
Savivaldybės vaiko gerovės komisija išnagrinėja gautus prašy-

mus, kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį įrodančius do-

kumentus ir teikia savivaldybės vykdomajai institucijai išvadą 

dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo.

Kompleksiškai teikiama pagalba gali būti finansuojama iš val-

stybės, savivaldybių biudžetų, vaiko tėvų (globėjų), rėmėjų ir 

kitų lėšų.

KompleKsišKai teiKiama 
pagalba vaikams ir jų 

tėvams (globėjams)

Kompleksiškai 
teikiamos pagalbos 
skyrimas ir 
finansavimas

Kas tai? 

Kam ji skirta?

Kur jos teirautis?

Naudingos nuorodos:

Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, 
sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams 

ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas – 
http://www.smm.lt/uploads/documents/Svietimas_ikimokyklinis/ISAKYMAS-

Del%20klompleksiskai%20teikiamos%20pagalbos-2011-11-04.pdf

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento 
Švietimo pagalbos skyrius – 

https://www.smm.lt/web/lt/contacts

Švietimo ir mokslo ministerijos Specialiosios pedagogikos 
ir psichologijos centras –

http://www.sppc.lt/ 
Tel. (8 5)  230 5373

el. p. rita.kisoniene@sppc.lt

informacija tėvams (globėjams), 
savivaldybių administracijoms
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 z Komandą gali sudaryti: 

Kas yra 
kompleksiškai 
teikiama pagalba?

Kas ir kur gali gauti 
kompleksiškai 
teikiamą pagalbą?

Kompleksiškai 
teikiamos pagalbos 
principai

Ji skiriama vaikams nuo gimimo iki 7 metų ir jų tėvams (globėjams) vadovaujantis savivaldybės administracijos 

vaiko gerovės komisijos išvada.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikui(-ams), teikia prašymą 

savivaldybės administracijai.

Kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimą gali inicijuoti savivaldybės ar seniūnijos socialinis darbuotojas, gavęs 

informacijos iš institucijų, įstaigų, organizacijų ar asmenų apie jam priskirtoje savivaldybės ar seniūnijos teri-

torijoje gyvenančio vaiko galimai pažeistas teises, arba tuo atveju, jei vaikui ar vienam iš vaiko tėvų (globėjų) 

nustatytas neįgalumas.

Kompleksiškai teikiama pagalba nuo 2011 m. yra teikiama visose savivaldybėse. Jos organizavimu ir koordinavimu rūpinasi 
savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius arba kitas asmuo, 
įgaliotas atlikti šias funkcijas. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius apie kompleksiškai teikiamą pagalbą savi- 
valdybėje informuoja vietos bendruomenę.

kompleksiškai teikiamos pagalbos principai yra šie:

z   bendradarbiavimo – vaikui ir jo tėvams (globėjams) kompleksiškai teikiama pagalba grindžiama visų 

šiame procese dalyvaujančių juridinių ir fizinių asmenų bendradarbiavimu, tarpusavio sutarimu ir pagalba;

z   individualizavimo – priimant su vaikais ir jų tėvais (globėjais) susijusius sprendimus, atsižvelgiama į 

vaikų brandą, jų psichikos ir fizines savybes, šeimų poreikius; 

z   vaiko interesų ir gerovės pirmumo – imantis bet kokių veiksmų svarbiausia yra vaikų interesai. 

Vaikams, jų tėvams (globėjams) kompleksiškai teikiama pagalba turi būti tik tokia, kokios reikia jų gerovei, ir 

tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų priemonių;

z   lygybės ir nediskriminavimo – visiems vaikams garantuojamos Jungtinių Tautų Vaiko teisių kon-

vencijoje, ratifikuotoje Lietuvos Respublikos 1995 m. liepos 3 d. įstatymu Nr. I-983 „Dėl Jungtinių Tautų Vaiko 

teisių konvencijos ratifikavimo“ (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje, rati-

fikuotoje Lietuvos Respublikos 2010 m. gegužės 27 d. įstatymu Nr. XI-854 „Dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 

teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ratifikavimo“ (Žin., 2010, Nr. 67-3350), Lietuvos Respublikos 

vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 33-807) įtvirtintos teisės;

z   konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo priimant sprendimus ir organizuojant kompleksiškai 

teikiamą pagalbą;

 z   prieinamumo – pagalba teikiama vaikui ir jo tėvams (globėjams) kuo arčiau gyvenamosios vietos.

 z psichologas;

 z socialinis darbuotojas;

 z vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistas;

 z psichiatras;

 z specialusis pedagogas;

 z logopedas;

 z socialinis pedagogas;

 z auklėtojas;

 z mokytojas ar kitas švietimo sistemos darbuotojas;

 z policijos darbuotojas.

Komandą gali sudaryti: Tai suderintas įvairių sričių specialistų 

darbas teikiant vaikui ir jo tėvams 

(globėjams) reikalingą švietimo pa-

galbą, socialines, sveikatos priežiūros 

paslaugas.

Tarpinstitucinė komanda veikia 
kartu tol, kol išsprendžiamos 

vaiko problemos (tai gali trukti 
nuo 1 mėn. iki 1–2 metų).

Kompleksiškai teikiamą pagalbą teikia 

tarpinstitucinė komanda – įvairių 

valstybės ir savivaldybės institucijų 

ir įstaigų specialistų grupė. Tarpin-

stitucinė komanda kiekvienu atveju 

sudaroma atsižvelgiant į atvejo ypa-

tumus, t. y. parenkami tie specialistai, 

kurie geriausiai gali padėti spręsti vai-

ko ir jo tėvų (globėjų) problemas. 


