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Kopija
Lietuvos savivaldybių asociacijai
DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU VAIKŲ PRIEŽIŪROS,
IZOLIACIJOS ORGANIZAVIMU IR (AR) VAIKŲ PAĖMIMU IŠ NESAUGIOS
APLINKOS ARBA IŠ JŲ ATSTOVŲ PAGAL ĮSTATYMĄ, COVID-19 LIGOS
(KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ATVEJU
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija),
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikoje paskelbtą ekstremalią situaciją dėl COVID-19 (koronaviruso
infekcijos) grėsmės, parengė ir siunčia Rekomendacijas dėl veiksmų, susijusių su vaikų priežiūros,
izoliacijos organizavimu ir (ar) vaikų paėmimu iš nesaugios aplinkos arba iš jų atstovų pagal
įstatymą, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju (toliau – Rekomendacijos).
Rekomendacijose pateikiami siūlomi veiksmai, kurių turėtų imtis savivaldybės ir vaiko teisių
apsaugos specialistai, siekdami užtikrinti tinkamą vaikų apsaugą, kai:
1.1. reaguojant į pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nustatoma būtinybė vertinti
pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį arba vaiko apsaugos poreikį ir yra duomenų, patvirtinančių,
kad vaikas turėjo kontaktą su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – COVID-19 liga)
užsikrėtusiu asmeniu ir (ar) serga COVID-19 liga, bet stacionarus gydymas jam nereikalingas, ir
(ar) jis arba jo tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą, arba turimas vienintelis iš tėvų ar kitų
vaiko atstovų pagal įstatymą (toliau – vaiko atstovai pagal įstatymą) yra grįžę iš COVID-19 ligos
paveiktų teritorijų;
1.2. reaguojant į pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, iki bus priimtas sprendimas
dėl pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą nagrinėjimo, būtina vaikui užtikrinti saugią
aplinką ir yra duomenų, patvirtinančių, kad vaikas turėjo kontaktą su COVID-19 liga užsikrėtusiu
asmeniu ir (ar) serga COVID-19 liga, bet stacionarus gydymas jam nereikalingas, ir (ar) jis arba jo
atstovai pagal įstatymą yra grįžę iš COVID-19 ligos paveiktų teritorijų;

2
1.3. savivaldybės administracijoje gautas žodinis ar rašytinis vaiko atstovų pagal įstatymą
prašymas dėl izoliacijos patalpų vaikui suteikimo ar dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu
nustatymo arba žodinis ar rašytinis prašymas dėl vaiko priežiūros paslaugų suteikimo ir negauta
duomenų apie galimus vaiko teisių pažeidimus, tačiau yra duomenų, patvirtinančių, kad vaikas
turėjo kontaktą su COVID-19 liga užsikrėtusiu asmeniu ir (ar) serga COVID-19 liga, bet
stacionarus gydymas jam nereikalingas, ir (ar) vaikas vienas atvyksta į Lietuvos Respubliką iš
COVID-19 ligos paveiktų teritorijų;
1.4. savivaldybės administracijoje gautas žodinis ar rašytinis vaiko atstovų pagal įstatymą
prašymas dėl izoliacijos patalpų vaikui suteikimo ar dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu
nustatymo arba žodinis ar rašytinis prašymas dėl vaiko priežiūros paslaugų suteikimo ir negauta
duomenų apie galimus vaiko teisių pažeidimus, tačiau vaiko atstovai pagal įstatymą turi būti
gydomi stacionare, jei jiems nustatyta COVID-19 liga arba jei jiems turi būti taikoma izoliacija
savivaldybės suteiktose patalpose;
1.5. savivaldybės administracijoje negautas žodinis ar rašytinis vaiko atstovų pagal įstatymą
prašymas ir negauta duomenų apie galimus vaiko teisių pažeidimus, tačiau Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) ir
(ar) savivaldybės administracijoje gauta informacija apie poreikį užtikrinti vaiko priežiūrą, nes
vaiko atstovai pagal įstatymą dėl jiems nustatytos COVID-19 ligos negali atstovauti savo vaikui.
Kartu su Rekomendacijomis teikiamos ir juose aprašytų veiksmų algoritmų schemos, kurios
tikėtina, bus papildoma pagalbinė priemonė veiksmų aiškumui užtikrinti. Ministerija tikisi, kad
Rekomendacijos padės užtikrinti sėkmingą bendradarbiavimą tarp savivaldybių administracijų ir
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos įgaliotų teritorinių skyrių. Rekomenduojame savivaldybių administracijos parengti
vaikams skirtų izoliacijos patalpų ar vaikų priežiūros teikimo savivaldybių teritorijose tvarkas,
kurios atitiktų Rekomendacijose siūlomas nuostatas.
PRIDEDAMA:
1. Rekomendacijos, 12 lapų.
2. Algoritmų, nustatančių Rekomendacijose aprašytus veiksmus, vizualinė išraiška, 6 lapai.
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