Joniškio rajono savivaldybės administracijos
vaiko gerovės komisijos informacija
Prašymų skirti priežiūros priemonę pateikimas
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme numatyta,
kad į rajono savivaldybės (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) administracijos direktorių su
prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo,
pakeitimo, pratęsimo arba panaikinimo turi teisę kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė
policijos įstaiga, mokykla, vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnija, prokuroras, vaiko minimalios
priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta minimalios priežiūros priemonė) ir
vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta vidutinės priežiūros
priemonė).
Pateiktus prašymus pagal įstatyme reglamentuotas procedūras nagrinėja
savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija ir teikia siūlymus savivaldybės
administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo,
pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.
Juridiniai asmenys prašymą pateikia įstaigų blankuose. Prašyme būtina nurodyti
vaiko vardą, pavardę, gimimo datą, adresą ir prašymo esmę: skirti/pakeisti/pratęsti/panaikinti
vaiko minimalios arba vidutinės priežiūros priemonę. Toliau nuosekliai išdėstyti prašymą
pagrindžiančius argumentus.
Įstatyme numatytos priežiūros priemonės
Vaiko minimalios priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį
vykdant vaikas neatskiriamas nuo jo atstovų pagal įstatymą – gali būti skiriama nusižengiančiam,
darančiam žalą sau ar kitiems, tėvų, mokytojų neklausančiam, vengiančiam lankyti mokyklą
vaikui ir vaikui, kuris padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau
šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekse nustatytas amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė.
Įstatyme numatytos minimalios priežiūros priemonės: psichologo, socialinio
pedagogo ir kitų specialistų konsultacijos, įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo,
reabilitacijos, integracijos, prevencijos ir kitose programose, įpareigojimas iki 16 metų mokytis
pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.
Be minėtų priemonių, nepilnamečiams, padariusiems nusikaltimo ar baudžiamojo
nusižengimo požymių turinčią veiką ar administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką,
gali būti skirti vieno mėnesio įpareigojimai – būti namuose nustatytu laiku, nesilankyti vietose,
kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam
neigiamą įtaką. Nepilnametis gali būti įpareigotas 20 valandų dirbti auklėjamojo pobūdžio
darbus. Šias minimalios priežiūros priemones skiria savivaldybės administracijos direktorius
pagal savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos siūlymą, gavus teismo leidimą.
Vaikui, vadovaujantis įstatyme nustatytais minimalios priežiūros priemonių skyrimo pagrindais,
gali būti taikoma viena ar kelios tarpusavyje suderintos minimalios priežiūros priemonės.
Savivaldybės administracijos direktorius pagal Vaiko gerovės komisijos siūlymą gali tokius
vaikus įpareigoti mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo
programas ne iki 16, bet iki 18 metų.
Vaiko vidutinė s priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį
vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų
socializacijos centre. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama 14 metų sukakusiam
vaikui, gavus teismo leidimą. Šios priemonės taikymo laikas – iki vienų metų, bet ne ilgiau iki
vaikui sukaks 18 metų. Vaikų socializacijos centrą, kuriame gali būti apgyvendintas vaikas,
parenka Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija švietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka.

