko teisių, savivaldybės 

administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 

atstovai, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

II-as ketvirtis 

5 uždavinys – plėtoti vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų, įstaigų ir organizacijų tarpusavio 

bendradarbiavimą. 

5.1. Pristatymo apie vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų 

pokyčius parengimas.  

 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

II-as ketvirtis 

5.2. Informacijos apie nepilnamečių 

nusikalstamumo, teisės pažeidimų, 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo bei smurto atvejus 

analizavimas ir aptarimas. 

Policijos komisariato, vaiko 

teisių, savivaldybės 

administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 

atstovai, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

IV-as ketvirtis 

_________________________________ 


