
PATVIRTINTA 

Šilutės rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus 2017-01-13 

įsakymu Nr. A1-166 

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  

2017 M. VEIKLOS PLANAS 

  

 

Tikslas – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su 

vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis ir mokyklų vaiko gerovės komisijomis.  

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant prevencinę veiklą. 

2. Koordinuoti vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą ir vykdyti stebėseną.  

3. Užtikrinti kompleksinę ir kitą pagalbą vaikui ir jo šeimai. 

4. Koordinuoti ir vykdyti stebėseną socialinio ugdymo, reabilitacijos, prevencijos ir kitų 

programų įgyvendinimą švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigose. 

5.   Teikti dalykinę, metodinę ir konsultacinę paramą prevenciniam darbui organizuoti. 

6. Teikti informaciją visuomenei, kitiems suinteresuotiems asmenims apie pagalbą vaikui ir 

šeimai. 

 

 

Eil. 

nr.  

Priemonės pavadinimas Atsakingi Data 

1.  Parengti naują Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

priemonių, auklėjimo poveikio priemonės įgyvendinimo 

savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės 

tvarkos aprašą 

Vaiko gerovės 

komisija 

Vasaris 

2.  Organizuoti vaiko gerovės komisijos posėdžius Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkė 

Pagal 

poreikį 

3.  Teikti informaciją visuomenei, kitiems suinteresuotiems 

asmenims apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

priemonių ir auklėjamojo poveikio priemonių 

įgyvendinimą, Vaiko gerovės komisijos veiklą. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Visus metus 

4.  Organizuoti susitikimą su Klaipėdos miesto savivaldybės 

vaiko gerovės komisijos nariais 

Švietimo 

skyrius 

Kovas 

5.  Organizuoti pasitarimą su Tauragės AVP komisariato 

Šilutės rajono policijos komisariatu dėl naujo LR 

Administracinių nusižengimų taikymo nepilnamečiams 

Vaiko gerovės 

komisija 

Vasaris  

6.  Dalyvauti rajono mokyklų vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose, siekiant pagerinti mokyklų vaikų gerovės 

komisijų veiklos efektyvumą 

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal 

poreikį 

7.  Organizuoti pasitarimus su socialiniais pedagogais, 

socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos 

šeimomis, dėl LR vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymo įgyvendinimo 

Vaiko gerovės 

komisija, 

Socialinės 

paramos skyrius 

2 kartus per 

metus 



8.  Organizuoti pasitarimus su minimalios priežiūros 

priemones vykdančiais asmenimis, įstaigomis ir teikti 

visokeriopą pagalbą 

Švietimo 

skyrius, Vaiko 

teisių apsaugos 

skyrius, 

Socialinės 

paramos skyrius 

2 kartus per 

metus 

9.  Organizuoti susitikimus su pedagogais, mokiniais ir jų 

tėvais dėl: 

- nepilnamečių nusikalstamumo, smurto, patyčių 

alkoholio, psichotropinių medžiagų prevencijos; 

-  saugumo užtikrinimo gatvėse ir keliuose; 

-  policijos specialybės populiarinimo 

Policijos 

komisariatas 

Pagal 

poreikį 

10.  Atlikti analizę ir parengti ataskaitą dėl minimalios ir 

vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimo  

Švietimo 

skyrius 

Sausis 

11.  Organizuoti reidus į vaikų susibūrimo vietas dėl 

mokyklos nelankančių mokinių, dėl rūkymo prie 

mokyklų. 

Policijos 

komisariatas, 

Vaiko teisių 

apsaugos 

skyrius, 

Švietimo 

skyrius 

Balandis-

gegužė, 

rugsėjis-

lapkritis  

12.  Atlikti analizę ir išsiaiškinti priežastis dėl nesimokančių 

ir vengiančių lankyti mokyklą mokinių, imtis priemonių 

šalinti priežastis 

Švietimo 

skyrius, Vaiko 

teisių apsaugos 

skyrius 

Nuolat 

13.  Surinkti informaciją apie rajone ir Lietuvoje veikiančias 

institucijas, įstaigas, organizacijas, kurios teikia/gali 

teikti paslaugas šeimai ar vaikui, kuriam paskirtos 

minimalios priežiūros priemonės 

Vaiko gerovės 

komisija 

Vasaris-

kovas 

14.  Atlikti švietimo įstaigų apklausą apie socialinės rizikos 

veiksnius, socialinio emocinio ugdymo bei prevencinių 

programų įgyvendinimą ir rezultatus suvesti į Švietimo 

informacinės sistemos duomenų bazę (ŠVIS).  

Švietimo 

skyrius 

Rugsėjis-

spalis 

15.  Vertinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą su vaikų 

globos namais, atsižvelgiant į vaikų, gyvenančių vaikų 

globos namuose, mokyklos lankymą, elgesio problemas, 

galimas patyčias. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal 

poreikį 

16.  Organizuoti išvažiuojamuosius posėdžius į Saugų vaikų 

globos namus, teikti metodinę pagalbą administracijai, 

socialiniams darbuotojams dėl dokumentų teikimo Vaiko 

gerovės komisijai, minimalios priežiūros vykdytojų 

pareigų atlikimo ir efektyvios pagalbos vaikams teikimo  

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal 

poreikį 

17.  Socialinio ugdymo, prevencijos, kitų programų, 

vykdomų mokyklose, vertinimas, aptarimas. 

 

Vaiko gerovės 

komisija 

Nuolat 

18.  Intervencijos programos ,,Destruktyvus elgesys ir jo 

neigiamos pasekmės“  10-14 metų vaikams.  

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Nuolat 



19.  Ankstyvosios intervencijos programa įvairaus amžiaus 

(14-21)  mokinių grupėms, kurie turi problemų dėl 

psichoaktyvių medžiagų, alkoholio vartojimo  

Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Nuolat 

20.  Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams Švietimo 

pagalbos 

tarnyba 

Nuolat 

 

_____________________________________________________ 


