Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Vaiko situacijos vertinimo anketos forma)
VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINITERIJOS
_______________________________________________________
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

VAIKO SITUACIJOS VERTINIMO ANKETA
________
(registracijos data)

Nr. _________
(registracijos numeris)

I SKYRIUS
DUOMENYS APIE VAIKĄ
1. Vaiko vardas, pavardė
2. Gimimo data
3. Vaiko faktinės gyvenamosios vietos adresas ir vaiko buvimo vietos vaiko situacijos
vertinimo metu adresas (jeigu skiriasi nuo faktinės gyvenamosios vietos)

4. Pridedama. Informacijos apie gautą pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą kopija
(Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo 1 priedas) arba raštas, kuriuo pranešama apie galimą
vaiko teisių pažeidimą, jei pranešta raštu):
Informacijoje apie gautą pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą nurodytos vaiko teisių
pažeidimo aplinkybės susijusios tik su Vaiko situacijos vertinimo anketos I skyriuje nurodytu vaiku
(pildoma tik tais atvejais, jei Informacijoje apie gautą pranešimą apie galimą vaiko teisių
pažeidimą nurodytos vaiko teisių pažeidimo aplinkybės susijusios su daugiau nei vienu šios šeimos
vaiku)
Data, laikas, kas pranešė, vaiko teisių pažeidimo vieta, adresas, pranešimo apie galimą
vaiko teisių pažeidimą aplinkybės (kas įvyko, koks vaiko teisių pažeidimas, kas yra
galimas vaiko teisių pažeidėjas, kur pranešimo metu yra vaikas, ar kartu yra jo tėvai ar
kiti vaiko atstovai pagal įstatymą, pranešimą priėmęs asmuo (pareigos, vardas, pavardė)

5. Pranešimo aplinkybės
Pranešimo gavimo forma, data, laikas, kas pranešė, įvykio adresas, pranešimo
aplinkybės (kas įvyko, koks vaiko teisių pažeidimas, kas yra galimas vaiko teisių
pažeidėjas, kur pranešimo metu yra vaikas, jo atstovai pagal įstatymą, pranešimą
priėmęs asmuo (pareigos, vardas, pavardė)

6. Ar anksčiau buvo nustatyti vaiko, kurio situacijos vertinimas atliekamas, teisių pažeidimai,
taip pat jo brolių ir (ar) seserų teisių pažeidimai, kuriuos padarė vaiko atstovai pagal įstatymą?
Kada, kokie vaiko teisių pažeidimai ir kam (vardas ir pavardė) nustatyti?

II SKYRIUS
VAIKO SITUACIJOS APTARIMAS SU VAIKU
7. 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 susitikimo ir (ar)
bendravimo metu ir pan.) 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 kitus galimus rizikos veiksnius ir pan.)
8. Su vaiku nesusitikta (jeigu taikoma, pažymėti tinkamą variantą)
□ dėl vaiko sveikatos būklės
□ vaiko buvimo vieta nežinoma
□ vaikas dingęs
□ vaikas sulaikytas
□ kita (įrašyti).............................
9. Su vaiku nebendrauta (jeigu taikoma, pažymėti tinkamą variantą)
□ dėl vaiko sveikatos būklės
□ vėl vaiko amžiaus (kūdikis) ir (ar) brandos
□ kita (įrašyti).............................

III SKYRIUS
VAIKO SITUACIJOS APTARIMAS SU KITAIS ASMENIMIS IR (AR)
SPECIALISTAIS
10. Fizinio asmens, pranešusio apie galimą vaiko teisių pažeidimą, ar institucijos specialisto
vardas, pavardė, ryšys su vaiku ar vaiko atstovu pagal įstatymą (tinkamą variantą pažymėti)
Vardas, pavardė ___________________________________
□ vaiko motinos / globėjos (rūpintojos) sugyventinis
□ vaiko tėvo / globėjo (rūpintojo) sugyventinė
□ kaimynai
□ giminaičiai
□ specialistas (-ai), teikiantis (-ys) pagalbą vaikui ir (ar) šeimai
□ kita (įrašyti)___________________________________
□ asmuo išreiškė pageidavimą žodžiu ir (ar) raštu išlikti anonimu prieš trečiuosius asmenis
(išskyrus specialistus)
11. Bendravimo data, laikas, vieta, forma
Bendravimo data, laikas, vieta, adresas, forma (gyvai, elektroninio ryšio priemonėmis),
turinys (ką asmuo ar specialistas papasakojo, kaip pakomentavo vaiko situaciją)

Asmens duomenys, asmeniui nesutinkant, šiame skyriuje nenurodomi.

IV SKYRIUS
VAIKO APSAUGOS POREIKIO VERTINIMAS
Šiame skyriuje žymimi rizikos veiksniai, kurie sukelia ar gali sukelti realų pavojų vaiko
fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei arba pavojų, galintį sukelti
reikšmingą žalą vaiko sveikatai, todėl nedelsiant reikia užtikrinti vaiko apsaugą, taip pat
apsaugos veiksniai, kurie sumažina arba gali sumažinti nustatytą (-us) rizikos
veiksnį (-ius).
Pastaba. Vaiko rizikos veiksniai bei apsaugos poreikis nustatyti vadovaujantis Vaiko situacijos
vertinimo tvarkos aprašo 30 punkte patvirtintais kriterijais.

12. Nustatyti rizikos bei atitinkamai apsaugos veiksniai (nurodyti faktines aplinkybes ir
argumentus, pagrindžiančius situacijos vertinimą)

13. Sprendimas dėl vaiko apsaugos poreikio (pažymėti tinkamą variantą)
Nenustatytas vaiko apsaugos poreikis
Nustatytas vaiko apsaugos poreikis
14. Vieno iš veiksmų, nustačius vaiko apsaugos poreikį, parinkimas:
14.1. Vaiko atstovai pagal įstatymą atitinka vieną ar kelis kriterijus (pažymėti tinkamą (-us)
kriterijus)
Vaiko tėvai (ar turimas vienintelis iš vaiko tėvų) sutinka, kad jiems (jam) būtų teikiama
mobiliosios komandos pagalba, taikoma atvejo vadyba
Kiti vaiko atstovai pagal įstatymą (ar turimas vienintelis iš vaiko atstovų pagal
įstatymą) sutinka, kad jiems (jam) būtų teikiamos paslaugos, pagalba, taikoma atvejo
vadyba
Vaiko atstovai pagal įstatymą nesutinka, kad jiems būtų teikiama pagalba
Vaiko atstovai pagal įstatymą nesutinka su vaiko laikinosios priežiūros priemonės
taikymu
Vaiko atstovai pagal įstatymą sutinka, kad vaikui būtų taikoma laikinosios priežiūros
priemonė, bet nesutaria dėl sprendimo, pas kurį (kuriuos) asmenį (asmenis) galima
organizuoti vaiko laikinąją priežiūrą
Vaiko atstovai pagal įstatymą sutinka su vaiko laikinosios priežiūros priemonės taikymu
ir nurodo asmenį (asmenis), pas kurį (kuriuos) gali būti organizuojama vaiko laikinoji
priežiūra
14.2. Sprendimas taikyti vaiko laikinosios priežiūros priemonę (pažymėti tinkamą variantą)
Taikyti
Netaikyti
Nurodyti argumentus, kodėl reikia taikyti laikinosios priežiūros priemonę, rizikos ir
apsaugos veiksnių reikšmingas sąsajas, dėl kurių gali būti taikoma arba negali būti taikoma
laikinosios priežiūros priemonė

14.3. Vaiko laikinosios priežiūros priemonės taikymo vieta (pildoma, jei taikoma vaiko
laikinosios priežiūros priemonė) (pažymėti tinkamą variantą)
vaiko atstovų pagal įstatymą nurodytų asmenų, galinčių laikinai prižiūrėti vaiką, vaiko ir
jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje
vaiką laikinai prižiūrinčių asmenų gyvenamojoje vietoje
socialinė priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje
14.4. Vaiko laikinosios priežiūros priemonė taikoma (pildoma, jei taikoma vaiko laikinosios
priežiūros priemonė) (pažymėti tinkamą variantą)
kartu su abiem vaiko atstovais pagal įstatymą (nurodyti, kodėl priimtas toks sprendimas)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
su vienu iš vaiko atstovų pagal įstatymą (nurodyti, kodėl priimtas toks sprendimas)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
tik vaikui (nurodyti, kodėl priimtas toks sprendimas)
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
14.5. Sprendimas paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą ir laikinai apgyvendinti jį saugioje
aplinkoje
Nurodyti argumentus, kodėl nuspręsta paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą,
konstatuoti, kad nėra rizikos ir apsaugos veiksnių reikšmingų sąsajų arba apsaugos
veiksnių ir kad vaiko atstovai pagal įstatymą atsisako priimti pagalbą

V SKYRIUS
BŪTINYBĖS VERTINTI PAGALBOS VAIKUI IR (AR) ŠEIMAI POREIKĮ
VERTINIMAS
Pastaba. Vaiko rizikos veiksniai bei būtinybės vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikis
nustatyti vadovaujantis Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo 29 punkte patvirtintais
kriterijais.
15. Nustatyti rizikos bei atitinkamai apsaugos veiksniai (nurodyti faktines aplinkybes ir
argumentus, pagrindžiančius situacijos vertinimą)
Tai patvirtinančios aplinkybės, argumentai

16. Sprendimas dėl būtinybės vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį (pažymėti tinkamą
variantą)
Nenustatyta būtinybė vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį
Nustatyta būtinybė vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį
17. Reikalinga neatidėliotina pagalba (pildoma, jei nustatyta būtinybė vertinti pagalbos vaikui ir
(ar) šeimai poreikį):
17.1. Vaikui
Jeigu žinoma, nurodyti vaikui reikalingą neatidėliotiną pagalbą (pagalbos rūšis) ir jos
poreikio priežastis

17.2. Vaiko atstovams pagal įstatymą, vienam iš vaiko atstovų pagal įstatymą ar turimam
vieninteliam iš vaiko atstovų pagal įstatymą

Jei žinoma, nurodyti, kuriam asmeniui reikalinga neatidėliotina pagalba (įrašyti konkretų
asmenį – jo vardą, pavardę ir ryšį su vaiku), kokia neatidėliotina pagalba (pagalbos rūšis)
reikalinga ir kodėl

18. Reikalinga pagalba (pildoma, jei būtinybė vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį
nenustatyta) (pažymėti tinkamą variantą)
Pagalba nereikalinga
Rekomenduotina pagalba
19. Rekomenduotina pagalba (pildoma, jei Vaiko situacijos vertinimo anketos 29 punkte
pažymėta rekomenduotina pagalba):
19.1. Vaikui
Jeigu žinoma, nurodyti vaikui reikalingą pagalbą (pagalbos rūšis) ir priežastis, kodėl ji
reikalinga

19.2. Vaiko atstovams pagal įstatymą, vienam iš vaiko atstovų pagal įstatymą ar turimam
vieninteliam vaiko atstovui pagal įstatymą
Jeigu žinoma, nurodyti vaiko atstovams pagal įstatymą reikalingą pagalbą (pagalbos
rūšis) ir priežastis, kodėl ji reikalinga

VI SKYRIUS
VAIKO ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ SUPAŽINDINIMAS SU ANKETA
20. Pildyti Vaiko situacijos vertinimo anketos skyriai (pažymėti tinkamą variantą)
I skyrius
II skyrius
III skyrius
IV skyrius
V skyrius
VI skyrius
1 priedas
2 priedas
21. Vaiko atstovai pagal įstatymą (vienas iš vaiko atstovų pagal įstatymą, jei gyvena skyriumi)
supažindinti su nustatytomis aplinkybėmis bei vaiko situacijos vertinimo sprendimu
Vardas, pavardė _________________________
Vardas, pavardė _________________________

Data _________ parašas ___________
Data _________ parašas ___________

22. Vaiko atstovai pagal įstatymą su vertinimu supažindinti
iš karto po to, kai baigiamas vaiko situacijos vertinimas, situacijos vertinimo
aplinkoje
atskiro susitikimo metu
pateikus šį vertinimą vienam iš vaiko atstovų pagal įstatymą ar abiem vaiko
atstovams pagal įstatymą susipažinti elektroniniu paštu
kita (nurodyti)_____________________________________________________
23. Vaiko atstovai pagal įstatymą nesupažindinti su nustatytomis aplinkybėmis bei vaiko
situacijos vertinimo sprendimu (pažymėti tinkamą variantą)
vaiko atstovai pagal įstatymą ar turimas vienintelis iš vaiko atstovų pagal įstatymą
nėra žinomi
vaiko atstovų pagal įstatymą ar turimo vienintelio iš vaiko atstovų pagal įstatymą
nepavyko rasti
vaiko atstovai pagal įstatymą ar turimas vienintelis iš vaiko atstovų pagal įstatymą yra
dingę be žinios
vaiko atstovai pagal įstatymą ar turimas vienintelis iš vaiko atstovų pagal įstatymą dėl
objektyvių
priežasčių
to
padaryti
negali
(nurodyti
objektyvias
priežastis)____________________________________________
vaiko atstovai pagal įstatymą ar turimas vienintelis iš vaiko atstovų pagal įstatymą su
vaiko situacijos vertinimu yra supažindinti, tačiau atsisako jį pasirašyti (nurodyti, dėl kokių
priežasčių) ______________________
24. Vaiko atstovai pagal įstatymą supažindinti su vaiko situacijos vertinimu išnykus
priežastims, dėl kurių jie su vaiko situacijos vertinimu nebuvo supažindinti
Vardas pavardė _____________________________

Data _________ parašas _______

Vardas pavardė _____________________________

Data _________ parašas ________

Vaiko situacijos vertinimą atlikusių darbuotojų vardas, pavardė, parašas
_________________________________________________________________________
Sprendimą dėl vaiko situacijos vertinimo priėmusių (jei skiriasi nuo vaiko situacijos vertinimą
atlikusių) darbuotojų vardas, pavardė, parašas
_________________________________________________________________________

Vaiko situacijos vertinimo anketos
1 priedas
DUOMENYS APIE VAIKO TĖVUS AR KITUS VAIKO ATSTOVUS PAGAL ĮSTATYMĄ
BEI KITUS KARTU SU VAIKU GYVENANČIUS ASMENIS
1. Vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą arba turimas vienintelis iš tėvų ar kitų vaiko
atstovų pagal įstatymą (toliau – vaiko atstovai pagal įstatymą) (tinkamą variantą pažymėti)
Motina
Tėvas
Globėja (-as) (rūpintoja (-as)
2. Vaiko atstovų pagal įstatymą šeiminė padėtis (tinkamą variantą pažymėti)
susituokę
sugyventiniai nutraukę santuoką
našlė (našlys)
3. Kita svarbi informacija apie vaiko atstovus pagal įstatymą (tinkamą variantą pažymėti)
susituokę, bet negyvena kartu
gyvena užsienio valstybėje (nurodyti,
kuris)____________________ vaikui tėvystė nenustatyta
kita (įrašyti)________________________
4. Vaiko atstovų pagal įstatymą kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ir elektroninio
pašto adresas) (jei vaikas globojamas (rūpinamas) globos centre, nurodyti ir budinčio
globotojo kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą)

5. Vaiko broliai ir seserys
Brolių ir seserų vardai, pavardės, gimimo datos, gyvenamosios vietos adresas, kita svarbi
informacija apie vaiko brolius ir (ar) seseris, kuri gali turėti įtakos vertinant rizikos ar
apsaugos veiksnius ir priimant sprendimą dėl vaiko situacijos vertinimo (išvardykite, kokie
tai duomenys)

6. Kiti kartu su vaiku gyvenantys asmenys
Vardas, pavardė, ryšys su vaiku (giminaitis, vaiko atstovo pagal įstatymą sutuoktinis,
sugyventinis ir pan.)

7. Vaiko situacijos vertinimo metu vaiko gyvenamojoje vietoje esantys asmenys, jų ryšys su vaiku
Vardas, pavardė, ryšys su vaiku (giminaitis, kaimynas, vaiko atstovų pagal įstatymą
draugai ir pan.)

Vaiko situacijos vertinimo anketos
2 priedas
VAIKOS SITUACIJOS APTARIMAS SU VAIKO ATSTOVAIS PAGAL ĮSTATYMĄ
Šis Vaiko situacijos vertinimo anketos skyrius pildomas, nurodant abiejų vaiko atstovų pagal
įstatymą nuomonę, išskyrus atvejus, kai vaiko atstovai pagal įstatymą gyvena skyriumi arba
yra kitos objektyvios priežastys (pvz., vienam iš vaiko atstovų pagal įstatymą nustatytos
kardomosios priemonės)
1. Situacija aptarta su vaiko (pažymėti tinkamą variantą)
□ motina
□ tėvu
□ globėju (rūpintoju)
2. 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 2 punkte nurodytos aplinkybės surašytos teisingai
_____________________________
_________ ___________________
(vardas, pavardė)
(data)
(parašas)
Jei motina nepasirašo, nurodyti nepasirašymo aplinkybes_____________________________
___________________________________________________________________________
3. 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 3 punkte nurodytos aplinkybės surašytos teisingai
_____________________________
(vardas, pavardė)

_________
(data)

___________________
(parašas)

Jei tėvas nepasirašo, nurodyti nepasirašymo aplinkybes_____________________________
___________________________________________________________________________

4. 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.

Patvirtinu, kad visos 4 punkte nurodytos aplinkybės surašytos teisingai
_____________________________
(vardas, pavardė)

_________
(data)

___________________
(parašas)

Jei vaiko globėjas (rūpintojas) nepasirašo, nurodyti nepasirašymo aplinkybes____________
________________________________________________________________________________

