Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir
grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašo
2 priedas
(Vaiko paėmimo iš jam nesaugios aplinkos akto forma)

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS
___________________________________________________________________________
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

VAIKO PAĖMIMO IŠ JAM NESAUGIOS APLINKOS AKTAS
______________ Nr. _________________
(data)

Pranešimo gavimo data ir laikas
Apie galimą vaiko teisių pažeidimą
informavo

Pranešimo gavimo forma

Pranešimo dėl vaiko teisių pažeidimo informacija
20____-____-____ ____ val. ____min.
□ Anoniminis pranešimas
□ Atvejo vadybininkas
□ Giminaičiai
□ Kaimynai
□ Policija
□ Socialinių paslaugų centras
□ Sveikatos priežiūros įstaiga
□ Ugdymo įstaiga
□ Vaikų dienos centras
□ Globos centras
□ Kita (įrašyti)......................................................................................................................................................
□ Telefonu
□ Elektroniniu paštu
□ Raštu
□ Žodžiu, asmeniui atvykus į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – Tarnyba) teritorinį skyrių
□ Kita (įrašyti)......................................
Pastaba. Jei yra žinoma, šioje lentelės dalyje būtina nurodyti asmens, pranešusio apie galimą vaiko teisių pažeidimą, kontaktinį telefoną,
jei informacija gauta raštu, – nurodyti gauto rašto datą ir numerį, ir pan.)...................................................................

Adresas

(Pranešime apie galimą vaiko teisių pažeidimą nurodytas vaiko buvimo vietos adresas)

Pranešimo aplinkybės

(Apie kokį galimą vaiko teisių pažeidimą informavo)

Pranešimą priėmęs asmuo

(Tarnybos specialisto pareigos, vardas, pavardė)

VAIKO PAĖMIMO IŠ JAM NESAUGIOS APLINKOS SĄLYGOS
X

- pažymėti, jei rizikos veiksnys atitinka esamą situaciją šeimoje
Grėsmės vaikui lygio vertinimo metu kilo realus pavojus vaiko ir Tarnybos specialisto sveikatai ir (ar) gyvybei

Vaikas paliekamas be priežiūros arba paliekamas prižiūrėti asmenims, kurie netinkamai juo rūpinasi, ir dėl to kyla grėsmė vaiko sveikatai ar net gyvybei
Atstovai (arba turimas vienintelis iš atstovų) yra dingę ir jų ieškoma (kol teismas tėvus pripažins nežinia kur esančiais arba paskelbs mirusiais)
Atstovas (arba turimas vienintelis iš atstovų) laikinai negali rūpintis vaiku dėl abiejų atstovų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių

Vadovaudamasis (-si) Grėsmės vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašo 5.4 papunkčiu, aš,
____________________________________________, n u s p r e n d ž i u paimti vaiką _____________________________________________
(Vaiką paėmusio asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

(Vaiko vardas ir pavardė, gimimo metai)

iš jam nesaugios aplinkos________________________________________________________ ir laikinai apgyvendinti____________________
(Vaiko buvimo (radimo) vietos adresas)
___________________________________________________________________________________________________________________ .
(Vaiko laikino apgyvendinimo vietos adresas, fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)
_____________________________________________ s u t i n k a dėl laikino vaiko apgyvendinimo nuo 20____m. _________
(Fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė)

________________________________
(Vaiką atvežusio asmens pareigų pavadinimas)

________________

________________________________
(Vaiką atvežusio asmens pareigų pavadinimas)

________________

________________________________
(Vaiką priėmusio asmens pareigų pavadinimas)

_________________

(parašas)

(parašas)

(parašas)

______________________________
(vardas ir pavardė)

______________________________
(vardas ir pavardė)

______________________________
(vardas ir pavardė)

___d.

