PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2015 m. balandžio 16 d.
įsakymu Nr. A1-213

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

03.01.

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

03.01. Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas
Sudaryti sąlygas Valstybės 1. Organizuoti įvaikinimą
1. Vykdant ikiteisminę
vaiko teisių apsaugos ir
Lietuvos Respublikos (toliau įvaikinimo procedūrą, į
įvaikinimo tarnybos (toliau – LR) piliečiams.
galimų įvaikinti vaikų
– Tarnyba) veiklai
apskaitą įtrauktų vaikų
skaičius – 300.
Į norinčių įvaikinti LR
piliečių, nuolat gyvenančių
LR, sąrašą įtrauktų šeimų
skaičius – 95.
2. Organizuoti tarptautinį
2. Vykdant ikiteisminę
įvaikinimą vykdant galimų
įvaikinimo procedūrą, į LR
įvaikinti vaikų su
piliečių, nuolat gyvenančių
užsienyje, ir užsieniečių
specialiaisiais poreikiais
apskaitą įtrauktų šeimų
įvaikinimo programą.
skaičius – 45.
Tarpinstitucinės
įvaikinimo komisijos
posėdžių skaičius – 6.
Į galimų įvaikinti vaikų su
specialiaisiais poreikiais

Atsakingi
vykdytojai

Vaiko teisių
apsaugos ir
pagalbos
skyriaus
Įvaikinimo
poskyrio
vedėjas

Įvykdymo
terminas

2015 m.

Asignavimai
(eurais)

574490
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3. Rengti metodines
rekomendacijas, analizes ir
apibendrinimus savivaldybių
vaiko teisių apsaugos
skyriams dėl teisės aktų
taikymo ginant vaikų teises ir
teisėtus interesus.
4. Tvarkyti savivaldybių
vaiko teisių apsaugos skyrių
pateiktus statistinius
duomenis apie socialinės
rizikos šeimas ir jose
augančius vaikus, smurtą
patyrusius vaikus, vaikų
globą, įvaikinimą.
5. Spręsti vaikų neteisėto
išvežimo ar laikymo pagal
1980 m. Hagos konvencija
dėl tarptautinio vaikų
grobimo civilinių aspektų
klausimus.
6. Spręsti vaikų tarptautinės
apsaugos ir globos su
tarptautiniu elementu
klausimus.

sąrašą įtrauktų vaikų
skaičius – 130.
Posėdžių dėl akreditacijos
LR įgaliotoms užsienio
valstybių institucijoms
pratęsimo skaičius – 7.
3. Vertinant Vaiko teisių
apsaugos skyriaus veiklos
sunkumus dėl teisinio
reglamentavimo ir taikymo
praktikoje, metodinių
rekomendacijų, apžvalgų ir
apibendrinimų skaičius –
ne mažiau nei 9.
4. Tarnybos metinės
veiklos ataskaitoje
pateikiami apibendrinti
duomenys.

5. Išnagrinėtų prašymų
skaičius – ne mažiau 25.

6. Teisės aktuose
nustatytais terminais
priimti sprendimai ir (ar)
veiksmai dėl tarptautinės
apsaugos taikymo.
7. Organizuoti ir vykdyti
7. Teisės aktuose
užsienio valstybėse be tėvų
nustatytais terminais
globos likusių vaikų, Lietuvos priimti sprendimai ir (ar)

Vaiko teisių
apsaugos ir
pagalbos
skyriaus
vedėjas,
Planavimo ir
veiklos
stebėsenos
skyriaus
vedėjas,
Pagalbos
vaikams linijos
vyriausiasis
specialistas
Vaiko teisių
apsaugos ir
pagalbos
skyriaus vedėjas
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Respublikos piliečių,
parvežimą į Lietuvą.

veiksmai dėl visų užsienio
valstybėse be tėvų globos
likusių vaikų LR piliečių.
8. Organizuoti vizitus į vaikų 8. Aplankytų vaikų globos
globos įstaigas, šeimynas.
įstaigų skaičius – 6.
Aplankytų šeimynų
9. Organizuoti vizitus į miestų skaičius – 3.
(rajonų) savivaldybių vaiko
9. Vizitų į savivaldybių
teisių apsaugos skyrius.
administracijų vaiko teisių
apsaugos skyrius skaičius
10. Organizuoti globėjų
– ne mažesnis nei 5.
(rūpintojų) ir įtėvių paieškos, 10.1. Aplankytų įstaigų,
rengimo, atrankos,
įgyvendinančių globėjų
konsultavimo ir pagalbos
(rūpintojų) ir įvaikintojų
jiems teikimo paslaugų
paieškos, rengimo,
administravimą.
atrankos, konsultavimo ir
pagalbos jiems teikimo
paslaugų projektus,
skaičius – 5.
10.2. Pasirašytų sutarčių su
įvaikintojų paieškos,
rengimo, atrankos,
konsultavimo ir pagalbos
jiems teikimo paslaugų
projektus vykdančiomis
įstaigomis skaičius – 20.
11. Rinkti ir nagrinėti
11. Išnagrinėtų ypatingų
informaciją iš savivaldybių
atvejų, kai vaikas auga
administracijų vaiko teisių
šeimoje, skaičius – 130.
apsaugos skyrių ir vaikų
Išnagrinėtų ypatingų
globos institucijų apie
atvejų, kai vaikas
ypatingus atvejus,
globojamas institucijoje,
vadovaujantis Tarnybos
skaičius – 60.
direktoriaus 2012-05-10
įsakymu Nr. BV-8 patvirtintu
„Informavimo apie ypatingus

Planavimo ir
veiklos
stebėsenos
skyriaus vedėjas

Vaiko teisių
apsaugos ir
pagalbos
skyriaus
Įvaikinimo
poskyrio
vedėjas
2015 m.
I ketv.

Pagalbos
2015 m.
vaikams linijos
vyriausiasis
specialistas,
Planavimo ir
veiklos
stebėsenos
skyriaus vedėjas
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atvejus, susijusius su galimais
vaiko teisių pažeidimais,
tvarkos aprašu“ (redakcija
2013-10-07 Nr. BV-43).
12. Organizuoti siuntimų į
valstybines vaikų socialinės
globos įstaigas išrašymo
procedūras.
13. Tvarkyti vaikų socialinės
globos įstaigose, kurių
savininko teises ir pareigas
įgyvendina Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija,
globojamų vaikų apskaitą.
14. Organizuoti užsienio
valstybės organizacijų,
įgyvendinančių globojamų
vaikų laikino svečiavimosi
užsienio valstybėje
programos Lietuvos
Respublikoje, vykdymo
priežiūrą.
15. Organizuoti Lietuvos
Respublikoje nustatytų
nelydimų nepilnamečių
užsieniečių, kurie nėra
prieglobsčio prašytojai,
registro tvarkymą ir
sprendimo priėmimą dėl
nelydimo nepilnamečio
apgyvendinimo, kol teismas
paskirs alternatyvią
sulaikymui priemonę.

12. Surinkus reikalingą
informaciją, siuntimas
išrašomas per 3 darbo
dienas nuo dokumentų
gavimo dienos.
13. Sudarytas vardinis
vaikų, globojamų
socialinės globos įstaigose,
kurių savininko teises ir
pareigas įgyvendina
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, sąrašas.
14. Organizuojami
tarpžinybinės komisijos
posėdžiai dėl 5 užsienio
valstybės organizacijų,
įgyvendinančių globojamų
vaikų laikino svečiavimosi
užsienio valstybėje
programą Lietuvos
Respublikoje.
15. Iš atitinkamų
institucijų gavus
informaciją apie sulaikytus
nelydimus nepilnamečius,
visi jie bus įrašyti į
apskaitą. Taip pat,
vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje nustatytų
nelydimų nepilnamečių
užsieniečių, kurie nėra
prieglobsčio prašytojai,

Planavimo ir
veiklos
stebėsenos
skyriaus vedėjas
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16. Nagrinėti Pagalbos
vaikams linijos, Tarnybos
telefonu, el. paštu ir paštu
gautus skundus, prašymus.
17. Organizuoti
tarpinstitucinius pasitarimus
aktualiais vaiko teisių
apsaugos klausimais.
18. Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos valstybės
kontrolės atliktų valstybinių
auditų rekomendacijas,
pateiktas:
18.1. 2014 m. sausio 31 d.
ataskaitos „Ar vaikų globos
sistema atitinka globojamo
vaiko geriausius interesus?“
Nr. VA-P-10-3-1.
18.2. 2014 m. rugpjūčio 5 d.

amžiaus nustatymo,
apgyvendinimo ir kitų
procedūrinių veiksmų bei
paslaugų jiems teikimo
tvarkos apraše
nustatytomis funkcijomis,
nelydimiems
nepilnamečiams bus
priimami sprendimai dėl
apgyvendinimo Pabėgėlių
priėmimo centre.
Informacija apie
sprendimo priėmimą bus
perduota atitinkamoms
institucijoms.
16. Išnagrinėtų skundų,
prašymų skaičius – ne
mažiau 60.

Pagalbos
vaikams linijos
vyriausiasis
specialistas
17. Organizuotų
Vaiko teisių
tarpinstitucinių pasitarimų apsaugos ir
aktualiais vaiko teisių
pagalbos
apsaugos klausimais
skyriaus vedėjas
skaičius – ne mažiau nei
3.
18.1.1. Parengta 1
Vaiko teisių
2015 m.
mokymų programa vaiką apsaugos ir
III ketv.
norintiems globoti
pagalbos
artimiesiems giminaičiams skyriaus
(finansuojama iš
Įvaikinimo
priemonės „Įgyvendinti
poskyrio
kitas Vaiko gerovės 2013– vedėjas
2018 m. programos ir jos
įgyvendinimo priemonių
plano priemones“).
18.1.2. Parengtos
Vaiko teisių
2015 m.
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Nr. VA-P-10-3-9 ataskaitos
„Įvaikinimo organizavimas“
Nr. VA-P-10-3-9.

19. Parengti Perėjimo nuo
institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų
neįgaliesiems ir likusiems be
tėvų globos vaikams 2014–
2020 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos

metodinės rekomendacijos
vaiko teisių apsaugos
skyriams dėl artimųjų
giminaičių galimybės tapti
vaiko globėjais įvertinimo.
18.2.1. Direktoriaus
įsakymu patvirtintas
tvarkos aprašas,
reglamentuojantis
Tarnybos darbuotojų
dalyvavimą šeimos
parinkimo vaikui procese.
18.2.2. Direktoriaus
įsakymu patvirtinta
viešinimo strategija,
kurioje numatytos
viešinimo priemonės
įvaikinimui populiarinti ir
skatinti, taip pat numatyti
atsakingi vykdytojai ir
priemonių koordinatorius.
18.2.3. Parengtos
viešinimo gairės ir
organizuoti mokymai,
susiję su viešinimu,
Globėjų ir įtėvių mokymas
ir konsultavimas
programos vykdytojams.
19. Parengta Paraiška.

apsaugos ir
IV ketv.
pagalbos
skyriaus vedėjas
Vaiko teisių
apsaugos ir
pagalbos
skyriaus
Įvaikinimo
poskyrio
vedėjas
Planavimo ir
veiklos
stebėsenos
skyriaus vedėjas

2015 m.
IV ketv.

2015 m.
II ketv.

Planavimo ir
2015 m.
veiklos
II ketv.
stebėsenos
skyriaus vedėjas

Specialistas,
dirbantis pagal
darbo sutartį

2015 m.
II ketv.
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Finansuoti psichologinės
pagalbos tarnybas,
teikiančias psichologinės
pagalbos telefonu
paslaugas, įgyvendinant
Nacionalinės smurto prieš
vaikus prevencijos ir
pagalbos vaikams
programos priemones

Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. A1-83 „Dėl
Perėjimo nuo institucinės
globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų
paslaugų neįgaliesiems ir
likusiems be tėvų globos
vaikams 2014–2020 metų
veiksmų plano patvirtinimo“,
pirmojo etapo įgyvendinimui
skirto valstybinio planavimo
projekto paraišką (toliau –
Paraiška).
Organizuoti gyventojų,
skambinančių į Lietuvos
emocinės (psichologinės)
paramos tarnybas, prijungtas
prie Tarnybos patikėjimo teise
valdomo skambučių centro,
skambučių apmokėjimą.
Užtikrinti sutarties priedo
pakeitimo pasirašymą su
Psichologinės pagalbos
telefonu teikimo projektų
atrankos konkursą laimėjusiu
teikėju ir sutarties vykdymą.

Įvykdytas gyventojų
skambučių į Lietuvos
emocinės (psichologinės)
paramos tarnybas
apmokėjimas.
Pratęsta Darbo ir
programinės įrangos
panaudos sutartis.
Organizuoti viešieji
pirkimai ir pasirašyta
sutartis dėl saugaus
valstybinio duomenų
perdavimo tinklo teikimo.
Pervestos tarnyboms
administruoti skirtos lėšos
(115 848 eurai).
Atsakytų skambučių
skaičius – ne mažesnis nei
205 134.

2015 m.
Pagalbos
vaikams linijos
vyriausiasis
specialistas,
Finansų ir
buhalterinės
apskaitos
skyriaus vedėjas

262106
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Įgyvendinti kitas Vaiko
gerovės 2013–2018 m.
programos ir jos
įgyvendinimo priemonių
plano priemones

Organizuoti globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių paieškos,
rengimo, atrankos,
konsultavimo ir pagalbos
jiems teikimo paslaugas.
Organizuoti darbuotojų,
siekiančių vykdyti asmenų,
norinčių tapti vaiko globėjais
(rūpintojais), įtėviais,
parengimą ir vertinimą,
mokymą pagal bendrą globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių mokymo
programą ir organizuoti jų
atestavimą.

Globėjų (rūpintojų),
gaunančių globėjų ir įtėvių
mokymo ir konsultavimo
paslaugas, skaičius – 1000.
Atestuotų darbuotojų,
vykdančių asmenų, norinčių
tapti vaiko globėjais
(rūpintojais) ir įtėviais,
parengimą ir vertinimą,
skaičius – ne mažiau nei 50.
Apmokytų asmenų,
siekiančių įgyti teisę
vykdyti asmenų
pasirengimo globoti
(rūpintis) ar įvaikinti vaiką
patikrinimą, skaičius –
ne mažiau nei 5.
Organizuoti renginius
Miestų ir rajonų šventėse
(seminarus, konferencijas,
organizuotų socialinės
akcijas), skirtus gerajai vaiko informacinės akcijos
gerovės patirčiai skleisti,
„Vaiko globa –
parengti ir išleisti
neįkainojama dovana“
informacinius bei metodinius renginių skaičius –
leidinius, skleisti vaiko
ne mažesnis nei 5.
gerovės aktualijas ir problemas Kitų projektų, susijusių su
per visuomenės informavimo globos ir įvaikinimo
priemones, akcijas, šventes,
viešinimu, įgyvendinimas:
formuojant teigiamą nuomonę - tęstinis socialinis
apie vaiko globą (rūpybą)
projektas „Įmonių dienos
šeimoje, šeimynoje ir
vaikams ir su vaikais“ –
įvaikinimą.
ugdytiniai iš ne mažiau nei
20 globos įstaigų ir ne
mažiau nei 40 įstaigų ir
įmonių;
- edukaciniai susitikimai su
moksleiviais globos ir

Vaiko teisių
apsaugos ir
pagalbos
skyriaus
Įvaikinimo
poskyrio
vedėjas

2015 m.

Planavimo ir
veiklos
stebėsenos
skyriaus vedėjas

2015 m.
IV ketv.

2015 m.
II–IV

267609
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Organizuoti įvairių sričių
specialistų, dirbančių vaiko
gerovės srityje, mokymus.

Įgyvendinti kitas
Nacionalinės smurto prieš
vaikus prevencijos ir
pagalbos vaikams
programos priemones

Organizuoti vaiko teisių
apsaugos srityje dirbančių
specialistų (vaiko teisių
apsaugos skyrių specialistų,
socialinių darbuotojų,
psichologų, socialinių
pedagogų, medikų, prokurorų,

įvaikinimo temomis – ne
mažiau nei 3 susitikimai;
- vaikų globos įstaigose
veikiančių Vaikų tarybų
atstovų susitikimas –
globotiniai (rūpintiniai) ir
specialistai iš ne mažiau nei
30 globos įstaigų;
- socialinis projektas „Į
vaikų globos namus – su
knyga!“ – ne mažiau nei 2
vaikų globos įstaigos.
Atlikta vaiko gerovės
srityje dirbančių specialistų
apklausa; išsiaiškintas
mokymų poreikis;
parengtų savivaldybių vaiko
teisių apsaugos skyrių
skaičius – 60, globos namų
skaičius – ne mažiau nei 50,
parengtų atestuotų
darbuotojų, vykdančių
asmenų, norinčių tapti
vaiko globėjais (rūpintojais)
ir įtėviais, parengimą ir
vertinimą, skaičius – ne
mažiau nei po vieną atstovą
iš visų projektus vykdančių
organizacijų.
Mokymų poreikio
įvertinimas savivaldybėse;
mokymų dalyvių skaičius –
100 (6 savivaldybėse).

ketv.
2015 m.
III ketv.

2015 m.
II ketv.
2015 m.
Planavimo ir
veiklos
stebėsenos
skyriaus
vedėjas,
Vaiko teisių
apsaugos ir
pagalbos
skyriaus
vedėjas, Vaiko
teisių apsaugos
ir pagalbos
skyriaus
Įvaikinimo
poskyrio
vedėjas
Pagalbos
vaikams linijos
vyriausiasis
specialistas

2015 m.
II–IV
ketv.

5792
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tyrėjų ir kt.) mokymus smurto
prieš vaikus artimoje aplinkoje
prevencijos, intervencijos bei
kontrolės klausimais, remiantis
komandinio darbo principais.
________________________

