
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS POREIKIO NUSTATYMO IR 
SKYRIMO TVARKOS PATVIRTINIMO 

 
2021 m. sausio 15 d. Nr. A1-33 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 
„Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.8 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 
17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų 
patvirtinimo“, 8.8.1 papunkčiu: 

1. N u s t a t a u šią Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio nustatymo ir skyrimo 
tvarką: 

1.1. Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros, kurią finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto 
lėšų ir valstybės biudžeto lėšų, skyrimo į savivaldybės institucijos nustatyta tvarka įgaliotą įstaigą 
(seniūniją, akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančią įstaigą ar kt.) raštišku prašymu, 
užpildydamas šiuo įsakymu patvirtintą Prašymo gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą formą (toliau 
– Prašymas), gali kreiptis: 

1.1.1. vaiko atstovas pagal įstatymą, 
1.1.2. socialinis darbuotojas (atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas, dirbantis su 

šeimomis), teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms (dėl vaiko iš socialinę riziką patiriančios šeimos 
arba socialinę riziką patiriančio vaiko), 

1.1.3. nepilnametis, teismo pripažintas veiksniu (emancipuotu). 
1.2. Vaiko dienos socialinės priežiūros poreikį pagal šiuo įsakymu patvirtiną Vaikų dienos 

socialinės priežiūros poreikio vertinimo formą savivaldybės institucijos nustatyta tvarka gali 
nustatyti: 

1.2.1. akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančios įstaigos socialinis darbuotojas, 
1.2.2. socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms, 
1.2.3. savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtas socialinis darbuotojas (pvz., 

seniūnijos socialinis darbuotojas). 
1.3. Sprendimas dėl vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimo priimamas socialinio 

darbuotojo, nustačiusio vaiko dienos socialinės priežiūros poreikį, teikimu savivaldybės institucijos 
nustatyta tvarka. 

2. T v i r t i n u pridedamas: 
2.1. Prašymo gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą formą; 
2.2. Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio vertinimo formą.  
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki 2021 m. kovo 31 d. 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė 
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PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 2021 m. sausio 15 d. 
įsakymu Nr. A1-33 

 
(Prašymo gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą forma) 

 
Vaikas, kuriam reikia vaikų dienos socialinės priežiūros 
 

Vardas                  
Pavardė                  
Gimimo data           

 
Vaiko gyvenamosios vietos adresas, 
telefono ryšio nr., el. paštas  

 

Ugdymo įstaigos, kurią lanko vaikas, 
pavadinimas 

 

 
 

Prašymą pateikiantis asmuo:  
______________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jei prašymą teikia socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą 
šeimoms, – darbovietės pavadinimas), telefono ryšio nr., el. paštas)  
 
 
_________________________________________ 
(savivaldybės (seniūnijos,) į kurią kreipiamasi, pavadinimas) 

 
 

PRAŠYMAS GAUTI VAIKŲ DIENOS SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ  
 

20____ m. ________________ d.  

 
Prašau ___________________________________ skirti vaikų dienos socialinę priežiūrą  
                               (vaiko vardas ir pavardė) 

________________________________________________________________________________ 
(nurodyti pageidaujamos akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančios įstaigos pavadinimą, adresą, jei žinoma) 

 
 
 
Prašymą pateikė  __________________ _______________________ 
   (parašas)  (vardas ir pavardė) 
 
 
Sudarant sutartį vaikui atstovaus: 
______________________________________________________________________________ 
(vaiko atstovo pagal įstatymą (nurodyti ryšį su vaiku, pvz., motina) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, 
telefono ryšio nr., el. paštas)  
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PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2021 m. sausio 15 d. 
įsakymu Nr. A1-33 

 
 

(Vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio vertinimo forma) 
 

__________________________________________________________________ 
(įstaigos, kurios socialinis darbuotojas nustato socialinių paslaugų poreikį, pavadinimas) 

 
VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS POREIKIO VERTINIMAS 

_____________ Nr. _______ 
     (data) 

 
1. Bendrieji duomenys apie vaiką, kuriam reikia vaikų dienos socialinės priežiūros 

Vardas  
Pavardė  
Gimimo data  
Deklaruotos gyvenamosios 
vietos adresas 

 

Faktinės gyvenamosios vietos 
adresas 

 

Telefono ryšio nr., el. paštas  
Ugdymo įstaigos, kurią lanko 
vaikas, pavadinimas 

 

 
2. Vaiko socialinis savarankiškumas  (pažymėti nustatytą problemą x) 

 Vaiko savarankiškumui ir socialinių paslaugų poreikiams įtakos turinčios problemos 
(priežastys) (pabraukti skliausteliuose įvardytas problemas arba nurodyti papildomai) 

Nustatyta 
problema 

1. nelanko ugdymo įstaigos (pagal vaiko amžių: mokyklos, ikimokyklinio ar priešmokyklinio 
ugdymo grupės) 

 

2. nedalyvauja neformaliojo ugdymo veikloje   
3. turi su ugdymo procesu susijusių problemų (neturi motyvacijos, reikia pagalbos ruošiant 

namų darbus, bet nėra kam padėti ar pan.) 
 

4. turi bendravimo su bendraamžiais problemų (patiria patyčias, nesutaria, pats smurtauja, 
neturi draugų ar pan.) 

 

5. netinkamai pagal amžių leidžia laisvalaikį (turi žalingų įpročių, vėlai grįžta namo, per daug 
laiko praleidžia prie TV ar kompiuterio ar pan.) 

 

6. trūksta asmens higienos ir savitvarkos įgūdžių (pagal amžių)  
7. trūksta savarankiško gyvenimo įgūdžių (pagal amžių)  
8. kitos priežastys (įrašyti):  

 
3. Išvados apie vaiko problemas (priežastis, dėl kurių prašoma vaikų dienos socialinės priežiūros): 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Rekomenduojama: 

⬜ 4.1. Teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą (nurodyti paslaugų teikėją): 
________________________________________________________________________________ 
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⬜ 4.2. Neteikti vaikų dienos socialinės priežiūros (nurodyti priežastis): 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Kita informacija (informacija iš kitų įstaigų, organizacijų, asmenų ar tėvų, pastabos, pasiūlymai): 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Vaikui atstovauja: 
______________________________________________________________________________ 
(vaiko atstovo pagal įstatymą (nurodyti ryšį su vaiku, pvz., motina) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, 
telefono ryšio nr., el. paštas)  
 

7. Socialinis darbuotojas __________________ _______________________________ 
                    (parašas)                         (vardas ir pavardė) 

___________________________ 

 


