Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Informacijos apie gautą pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą forma)
VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINITERIJOS
_______________________________________________________
(teritorinio skyriaus pavadinimas)
INFORMACIJA APIE GAUTĄ PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ VAIKO TEISIŲ
PAŽEIDIMĄ
_________________
(registracijos data)

Nr. ________________________
(registracijos numeris)

I SKYRIUS
PRANEŠIMO APLINKYBĖS
1. Informacija apie vaiką, apie kurio galimą teisių pažeidimą pranešta
1.1. Vaiko vardas, pavardė
1.2. Gimimo data
1.3. Vaiko faktinės gyvenamosios vietos adresas ir vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą
(vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto
adresas)

2. Pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą registracijos data ir numeris
_____________________________________________________
(data ir registracijos numeris)
2.1. Pranešė _____________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens ryšys su vaiku, jei žinoma (pvz., giminaitis, klasės auklėtojas,
vienas iš tėvų, kaimynas, pašalinis asmuo ir pan.)
2.2. Pranešusio asmens kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas ir (ar) telefono
ryšio numeris)
_________________________________________________________________________
2.3. Apie galimą vaiko teisių pažeidimą pranešęs asmuo žodžiu ir (ar) raštu išreiškė
pageidavimą išlikti anonimu (išskyrus atvejus, kai apie galimą vaiko teisių pažeidimą praneša

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 35 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta
institucija, organizacija ar įstaiga)
□ Taip
□ Ne
3. Pranešimo aplinkybės
Pranešimo gavimo būdas, data, laikas, vaiko teisių pažeidimo įvykdymo vieta, adresas,
vaiko teisių pažeidimas (koks vaiko teisių pažeidimas įvykdytas, kas yra galimas vaiko
teisių pažeidėjas (vardas, pavardė (jeigu apie galimą vaiko teisių pažeidimą pranešęs
asmuo nežino galimo vaiko teisių pažeidėjo vardo ar pavardės, tai nurodoma), kur
pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą metu yra vaikas (vieta, adresas), ar kartu
yra vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, pranešimą priėmęs asmuo (pareigos,
vardas, pavardė))

II SKYRIUS
PRANEŠIME NURODYTŲ APLINKYBIŲ APTARIMAS SU VAIKU IR JO
ATSTOVAIS PAGAL ĮSTATYMĄ
4. Bendravimo su vaiku data, laikas, vieta ____________________________________
Susitikimo ir (ar) bendravimo su vaiku aplinkybės (ar kalbėta su vaiku atskirai, ar buvo
įtampos, ar vaiko atstovai pagal įstatymą prieštaravo susitikimui ir (ar) bendravimui (jeigu
prieštaravo tik vienas iš vaiko atstovų pagal įstatymą, nurodyti, kuris (vardas, pavardė),
kaip, apklausiančio darbuotojo nuomone, galimai jautėsi vaikas susitikus ir (ar)
bendraujant, kt.) ir vaiko elgesys (ar vaikas lengvai užmezgė ryšį, ar drąsiai kalbėjo ir
pan.), bendravimo su vaiku turinys (ką vaikas papasakojo, kaip pakomentavo situaciją, ar
vaiko pasakojimas patvirtino pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą aplinkybes, ar
nurodė kitų galimų rizikos veiksnių ir pan.).
5. Su vaiku nesusitikta (jeigu taikoma, pažymėti tinkamą variantą)
□ dėl vaiko sveikatos būklės
□ vaiko buvimo vieta nežinoma
□ vaikas dingęs
□ vaikas sulaikytas
□ kita (įrašyti).............................
6. Su vaiku nebendrauta (jeigu taikoma, pažymėti tinkamą variantą)
□ dėl vaiko sveikatos būklės
□ dėl vaiko amžiaus (kūdikis) ir (ar) brandos
□ kita (įrašyti).............................
7. Pranešime nurodytos aplinkybės aptartos su vaiko (pažymėti tinkamą variantą)
□ motina
□ tėvu
□ globėju (rūpintoju)

8. Bendravimo su vaiko motina (jei bendrauta su vaiko motina) data, laikas, vieta, forma,
turinys
Bendravimo data, laikas, vieta, adresas, forma (gyvai, elektroninio ryšio priemonėmis),
turinys (ką vaiko motina papasakojo, kaip pakomentavo vaiko situaciją), taip pat
specialisto pastabos (kaip motina reaguoja į vaiką, jo situaciją, kitos bendraujant su vaiko
motina nustatytos aplinkybės, svarbios vertinant vaiko situaciją)

Patvirtinu, kad visos Informacijos apie gautą pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą 8
punkte nurodytos aplinkybės surašytos teisingai
_____________________________
(vardas, pavardė)

_________
(data)

___________________
(parašas)

Jei motina nepasirašo, nurodyti nepasirašymo aplinkybes_____________________________
___________________________________________________________________________
9. Bendravimo su vaiko tėvu (jei bendrauta su vaiko tėvu) data, laikas, vieta, forma, turinys
Bendravimo data, laikas, vieta, adresas, forma (gyvai, elektroninio ryšio priemonėmis),
turinys (ką vaiko tėvas papasakojo, kaip pakomentavo vaiko situaciją), taip pat specialisto
pastabos (kaip tėvas reaguoja į vaiką, jo situaciją, kitos bendraujant su vaiko tėvu
nustatytos aplinkybės, svarbios vertinant vaiko situaciją)
Patvirtinu, kad visos Informacijos apie gautą pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą 9
punkte nurodytos aplinkybės surašytos teisingai
_____________________________
(vardas, pavardė)

_________
(data)

___________________
(parašas)

Jei tėvas nepasirašo, nurodyti nepasirašymo aplinkybes_____________________________
___________________________________________________________________________
10. Bendravimo su vaiko globėju (rūpintoju) (jei bendrauta su vaiko globėju (rūpintoju)) data,
laikas, vieta, forma, turinys

Bendravimo data, laikas, vieta, adresas, forma (gyvai, elektroninio ryšio priemonėmis),
turinys (ką vaiko globėjas (rūpintojas) papasakojo, kaip pakomentavo vaiko situaciją), taip
pat specialisto pastabos (kaip vaiko globėjas (rūpintojas) reaguoja į vaiką, jo situaciją,
kitos bendraujant su vaiko globėju (rūpintoju) nustatytos aplinkybės, svarbios vertinant
vaiko situaciją).

Patvirtinu, kad visos Informacijos apie gautą pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą 10
punkte nurodytos aplinkybės surašytos teisingai
_____________________________
(vardas, pavardė)

_________
(data)

___________________
(parašas)

Jei vaiko globėjas (rūpintojas) nepasirašo, nurodyti nepasirašymo aplinkybes____________
___________________________________________________________________________
11. Išnagrinėjus pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, priimtas sprendimas (pažymėti
tinkamą variantą):
□ užbaigti pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą nagrinėjimą, nevertinti vaiko
situacijos, nes nėra duomenų (arba jų nepakanka), patvirtinančių, kad nebuvo užtikrintos vaiko
teisės
ir
geriausi
interesai
(nurodyti
tai
patvirtinančius
faktus)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ užbaigti pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą nagrinėjimą, nevertinti vaiko
situacijos, nes nėra duomenų (arba jų nepakanka), patvirtinančių, kad nebuvo užtikrintos vaiko
teisės ir geriausi interesai, tačiau inicijuoti paslaugų suteikimą (nurodyti tai patvirtinančius
faktus)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ vertinti vaiko situaciją (nurodyti tai patvirtinančius faktus)____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ vaiko teisių pažeidimą padarė ne vaiko atstovai pagal įstatymą. Nurodoma:
□ koks vaiko teisių pažeidimas padarytas (pvz., vaikas paliktas be priežiūros, fiziškai
smurtauta prieš vaiką), kas yra pažeidėjas (vardas, pavardė ir ryšys su vaiku)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ pagalba ir paslaugos, kurios siūlomos vaikui ir (ar) jo atstovams pagal įstatymą (kokios
paslaugos ir pagalba gali būti teikiamos (kokios jų rūšys ir formos yra prieinamos), kur dėl
jų galima kreiptis)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Kiti veiksmai, kuriuos būtina atlikti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos įgaliotam teritoriniam skyriui:
Pvz., informuoti apie įvykį policiją

13. Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą (arba vienas iš jų, jei gyvena skyriumi) supažindinti
su nagrinėjant pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą nustatytomis aplinkybėmis bei
sprendimu baigti pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą nagrinėjimą
Vardas, pavardė ___________________________
Vardas, pavardė ___________________________

Data _________ Parašas ___________
Data _________ Parašas ___________

Pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą nagrinėjusio (-ių) darbuotojo (-ų) vardas (-ai),
pavardė (-ės), parašas (-ai):
__________________________________________________________________________

