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KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

2020 M. 

 

Prioritetas – paslaugų, skirtų vaiko gerovei užtikrinti, kokybės didinimas. 

Tikslas – kurti vaiko gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą bendradarbiaujant 

su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis. 

Uždaviniai 

1. Koordinuoti vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą ir vykdyti stebėseną; 

2. Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant prevencinę veiklą; 

3. Teikti dalykinę, metodinę ir konsultacinę paramą prevenciniam darbui organizuoti; 

4. Teikti informaciją visuomenei ir suinteresuotiems asmenims apie paslaugas, skirtas vaiko 

gerovei užtikrinti, jų plėtrą. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo laikas 

1. Organizuoti vaiko gerovės komisijos 

posėdžius 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

Pagal poreikį 

2. Koordinuoti socialinės integracijos 

veiklos plano įgyvendinimą, vaikui 

grįžus iš vaikų socializacijos centro 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

Pagal poreikį 

3. Papildyti informacinę medžiagą apie 

paslaugas, skirtas vaiko gerovei 

užtikrinti 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

IV-as ketvirtis 

4. Dalyvauti  ugdymo įstaigų vaiko 

gerovės komisijų posėdžiuose, siekiant 

komisijų veiklos efektyvumo 

Vaiko gerovės komisijos  

nariai 

 

Pagal poreikį 

5. Organizuoti pasitarimą su ugdymo 

įstaigų vaiko gerovės komisijos nariais 

(problemų aptarimas bei pasidalinimas 

patirtimi) 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

Rugsėjis 
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6. Organizuoti mokymus ugdymo įstaigų 

vaiko gerovės komisijos nariams (tema 

nustatoma susitikimo rugsėjį metu pagal 

identifikuotas problemas) 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius, savivaldybės 

administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 

atstovai, Biržų švietimo 

pagalbos tarnybos atstovai. 

IV ketvirtis 

7. Organizuoti prevencinius reidus ugdymo 

įstaigų teritorijose bei nepilnamečių 

susibūrimo vietose 

Policijos komisariato, 

Valstybinės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos, savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atstovai, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius  

Kartą per ketvirtį 

8. Analizuoti ir aptarti informaciją apie 

vaikų nusikalstamumą, teisės 

pažeidimus, narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų vartojimą bei smurto atvejus 

Policijos komisariato, 

Valstybinės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos, savivaldybės 

švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus atstovai, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius 

IV-as ketvirtis 
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