
 

 

 
(Grėsmės vaikui lygio nustatymo anketos forma) 

 
VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS 

IR DARBO MINISTERIJOS 
 

__________________________________________ 
(teritorinio skyriaus pavadinimas)  

 
GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO ANKETA 

 
________________ Nr. ________________ 

(data) ir laikas) 
 

Informacija apie pranešimą dėl vaiko teisių pažeidimo * 

 Pranešimo gavimo 
data ir laikas 

20____-____-____ ____ val. ____min.  

Apie galimą vaiko 
teisių pažeidimą 
informavo 

□ Anoniminis pranešimas  □ Atvejo vadybininkas  □ Giminaičiai  

□ Kaimynai  □ Policija  □ Socialinių paslaugų 

centras 

□ Sveikatos priežiūros įstaiga  □ Ugdymo įstaiga  □ Vaikų dienos 

centras 

□ Globos centras 

□ Kita (įrašyti)................................................................................................. 

Pranešimo gavimo 
forma  

□ 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 žinomas, šioje lentelės dalyje būtina nurodyti asmens, pranešusio 
apie galimą vaiko teisių pažeidimą, kontaktinį telefono numerį, 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 (Pavyzdžiui, apie kokį galimą vaiko teisių pažeidimą informavo) 

Pranešimą priėmęs 
asmuo 

(Tarnybos specialisto, gavusio pranešimą, pareigos, vardas ir pavardė) 

 
* Informacijos apie pranešimą dėl vaiko teisių pažeidimo skilties pildyti nereikia, jei užpildyta Vaiko 

paėmimo iš jam nesaugios aplinkos forma. 
 

I. BENDRA INFORMACIJA 
 

1. INFORMACIJA APIE VAIKĄ 

1.1
. 

Vardas  

1.2
. 

Pavardė  

1.3
. 

Gimimo data  

1.4
. 

Vaiko amžius □ 0–3 m.  □ 4–6 m.  □ 7–15 m.  □ 16–17 m. 

1.5
. 

Vaiko faktinės 
gyvenamosios 
vietos adresas  
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1.6
. 

Susitikimo ir 
bendravimo 
su vaiku vieta 

20____-____-____ ____ val. ____min.  

□ Vaiko faktinė gyvenamoji vieta 

□ Švietimo/socialinių paslaugų/sveikatos priežiūros įstaiga (pabraukti) 

□ Kita vieta (įrašyti) _________________________________________ 

 

1.7
. 

Su vaiku 
nebendrauta  

□ Dėl vaiko sveikatos būklės 

□ Vaiko buvimo vieta nežinoma 

□ Vaikas dingęs 

□ Vaikas sulaikytas 

□ Kita (įrašyti)............................. 

1.8
. 

Bendravimo 
su vaiku 
turinys (jeigu 
su vaiku buvo 
bendrauta)  

(Nurodyti, apie ką su vaiku kalbėta, ką vaikas pasakė, kaip paaiškino, kaip elgėsi, 
ir pan.)  

2. INFORMACIJA APIE VAIKO ATSTOVĄ (-US) PAGAL ĮSTATYMĄ (TOLIAU – VAIKO ATSTOVAS) 

 Vaiko atstovo 
(-ų) ryšys su 
vaiku: 

□ motina  

□ tėvas 

□ globėja 
(rūpintoja)  
□ globėjas 
(rūpintojas) 
□ budintis 
globotojas 

Vardas ir 
pavardė/juridinio 
asmens 
pavadinimas 

Gimimo 
data/juri
dinio 
asmens 
kodas 

Faktinės gyvenamosios 
vietos/buveinės adresas  

Susitikimo ir 
bendravimo su 
vaiko atstovu 
data ir laikas 

(Eilutėje įrašyti 
informaciją apie 
kiekvieną vaiko 
atstovą) 

  20____-____-____  
 
____ val. ____min. 

(Eilutėje įrašyti 
informaciją apie 
kiekvieną vaiko 
atstovą) 

  20____-____-____  
 
____ val. ____min. 

 

3. INFORMACIJA APIE KITUS VAIKUS ŠEIMOJE 

 Vardas ir pavardė Gimimo 
data 

Faktinės gyvenamosios 
vietos adresas 
Jei vaikui nustatyta 
globa (rūpyba), nurodyti 
globėjo (rūpintojo) 
gyvenamosios vietos 
(buveinės) adresą, 
vardą, pavardę 
(pavadinimą) 

Kita svarbi informacija 

    (Pavyzdžiui, ar buvo nustatytas 
pirmas ar antras grėsmės vaikui 
lygis; jei buvo, nurodyti grėsmės 
vaikui nustatymo datą; nustatyta 
laikinoji/nuolatinė globa įstaigoje, 
šeimynoje, globėjų šeimoje ir 
pan.) 

     

     

 

4. INFORMACIJA APIE BENDRAVIMĄ SU SPECIALISTAIS, TEIKIANČIAIS PAGALBĄ VAIKUI 
(Bendraujant daugiau nei su vienu specialistu, ši lentelės dalis turi būti pildoma apie kiekvieną 
specialistą atskirai) 
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 Susitikimo su 
specialistais data ir 
laikas 

20____-____-____ ____ val. ____min. 

 Įstaigos, kurioje 
dirba specialistas, 
pavadinimas 

 

 Pareigos  

 Vardas ir pavardė  

 Bendravimo su 
specialistu turinys 
(jeigu su 
specialistu buvo 
bendrauta)  

(Nurodyti specialisto įvardytus faktus apie vaiką, jo atstovus ar kitus šeimoje 
gyvenančius asmenis (pavyzdžiui, gydytojas nurodė, kad vaiko apžiūros 
metu ant jo kūno pastebėta įvairaus senumo kraujosruvų), jei specialisto 
informacija gauta raštu, nurodyti rašto datą ir numerį arba rašto registravimo 
Tarnybos teritoriniame skyriuje numerį) 

 
II. GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO VERTINIMAS 

 

Rizikos veiksnių 
grupės 

Pastabos (įrašyti rizikos veiksnių 
požymius) 

 

Informacijos 
šaltiniai 

Jei 
atitink

a, 
žymėti 

+ 

Aukšto
s 

rizikos 
veiksni

ai * 
(žymi
ma 

ženklu 
(!)  
 

Grėsmės vaikui lygis vertinamas pagal šiuos rizikos veiksnius 

1. Vaiko funkcionavimo rizikos veiksniai  

□ Vaiko sveikata sutrikdyta, dėl to vaikas paguldytas į gydymo 

įstaigą  
 

   

1.1. Galimo smurto 
prieš vaiką formos: 
● fizinis:  

□ Nepastebėta 

□ Smurtas patirtas iš 

vaiko atstovų  

□ Smurtas patirtas iš 

kitų asmenų 

□ Vaiko savęs 

žalojimas 
● psichologinis:  

□ Nepastebėta 

□ Smurtas patirtas iš 

vaiko atstovų 

□ Smurtas patirtas iš 

kitų asmenų 
● seksualinis: 

□ Nepastebėta 

□ Smurtas patirtas iš 

vaiko atstovų 

□ Smurtas patirtas iš 

kitų asmenų 
● nepriežiūra:  

□ Nepastebėta 

□ Smurtas patirtas iš 

vaiko atstovų 

□ Smurtas patirtas iš 

(Pavyzdžiui, fizinio smurto požymiai – 
mėlynės ant viso kūno, nubrozdinta kakta, 
kraujuoja iš žaizdos plaštakoje, sutinusi 
nosis ir pan.; psichologinio smurto 
požymiai – vaikas baikštus/ypač 
nuolankus suaugusiajam, ypač jautriai 
reaguoja į atstovų buvimą šalia, jų 
pasakytus žodžius jam, žaloja save, 
nuvertina save (jei prieš vaiką naudojamos 
fizinės bausmės, tai būtina pažymėti ir 
Grėsmės vaikui lygio vertinimo anketos 
3.3. papunktyje); seksualinio smurto 
požymiai – vengia prisilietimų, ypač 
suaugusiųjų, paliestas „sustingsta“, 
pakitusi eisena, viešai masturbuojasi, 
piktnaudžiauja psichoaktyviosiomis 
medžiagomis, žaloja save ir (ar) bandė 
nusižudyti, būdingas seksualizuotas 
elgesys (pavyzdžiui, bando liesti 
suaugusįjį, siekia, kad kiti jį (ją) liestų, 
elgiasi provokuojamai, imituoja 
seksualinius santykius, seksualinės žinios 
per daug išsamios pagal vaiko amžių ir 
kt.), miego sutrikimai (košmarai, baimė 
miegoti vienam ir (ar) tamsoje), nevalingas 
šlapinimasis ir (ar) tuštinimasis, venerinės 
ligos, nėštumas, be aiškios medicininės 
priežasties pasireiškiantys 
psichosomatiniai negalavimai (pilvo, 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

_____________ 
 (nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  
 
! 
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kitų asmenų 
 

galvos, galūnių skausmai, pykinimas, 
vėmimas) ir kt.; nepriežiūros požymiai – 
vaiko ūgis ir svoris neatitinka jo amžiaus 
grupės normų (vaikas yra per mažo ūgio ir 
svorio, išsekęs arba turi antsvorio), 
nešvarūs, netvarkingi, oro sąlygų 
neatitinkantys drabužiai, nuo vaiko sklinda 
nemalonus kvapas, vaikas neatsimena, 
kada valgė, arba valgo tik vieną kartą per 
dieną ir pan., turi parazitų, keliasi ir eina 
miegoti, kada jam pavyksta, t. y. vaiko 
niekas nekelia, taip pat neragina eiti ilsėtis 
vakare ir kt.) 
 

1.2. Vaikas tapo 
galimo smurto 
artimoje aplinkoje 
liudininku 

(Pavyzdžiui, vaikui matant, šeimoje 
gyvenantis (-ys) asmuo (-enys) naudojo 
fizinį, seksualinį ar kitokį smurtą prieš kitą 
(-us) šeimoje gyvenantį (-čius) asmenį (-is) 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
(nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 
 

  

1.3. Vaikas auga 
aplinkoje, kurioje 
galimai smurtaujama 
(smurtauta) 

(Pavyzdžiui, vaikas miegojo, buvo 
stovykloje, pas senelius, mokykloje ar 
kitur, kai šeimoje gyvenantis (-ys) asmuo (-
enys) naudojo fizinį, seksualinį ar kitokį 
smurtą prieš kitą (-us) šeimoje gyvenantį (-
čius) asmenį (-is)  

□ Vaikas 

□ Specialistai 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 
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1.4. Vaikas išreiškia 
pageidavimą būti 
paimtas iš atstovų 
pagal įstatymą 

   ! 

1.5. Autodestruktyvus 
vaiko elgesys, kurio jo 
atstovai negali 
suvaldyti  

(Pavyzdžiui, vaiko bandymas žudytis, 
savęs žalojimas, priklausomybės, 
besikartojantis bėgimas iš namų ar kt.) 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
 
_____________ 
 (nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 
□ Kita 
_____________ 
 (nurodyti) 

  

1.6. Vaikas galimai 
serga (karščiuoja, 
kosėja ar 
kt.)/sužalotas ir 
negydomas 
 
 

(Pavyzdžiui, vaikas dėl galimai aukštos 
temperatūros sunkiai orientuojasi 
aplinkoje, išbertas jo kūnas, bet 
nesikreipta (nes vaiko atstovai mano, kad 
nereikia) į gydymo įstaigą arba kreiptasi, 
bet nevartojami vaistai (dėl nepaaiškinamų 
priežasčių nenupirkti išrašyti vaistai arba 
vaistai turimi, bet nenaudojami), 
nesikreipta į gydytojus dėl (gilių) kirstinių, 
pjautinių žaizdų, po nuplikymo atsiradusių 
žaizdų, galimų lūžių ar kt.) 
 
 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________
 (nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  
! 

1.7. Vaikas 
sistemingai nelanko 
švietimo įstaigos, 
praleidžia pamokas 
be pateisinamos 
priežasties 

(Pavyzdžiui, vaikas nebendrauja su 
ugdymo, sveikatos, Tarnybos specialistais, 
socialiniu darbuotoju, su juo neįmanoma 
susitikti, neįsileidžia į namus ugdymo 
įstaigos, kurioje mokosi, darbuotojų ir/ar 
Tarnybos specialistų, socialinių darbuotojų 
ar kt., nepriima pagalbos ar kt.) 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
 
_____________ 
(nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  

1.8. Kiti nenurodyti 
rizikos veiksniai, 
susiję su vaiko 
funkcionavimo 
rizikomis (nurodyti) 

 □Vaikas 

□ Specialistai 

 
 
_____________ 
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 (nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 
 
 
 
 

2. Rizikos veiksniai, susiję su vaiko atstovu (-ais)   

2.1. Grėsmės vaikui 
lygio vertinimo metu 
nekontroliuoja savo 
elgesio: 

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas (rūpintojas)  

□ budintis globotojas  

 
 
 

(Pavyzdžiui, nusiteikę priešiškai, elgiasi 
agresyviai, neatsako į užduodamus 
klausimus ir pan.)  
 

   

2.2. Apsvaigęs nuo 
alkoholio ar kitų 
psichoaktyviųjų 
medžiagų: 

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas (rūpintojas)  

□ budintis globotojas  

(Pavyzdžiui, sutrikusi koordinacija, nerišli 
kalba, trūksta sąmoningumo kalboje ir 
veiksmuose, asmuo nepajėgus pasirūpinti 
savimi ir vaiku, ir pan.) 

□ Specialistai 

 
_____________ 
(nurodyti, kokie) 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  
! 

2.3. Vaiko atstovas (-
ai) (galimai) turi 
priklausomybę (-ių): 

□ tėvas 

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas (rūpintojas)  

□ budintis globotojas  

(Pavyzdžiui, gydosi priklausomybę nuo 
alkoholio ar psichotropinių medžiagų, ar 
turima informacijos iš socialinio 
darbuotojo, policijos apie ankstesnius 
piktnaudžiavimo alkoholiu ar 
psichotropinėmis medžiagomis atvejus) 

□ Vaikas 
□ Specialistai 
 
 
_____________
_______ 
(nurodyti, kokie) 
□ Kaimynai 
□ Teisėsaugos 
institucijos 
□ Požymiai, 
nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 
□ Kita 
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_____________ 
 (nurodyti) 

2.4. Praeityje artimoje 
aplinkoje galimai 
smurtavo: 

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas (rūpintojas)  

□ budintis globotojas  

(Pavyzdžiui, vienas iš vaiko atstovų 
galimai naudoja smurtą kito iš atstovų 
atžvilgiu, arba kartu gyvenantys asmenys 
vieni kitų atžvilgiu naudoja smurtą; patirto 
smurto požymiai: daugybinės skirtingų 
spalvų mėlynės, kelių dienų sumušimai, 
nudegimo žymės, patinimai, pabrinkimai, 
gumbai, nubrozdinimai, žaizdos, 
įdrėskimai ir kiti odos pažeidimai, kaulų 
lūžiai, įvairaus laipsnio užgijimo žaizdos ir 
kt.) 
 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

_____________ 
(nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 
□ Kita 
_____________ 
 (nurodyti) 

  

2.5. Galimas smurtas 
artimoje aplinkoje 
Galimai smurtavęs (-ę) 
asmuo 
(-enys): 

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas (rūpintojas)  

□ budintis globotojas  

(Žiūrėti Grėsmės vaikui lygio nustatymo 
anketos 2.4 papunktyje nurodytus rizikos 
veiksnių požymius) 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
 (nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  

2.6. 
Nebendradarbiauja su 
specialistais: 

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas (rūpintojas)  

□ budintis globotojas  

 
 

(Pavyzdžiui, nebendradarbiauja su 
Tarnybos specialistais, socialiniais 
darbuotojais, nevykdo pagalbos plano, 
neįleidžia į namus ugdymo įstaigos, 
kurioje mokosi vaikas, darbuotojų, 
neįleidžia į namus socialinių darbuotojų ar 
kt.) 
 
 
 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________
______ 
(nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Nėra 

duomenų 

  

2.7. Vykdant atvejo 
vadybą šeimoje, 
nustatyta, kad šeimai 
nepadėjo pagalbos 
plane planuota ir teikta 
pagalba, dėl to kyla 
pavojus vaiko 
saugumui, sveikatai ar 
gyvybei 

(Pagalbos plane numatyta ir teikta 
pagalba nepadėjo tėvams pakeisti elgesio 
su vaiku, jie neužtikrina vaiko teisių arba 
jas pažeidžia, dėl to kyla pavojus vaiko 
saugumui, sveikatai ar gyvybei) 
 

  ! 
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2.8. Negali apsaugoti 
vaiko nuo jį galimai 
žalojančio elgesio: 

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas (rūpintojas)  

□ budintis globotojas  

(Pavyzdžiui, grasina vaikui, kad atskleidė 
smurto prieš jį faktus, kaltina patį vaiką 
dėl jo patirtos prievartos, gina prieš vaiką 
galimai smurtavusį asmenį, kaltina vaiką 
melavimu, nesupranta, kas atsitiko, neigia 
galimą smurtą, nes jai/jam grasinama) 
 
 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
 (nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Nėra 

duomenų 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  
 
! 

2.9. Nevykdo atstovų 
pareigų:  

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas (rūpintojas)  

□ budintis globotojas  

(Pavyzdžiui, neturi motyvacijos rūpintis 
vaiku, nuolat palieka vaiką kitų asmenų 
priežiūrai, netenkina gyvybiškai svarbių 
vaiko poreikių, neleidžia į švietimo įstaigą 
ir kt., vaikas neturi jam reikalingų daiktų, 
priemonių, vaiko atstovas teigia, kad 
namuose vaikui nėra vietos, nepritaikytos 
sąlygos, vaikas yra nepageidautinas, varo 
vaiką iš namų, prašo paimti vaiką iš namų 
ir/ar kt.) 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
 
_____________ 
(nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Nėra 

duomenų 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  
 
! 

2.10. Agresyvus 
elgesys su vaiku, dėl 
kurio gali kilti grėsmė 
vaiko sveikatai ar 
gyvybei: 

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas (rūpintojas)  

□ budintis globotojas  

(Pavyzdžiui, grasina sumušti, nuskriausti 
vaiką, nekontroliuoja savo elgesio su 
vaiku, tampo vaiką už drabužių, 
agresyviai liečia vaiką) 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
 
_____________ 
 (nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Nėra 

duomenų 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  
 
! 
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2.11. Vaikas 
paliekamas be 
priežiūros arba 
paliekamas prižiūrėti 
asmenims, kurie 
netinkamai juo 
rūpinasi, ir dėl to kyla 
grėsmė vaiko sveikatai 
ar gyvybei: 

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas (rūpintojas)  

□ budintis globotojas 

 □ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
 (nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Nėra 

duomenų 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  
 
 

! 

2.12. Atstovai arba 
turimas vienintelis iš 
atstovų yra dingę (-ęs) 
ir jų (jo) ieškoma (kol 
teismas tėvus 
pripažins nežinia kur 
esančiais arba 
paskelbs mirusiais) 

(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
(toliau – CK) 3.254 straipsnis, pavyzdžiui, 
vaikas paliktas gyvybės langelyje) 

  ! 

2.13. Atstovas arba 
turimas vienintelis iš 
atstovų laikinai negali 
rūpintis vaiku dėl 
abiejų atstovų ar vieno 
iš jų:  

□ ligos  

□ suėmimo  

□ bausmės atlikimo  

□ kitų svarbių 

priežasčių 

(CK 3.254 straipsnis, pavyzdžiui, motina 
yra nepilnametė) 

   
! 

2.14. Kiti nenurodyti 
rizikos veiksniai, susiję 
su vaiko atstovu (-ais) 
(nurodyti) 
 

 □ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
(nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Nėra 

duomenų 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  

3. Rizikos veiksniai, susiję su vaiko atstovo (-ų) bendravimu (santykiu) su vaiku 
ir tėvystės įgūdžiais 

  

3.1. Neigiamas 
santykis su vaiku:  

(Pavyzdžiui, tik neigiamai atsiliepia apie 
vaiką (nekenčia, šlykštisi, tyčiojasi ir pan.), 

□ Vaikas 

□ Specialistai 
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□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas 

(rūpintojas)  

□ budintis globotojas  

ignoruoja, rūpinasi ir/ar užtikrina tik fizinių 
vaiko poreikių patenkinimą, nenori keisti 
savo santykio su vaiku, teigia, kad vaikas 
kaltas dėl įvairių problemų, kylančių 
šeimoje, ar kt.) 
 

 
_____________ 
(nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Nėra 

duomenų 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

! 

3.2. Vaiko priežiūros 
žinios ir įgūdžiai 
neatitinka vaiko 
raidos ir brandos:  

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas 

(rūpintojas)  

□ budintis globotojas 

 (Pavyzdžiui, vaikas turi specialiųjų 
poreikių, tačiau atstovai 
nesikreipia/nepriima pagalbos arba 
nesuvokia (dėl galimų psichikos sveikatos 
sutrikimų ar įgūdžių stokos), kad tokia 
pagalba yra reikalinga, ir/ar negali užtikrinti 
vaikui būtinos pagalbos teikimo, vaikas 
pagal amžių ir brandą neturi higienos 
įgūdžių, konfliktiška, chaotiška šeimos 
aplinka, tėvai nuolat izoliuoja vaiką nuo 
socialinės veiklos (draugų, būrelių ir kt.) ar 
kt.)  

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
(nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Nėra 

duomenų 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  
 
! 
 

3.3. Naudoja 
netinkamas vaiko 
auklėjimo priemones: 
□ tėvas  

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas 

(rūpintojas)  

□ budintis globotojas 

(Pavyzdžiui, su vaiku elgiamasi 
nenuosekliai, taikoma atsitiktinė disciplina, 
neadekvačios bausmės, nenubrėžiamos 
elgesio ribos, naudojamos fizinės 
bausmės ir/ar kitokios smurto formos ir 
pan.) 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
 (nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Nėra 

duomenų 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  

3.4. Perdėta vaiko 
globa, priežiūra: 

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas 

(Pavyzdžiui, ypač aktyvi vaiko kontrolė, 
priežiūra ir rūpinimasis, neatitinkantis jo 
amžiaus ir brandos (daugelis dalykų 
atliekama už vaiką, manipuliuojama vaiku, 
neadekvačiai jautriai reaguojama į vaiko 
emocijas bei stengiamasi apsaugoti jį nuo 
įvairių pavojų, tėvai siekia už vaiką 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
(nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 
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(rūpintojas)  

□ budintis globotojas 

išspręsti įvairias problemas ir pan.) □ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

3.5. Vaiko atstovas, jo 
skyrybų 
proceso/gyvenimo 
skyriumi nustatymo 
metu galimai daro 
neigiamą įtaką vaiko 
gerovei: 
□ tėvas 

□ tėvas  

□ motina  

□ globėja (rūpintoja)  

□ globėjas 

(rūpintojas)  

□ budintis globotojas  

(Pavyzdžiui, vaiko nuteikinėjimas prieš 
negyvenantį kartu atstovą (menkinimas, 
tiesos neatitinkančių faktų teigimas, 
manipuliavimas vaiko jausmais, siekiant 
sumenkinti, nutraukti ryšį su kartu 
negyvenančiu atstovu ir kt.), draudimas 
arba trukdymas vaikui su juo bendrauti, 
matytis, konfliktiška šeimos aplinka ir pan.) 
 
 
 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
(nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  

3.6. Kiti nenurodyti 
rizikos veiksniai, 
susiję su vaiko 
atstovo (-ų) 
bendravimu (santykiu) 
su vaiku ir tėvystės 
įgūdžiais (nurodyti) 
 

 □ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
 (nurodyti, kokie) 
 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  

4. Rizikos veiksniai, susiję su socialine aplinka   

4.1. Šeima patiria 
socialinių problemų  
 
 
 
 
 
 

(Pavyzdžiui, dėl skurdo (būstas ir aplinka 
neatitinka vaiko poreikių), ilgalaikio 
nedarbo (atstovai nesistengia keisti 
situacijos), socialinės atskirties ar 
socialinės paramos stokos kyla grėsmė 
vaiko sveikatai ar net gyvybei, arba vaikas 
galimai priverstas valkatauti, užsiimti 
galimai nusikalstama veikla ir pan.) 
 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
 
_____________ 
(nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 
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□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

4.2. Gyvenimo 
sąlygos kelia 
tiesioginį pavojų vaiko 
sveikatai ir/ar gyvybei  
 
 
 
 
 

(Pavyzdžiui, dėl higienos stokos ir 
ypatingos nešvaros (gyvenamoji aplinka 
apleista, nešvari, neatitinka net bazinių 
higienos normų, veisiasi kenkėjai ir pan.), 
nesaugiai laikomų cheminių medžiagų, 
vaistų, prastos būsto būklės sąlygų 
(techniškai netvarkingos elektros, dujų, 
šildymo sistemų įrangos, naudojamos 
nesilaikant saugumo reikalavimų, ir pan.) 
 
 
 
 

□ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
 (nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti vaiko 
teisių apsaugos 
skyriaus 
darbuotojams 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  
 
! 

4.3. Vaiko 
gyvenamojoje vietoje 
leidžiama lankytis 
pašaliniams 
asmenims, kurie 
galimai kelia grėsmę 
vaikui 

 □ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
 (nurodyti, kokie) 

□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 
v Požymiai, 
nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

  

4.4. Grėsmės vaikui 
lygio vertinimo metu 
nekontroliuoja savo 
elgesio 

□ kartu su vaiku ir jo 

atstovais gyvenantis 
(-ys) asmuo (-enys) 
(pažymėjus nurodyti 
vardą, pavardę) 
 
 

(Pavyzdžiui, nusiteikę priešiškai, elgiasi 
agresyviai, neatsako į užduodamus 
klausimus ir pan.; nurodyti, kokie ryšiai jį 
(ją) sieja su vaiku ar vaiko atstovu pagal 
įstatymą: vaiko brolio sugyventinė, motinos 
sugyventinis, motinos vyras ar pan.) 

 

   

4.5. Kiti nenurodyti 
rizikos veiksniai, 
susiję su socialine 
aplinka 
(nurodyti) 

 □ Vaikas 

□ Specialistai 

 
_____________ 
(nurodyti, kokie) 
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□ Kaimynai 

□ Teisėsaugos 

institucijos 

□ Požymiai, 

nustatyti 
Tarnybos 
specialistui 
atvykus į vietą 

□ Kita 

_____________ 
 (nurodyti) 

 
* Šios lentelės 1.4 ir 4.2 papunkčiuose nurodyti rizikos veiksniai yra aukštos rizikos veiksniai, kiti 

rizikos veiksniai pripažįstami aukštos rizikos veiksniais tik tuo atveju, jei abiem vaiko atstovams (arba 
turimam vieninteliam iš atstovų) nustatomas tas pats rizikos veiksnys.  

 

□ Pažymėti, jei buvo pildytas Vaiko paėmimo iš jam nesaugios aplinkos aktas (Grėsmės 

vaikui lygių kriterijų ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašo 2 priedas). 
 

□ Pridedamas užpildytas Vaiko paėmimo iš jam nesaugios aplinkos aktas. 

 
GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMAS 

 

Grėsmės 
vaikui 
lygis 

 
Grėsmės vaikui lygio nustatymo kriterijai: 

 

Pirmas 
lygis  

□ bent vienas iš aukštos rizikos veiksnių ir/arba ne mažiau nei penki kiti rizikos veiksniai 

Antras 
lygis  

□ vaiko sveikata sutrikdyta, dėl to vaikas paguldytas į gydymo įstaigą 

□ kai vaikas (nuo gimimo iki 3 metų arba atsižvelgus į vaiko raidą ir brandą) galimai patyrė 

smurtą iš abiejų atstovų (arba turimo vienintelio iš atstovų) (1.1)* 

□ kai vaikas (nuo gimimo iki 3 metų arba atsižvelgus į vaiko raidą ir brandą) galimai patyrė 

smurtą iš vieno iš atstovų, o kitas negali apsaugoti vaiko nuo jį žalojančio elgesio (2.8)* 

□ abu vaiko atstovai (arba turimas vienintelis iš atstovų) apsvaigę nuo psichoaktyviųjų 

medžiagų (2.2)* 

□ vienas iš vaiko atstovų apsvaigęs nuo psichoaktyviųjų medžiagų, o kitas negali apsaugoti 

vaiko nuo jį žalojančio elgesio (2.2 + 2.8)* 

□ abiejų vaiko atstovų (arba turimo vienintelio iš atstovų) agresyvus elgesys su vaiku, 

keliantis grėsmę jo sveikatai ar gyvybei (2.10)* 

□ vienas iš vaiko atstovų agresyviai elgiasi su vaiku, keldamas grėsmę vaiko sveikatai ir 

gyvybei, o kitas negali apsaugoti vaiko nuo jį žalojančio elgesio (2.10 + 2.8)* 

□ abu vaiko atstovai (arba turimas vienintelis iš atstovų) negali apsaugoti vaiko nuo jį 

žalojančio elgesio (2.8)* 

□ gyvenimo sąlygos kelia tiesioginį pavojų vaiko sveikatai ir/ar gyvybei (4.2)* 

□ atstovai arba turimas vienintelis iš atstovų yra dingę ir jų ieškoma (kol teismas tėvus 

pripažins nežinia kur esančiais arba paskelbs mirusiais) (2.12) 

□ 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 (2.13) 

□ Vykdant atvejo vadybą šeimoje, nustatyta, kad šeimai nepadėjo pagalbos plane planuota ir 

teikta pagalba, dėl to kyla pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei (2.7) 

□ kiti nenurodyti rizikos veiksniai, susiję su vaiko funkcionavimu, vaiko atstovu (-ais), vaiko 

socialine aplinka, kurie kelia grėsmę jo sveikatai ir/ar gyvybei 
(įrašyti).........................................................................................................................................
..........................................................................................  
 
Grėsmės vaikui lygio nustatymas, atsižvelgiant į jo amžių: 

□ vaikas yra 0–3 metų ir vaiko atžvilgiu iš aukštos rizikos veiksnių nustatytas ne mažiau nei 

vienas rizikos veiksnys 



 

 

14 

□ vaikas yra 4–6 metų ir vaiko atžvilgiu iš aukštos rizikos veiksnių nustatyti ne mažiau nei du 

rizikos veiksniai  

□ vaikas yra 7–15 metų ir vaiko atžvilgiu iš aukštos rizikos veiksnių nustatyti ne mažiau nei 

penki rizikos veiksniai  

□ vaikas yra 16–17 metų ir vaiko atžvilgiu iš aukštos rizikos veiksnių nustatyti ne mažiau nei 

penki rizikos veiksniai  

 
Nustatytas grėsmės vaikui lygis:  

Pirmas lygis – □ 

Antras lygis ir priimtas sprendimas vaiką paimti iš atstovų – □ 

□ Grėsmės vaikui lygis nenustatomas, kai nepažymėtas nė vienas auštos [Infolex – aukštos] rizikos veiksnys 

ar mažiau nei penki kiti galimi rizikos veiksniai.  
 
Vaiko atstovas ___________________ ________________________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 
 
_______________ 
 (data) 
 
Vaiko atstovas ___________________ ________________________________ 
 (parašas) (vardas ir pavardė) 
 
_______________ 
 (data) 
 

□ Pažymima, kai nėra galimybės vaiko atstovui susipažinti su grėsmės vaikui lygio nustatymu arba jis 

atsisako pasirašyti.  
 ______________________________________________________________________________________   
 (nurodyti objektyvias priežastis, dėl kurių vaiko atstovas negali pasirašyti)  
 

□ Pridedami vaizdo ir/ar garso įrašai (pabraukti tinkamą) 

 
________________________________ ________________ _______________________ 
(grėsmės vaikui lygį nustačiusio darbuotojo  (parašas) (vardas ir pavardė) 
 pareigų pavadinimas)  
 
________________________ 
 (data) 
 
________________________________ ________________ _______________________ 
(grėsmės vaikui lygį nustačiusio darbuotojo (parašas) (vardas ir pavardė) 
 pareigų pavadinimas)  
 
________________________ 
 (data) 

______________ 
 

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 
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______________ Nr. _________________ 
(data)   

 

Pranešimo dėl vaiko teisių pažeidimo informacija 

Pranešimo gavimo data 
ir laikas 

20____-____-____ ____ val. ____min.  

Apie galimą vaiko teisių 
pažeidimą informavo 

□ Anoniminis pranešimas  □ Atvejo vadybininkas  □ Giminaičiai  

□ Kaimynai  □ Policija  □ Socialinių 

paslaugų centras 

□ Sveikatos priežiūros įstaiga  □ Ugdymo įstaiga  □ Vaikų 

dienos centras 

□ Globos centras 

□ Kita 

(įrašyti)...................................................................................................................
................................... 

Pranešimo gavimo 
forma 

□ 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, ____________________________________________, nusprendžiu  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) 
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 _______________________  s u t i n k a  dėl laikino vaiko apgyvendinimo nuo 20____m. _________ ___d. 
(Fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė)  

 
__________________________________ ________________  _____________________ 
 (Vaiką atvežusio asmens pareigų  (parašas)  (vardas ir pavardė) 
 pavadinimas)  
 
__________________________________ ________________  _____________________ 
 (Vaiką atvežusio asmens pareigų (parašas)  (vardas ir pavardė)  
 pavadinimas)  
 
__________________________________ ________________  _____________________ 
 (Vaiką priėmusio asmens pareigų (parašas)   (vardas ir pavardė) 
 pavadinimas)  

______________ 
 


