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Vaiko laikinoji priežiūra: nustatymas
1. Nustatoma nedelsiant, kai atlikus vaiko
situacijos vertinimą, nustatomas vaiko
apsaugos poreikis.

Vaiko laikinoji
priežiūra

2. Jei vaiko apsaugos poreikis nustatomas dėl
vienos iš tėvų/atstovų pagal įstatymą veiksmų –
vaikui saugi aplinka užtikrinama kartu su tokio
pavojaus nekeliančiu tėvu/atstovu pagal
įstatymą.

Vaiko laikinoji priežiūra: nustatymas
1. Vaiko giminaičių, su vaiku emociniais ryšiais susijusių asmenų ir
kitų vaiko tėvų/atstovų pagal įstatymą nurodytų asmenų
šeimoje, vaiko ir tėvų/atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje
vietoje arba prižiūrinčio asmens gyvenamojoje vietoje

Vaiko laikinojo priežiūra
gali būti nustatoma

2. Socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje –
kartu su vaiko tėvais/atstovais pagal įstatymą arba vienu iš jų,
kuris nekelia pavojaus vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui

Vaiko laikinoji priežiūra gali būti nustatoma ir vaiko tėvų ar kitų jo
atstovų pagal įstatymą prašymu, savivaldybės AD sprendimu pas
vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar
kt. vaiko atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis. Vaiko laikinoji
priežiūra nuo 2020 m. sausio 1 d. pakeis vaiko laikinosios globos
tėvų prašymu nustatymą.

Vaiko laikinoji priežiūra: nustatymas
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• Asmens šeimoje laikinoji priežiūra nustatoma
bendru vieno iš vaiko tėvų/atstovų (ar abiejų
tėvų/atstovų) ir vaiko laikinąją priežiūrą
vykdančių asmenų sutarimu, pasirašius Vaiko
laikinosios priežiūros organizavimo vaiko ir
tėvų/atstovų gyvenamojoje vietoje / vaiką
laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje
vietoje aktą.
• Nustatydamas vaiko laikinąją priežiūrą, vaiko
teisių specialistas turi įvertinti, ar aplinka vaikui
yra saugi. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo
vaiko laikinosios priežiūros priemonės
pritaikymo dienos, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registre patikrinama, ar asmuo nėra

Vaiko laikinoji priežiūra: trukmė

Kai taikoma nustačius
vaiko apsaugos poreikį ir
organizuojama pas fizinius
asmenis – iki 30 dienų.
Pagal poreikį, vaiko
laikinoji priežiūra gali būti
pratęsiama iki 30 dienų
arba keičiama į vaiko
laikinosios priežiūros
priemonę socialinių
paslaugų įstaigoje.

Kai taikoma nustačius
vaiko apsaugos poreikį ir
organizuojama socialinių
paslaugų įstaigoje – pagal
poreikį, bet ne ilgiau kaip
12 mėnesių

Tėvų
prašymu – ne
ilgiau kaip 6
mėnesius.

Vaiko laikinoji priežiūra: pabaiga
Vaiko laikinoji priežiūra nutraukiama, kai:
• išnyksta priežastys, dėl kurių nustatytas vaiko apsaugos poreikis, ir nebėra realaus
pavojaus vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei šeimoje;
• vaiko laikinosios priežiūros metu panaudotos visos įmanomos pagalbos šeimai priemonės
buvo neveiksmingos, o vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą nesistengia, nekeičia
savo elgesio ir toliau išlieka realus pavojus vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui,
sveikatai ar gyvybei šeimoje, tokiu atveju VVTAĮTar jos įgaliotas teritorinis skyrius
inicijuoja laikinosios vaiko globos (rūpybos) nustatymo procesą;
• atsiranda Civilio kodekso 3.254 arba 3.257 straipsnyje nurodyti pagrindai, kuriais
remdamiesi VVTAĮT ar jos įgaliotas teritorinis skyrius inicijuoja vaiko globos (rūpybos)
nustatymo procesą;
• vaikas laikinosios priežiūros metu sulaukia pilnametystės arba yra emancipuojamas;
• vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą laisva forma raštu nurodo, kad išnyko
priežastys, dėl kurių vaiko laikinoji priežiūra buvo nustatyta vaiko tėvų ar kitų jo atstovų
pagal įstatymą prašymu;
• suėjo vaiko laikinosios priežiūros terminas ir jis nebuvo pratęstas.

Vaiko laikinoji priežiūra
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Už vaiko laikinąją priežiūrą atsakingas AV. Jis turi
įvertinti vaiko priežiūrą vykdančių asmenų
pagalbos ir paslaugų poreikį, ir tokį identifikavus,
užtikrinti. GC informuojamas, kai yra globojamas
(rūpinamas) vaikas.
Nustačius vaiko laikinąją priežiūrą, asmuo, laikinai
prižiūrintis vaiką, gali kreiptis į savo gyvenamosios
vietos savivaldybės administraciją dėl vaiko
laikinosios priežiūros išmokos, pasibaigus vaiko
laikinajai priežiūrai, bet ne vėliau kaip per 12
mėnesių nuo vaiko laikinosios priežiūros pirmos
dienos. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka
skiriama už kiekvieną laikinai prižiūrimą vaiką,

Vaiko laikinoji priežiūra tėvų/atstovų prašymu
• Tais atvejais, kai vaiko tėvai/ atstovai negali pasirūpinti vaiku dėl susiklosčiusių
objektyvių aplinkybių (dėl gydymo, tėvų laikino išvykimo ir panašių aplinkybių), vaiko
laikinoji priežiūra gali būti nustatoma vaiko tėvų/ atstovų prašymu savivaldybės AD
sprendimu pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus
vaiko tėvų/atstovų nurodytus asmenis, galinčius laikinai prižiūrėti vaiką.

• Trukmė – ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.
• Tėvai/atstovai turės pateikti dokumentus, įrodančius objektyvių priežasčių, dėl kurių
prašoma vaiko laikinosios priežiūros nustatymo, buvimą.

Vaiko laikinoji priežiūra tėvų/atstovų prašymu
• Dokumentų pateikimas – likus ne mažiau nei 5 d.d. iki norimos priežiūros nustatymo dienos arba
vėliau, esant objektyvioms priežastims:
• Tėvai – savivaldybei
• Kiti vaiko atstovai pagal įstatymą – savivaldybei + VTAS.

• Savivaldybė išnagrinėja dokumentus ir priima sprendimą per 5 d.d. (arba 2 d.d., skubos tvarka) +
nustato vaiko laikinąją priežiūrą AD įsakymu.

• Kai išnyksta priežastys, dėl kurių buvo nustatyta vaiko laikinoji priežiūra tėvų/ atstovų
pagal įstatymą prašymu, jie privalo apie tai ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas
informuoti savivaldybės administraciją. Jei pasibaigia vaiko laikinosios priežiūros
tėvų/atstovų prašymu nustatymo terminas, jie privalo perimti vaiko priežiūrą iš jį
laikinai prižiūrinčio asmens ir apie tai ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas
informuoti savivaldybės administraciją. Jei, pasibaigus nurodytam terminui,
tėvai/atstovai neperima vaiko priežiūros iš jį laikinai prižiūrinčio asmens, šis asmuo
apie tai privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vaiko laikinosios priežiūros
nustatymo termino pabaigos, informuoti savivaldybės administraciją. Savivaldybės
administracija apie tai turi informuoti VVTAĮT ar jos įgaliotą teritorinį skyrių.

