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1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
S.09. „Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir 
panaikinimas“ sudaro šios paslaugos: 
 

09.1 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas; 
09.2 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams pratęsimas; 
09.3 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams pakeitimas; 
09.4 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams panaikinimas. 

 
S.09. „Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir 
panaikinimas“ paslauga teikiama (paslaugą gali inicijuoti): 

1. Fiziniams Lietuvos asmenims; 
2. Juridiniams Lietuvos asmenims; 
3. Juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims. 

 
Paslaugos rezultatas (visų paslaugų atveju) yra: 

► Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės 
vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo 
prašymo (atmetimo)“; 

► Raštas, pranešantis, kad vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.09. „Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas“ procesas 
    

 
1 pav. S.09. „Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas“ proceso schema  
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1 lentelė. Proceso S.09. „Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas“ funkciniai 
reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

1 – Pradėti 
paslaugos 
teikimo procesą 

S_REIK_1 El. paslaugos procesas inicijuojamas VIISP naudotojui pasirinkus paslaugą „Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės 
vaikams skyrimas“. 

S_REIK_2 El. paslaugą gali inicijuoti institucijų atstovai, kurie prie VIISP prisijungia naudojantis valstybės tarnautojo kortele. 
Prisijungus naudojantis valstybės tarnautojo kortele, institucijos atstovai prašymą teikia kaip asmenys, įgalioti teikti prašymą 
už JA (automatiškai pažymima). 

Jei institucija nėra įvardinta kaip galimas paslaugos gavėjas, institucijos atstovai neturi galimybės inicijuoti paslaugos prie 
VIISP prisijungę naudojantis valstybės tarnautojo kortele. 

Institucijos – galimi paslaugos gavėjai: 

► Teritorinė policijos įstaiga; 
► Vaiko teisių apsaugos skyrius; 
► Seniūnija; 
► Prokuroras. 

2 - Prašymo 
pildymas 

S_REIK_3 Pareiškėjas inicijuoja „Prašymo pildymą“. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjas pasirenka savivaldybę;  
► Prisijungus kaip FA, pasirenkama už ką (už pareiškėją ar už atstovaujamą asmenį) teikiamas prašymas; 
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai; 
► Pareiškėjas prašymą patvirtina. 

S_REIK_4 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, pareiškėjas susikuria e. 
pristatymo dėžutę. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 
(pasirinkimas, ar šios paslaugos rezultatas turi būti perduotas per E. pristatymo sistemą, yra vieningas visoms 
savivaldybėms). 

3 - Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

S_REIK_5 Prašymui pateikti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo pradėto pildyti prašymo paskutinio išsaugojimo. 
SI specialistas pasirenka prašymo pateikimo terminą (šiuo metu VIISP nustatytas terminas – 30 dienų). 

4 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_6 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas.  

S_REIK_7 Sub-proceso metu pareiškėjas yra informuojamas apie tarpines paslaugos teikimo būsenas, gautas iš SI DVS. Tarpinės 
paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_8 VIISP nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga pasiekta: 

► Jei „Tarpinis informavimas - Organizuojamas komisijos posėdis“ (priimtas sprendimas organizuoti vaiko gerovės 
komisijos posėdį), procesas nukreipiamas į žingsnį „Komisijos posėdis, informavimas apie administracijos 
direktoriaus įsakymą“; 

► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „atmesta“); 
► Jei „Reikalingas patikslinimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas“ (paslaugos būsena – 

„laukiama“). 

6 – Prašymo 
tikslinimas 

S_REIK_9 Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys arba reikalingi pateikti papildomi dokumentai; 
► Pareiškėjas užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus; 
► Pareiškėjas patvirtina patikslintą prašymą. 

7 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_10 Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo sprendimo „Reikalingas patikslinimas“ 
priėmimo. Per nustatytą dienų skaičių prašymo nepatikslinus, prašymas bus automatiškai atmestas. Šis nustatymas yra 
konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus sprendimo patikslinti metu SI 
specialistas gali nustatytą terminą pakeisti. 

8 – :BP.06 
Institucijos 
informavimas 
dėl automatinio 
prašymo 
atmetimo 

S_REIK_11 Šiame procese VIISP perduoda informaciją į SI DVS apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo 
patikslinimui nustatytas laikas. Perduodamame pranešime turi būti pateikiama, koks terminas buvo nurodytas pareiškėjui. 

9 - Informuoti 
paslaugos 
gavėją apie 
paslaugos 
teikimo būseną: 
Atmesta 

S_REIK_12 Šiame procese VIISP informuoja pareiškėją apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo 
patikslinimui nustatytas laikas.  

10 – Komisijos 
posėdis, 
informavimas 
apie 
administracijos 
direktoriaus 
įsakymą 

S_REIK_13 Šis sub-procesas inicijuojamas institucijos specialistui priėmus sprendimą dėl vaiko gerovės komisijos posėdžio 
organizavimo. Šio sub-proceso metu: 

► Pareiškėjas dalyvauja vaiko gerovės komisijos posėdyje; 
► Pareiškėjas informuojamas apie Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą arba raštą „Dėl priežiūros 

priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo prašymo 
(atmetimo)“; 
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2.2. Prašymo pildymo sub-procesas 
 

 
2 pav. Prašymo pildymo sub-proceso schema 
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2 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Prašymo pildymas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.3 - :BP.04 E. 
pristatymo dėžutės 
sukūrimas 

- Žr. reikalavimą „S_REIK_4“. 

2.4 – Pasirinkti 
savivaldybę, įvesti 
vaiko asmens kodą 

S_REIK_14 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 
► Savivaldybę; 
► Vaiko asmens kodą; 
► Jei prisijungęs yra fizinis asmuo, požymį, ar prašymą teikia: 

► Asmuo, įgaliotas juridinio asmens (reikia pateikti JA kodą); 
► Juridinio asmens vadovas (reikia pateikti JA kodą); 
► Asmuo už save. 

 
Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo: 

► Pasirinkti konkrečią savivaldybę; 
► Įvesti vaiko asmens kodą; 
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir nėra nustatyta, kad atstovauja kitą asmenį. 

S_REIK_15 Vaiko asmens kodas neturi būti rodomas tarp SI specialistui pateikiamų prašymo duomenų. 

S_REIK_16 Prisijungus naudojantis valstybės tarnautojo kortele, automatiškai nustatoma, kad institucijos atstovai prašymą teikia 
kaip asmenys, įgalioti teikti prašymą už JA. Jei prašymą pildo ne institucijos vadovas, turi būti prisegamas įgaliojimas. 

2.5 – Ar prašymas 
pildomas FA už 
save? 

S_REIK_17 Jei prašymą pildo FA už JA, nuo šio žingsnio procesas tęsiasi abejomis galimomis atšakomis: iš GR gaunami FA 
duomenys, o iš JAR gaunami JA duomenys. 

2.6 - Užklausti  

duomenų GR 

S_REIK_18 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.7 - Gauti 
duomenis iš GR 

 

S_REIK_19 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

S_REIK_20 VIISP automatiškai nustato, ar pareiškėjo nurodytas vaikas yra gautame iš GR visų pareiškėjo nepilnamečių vaikų 
sąraše. SI specialistui su iš GR gautais duomenimis perduodamas požymis, ar pareiškėjas yra vienas iš vaiko tėvų. 

2.8 – Užklausti 
duomenų iš JAR 

S_REIK_21 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.9 - Gauti 
duomenis iš JAR 

S_REIK_22 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.11 – Užklausti 
duomenų iš MR 

S_REIK_23 Duomenų sąsaja su Mokinių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.12 - Gauti 
duomenis iš MR 

S_REIK_24 Duomenų sąsaja su Mokinių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.13 – Užklausti 
duomenų iš ŠMIR 

S_REIK_25 Duomenų sąsaja su Švietimo ir mokslo institucijų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.14 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_26 Prašymas automatiškai užpildomas: 

► autentifikacijos metu gautais duomenimis (prisijungimo prie www.epaslaugos.lt portalo metu gautais asmens 
duomenimis); 

► iš GR gautais duomenimis; 
► iš JAR gautais duomenimis; 
► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.15 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_27 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 4 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 

REIKALAVIMAI “. 

2.17 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_28 Tuomet, kai SI pasirenka, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis procesas „BP.01 
Elektroninis pasirašymas“. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 
(pasirinkimas, ar prašymas turi būti pasirašytas el. parašu, yra vieningas visoms savivaldybėms). 

Suderintas konfigūravimo parametras: su savivaldybėmis suderinta, kad reikalinga prašymą pasirašyti el. parašu. 

http://www.epaslaugos.lt/
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2.3. Sprendimo priėmimo sub-procesas 
 

    
3 pav. Sprendimo priėmimo sub-proceso schema  

 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

12 psl. iš 43 
S.09. „Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas“ elektroninės paslaugos 

proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 
3 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Sprendimo priėmimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

4.2 – Perduoti 
prašymą SI DVS 

S_REIK_29 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

4.3 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_30 Šio žingsnio metu laukiama, kol iš institucijos DVS bus gauta: 

► Informacija apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos teikimo būsena; 
► SI specialisto priimtas sprendimas. 

Tolimesnė proceso vykdymo seka priklauso nuo to, kuris pranešimas gautas. 

4.4 - Gauti 
informaciją apie 
įvykį, pagal kurį 
nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo 
būsena 

S_REIK_31 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

4.5 - Informuoti 
paslaugos gavėją 
apie tarpinę 
paslaugos teikimo 
būseną 

S_REIK_32 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, kai prašymas priskirtas specialistui. Tarpinės paslaugos teikimo būsenos 

yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 

4.6 – Gauti 
sprendimą / Tarpinį 
informavimą iš SI 
DVS 

S_REIK_33 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

4.7 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_34 Procesas tęsiamas žingsniu 4.8, jei priimtas vienas iš galimų sprendimų: 

► Reikalingas patikslinimas; 
► Neigiamas sprendimas. 

Procesas tęsiamas žingsniu 4.9, jei vykdomas tarpinis informavimas: 

► Tarpinis informavimas: Organizuojamas komisijos posėdis. 

4.8 – Informuoti 
paslaugos gavėją 
apie priimtą 
sprendimą: 
Neigiamas 
sprendimas / 

S_REIK_35 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, VIISP: 

► Informuoja pareiškėją apie reikalingą patikslinimą (reikalingus patikslinti prašymo laukus ir (arba) dokumentus, 
kuriuos reikia pateikti); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (pridedamas raštas su atmetimo priežastimi); 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

Reikalingas 
patikslinimas 

4.9 – Tarpinis 
informavimas: 
Organizuojamas 
komisijos posėdis 

S_REIK_36 VIISP automatiškai vykdo tarpinį informavimą ir perduoda informaciją pareiškėjui: 

► Informuoja pareiškėją apie organizuojamą vaiko gerovės komisijos posėdį (pranešimas, informuojantis apie 
organizuojamą vaiko gerovės komisijos posėdį). 

S_REIK_37 Pareiškėjo informavimo apie organizuojamą vaiko gerovės komisijos posėdį atveju, tarpinė paslaugos būsena keičiasi į 
„Nagrinėjama: Organizuojamas vaiko gerovės komisijos posėdis“. 

4.11 –  :BP.05 
Perdavimas į E. 
pristatymo IS 

S_REIK_38 Tuomet, kai SI pasirenka, kad priimtas sprendimas bus perduotas per E. pristatymo IS, turi būti vykdomas bendrasis 
procesas „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. 
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2.4. Prašymo tikslinimo sub-procesas 
 

 
4 pav. Prašymo tikslinimo sub-proceso schema 
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4 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Prašymo tikslinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

6.2 – Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

- Pastaba: šiam žingsniui taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 

6.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

S_REIK_39 Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką, kuris turi būti nurodomas dienomis. 

6.5 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

- Pastaba: šiam žingsniui taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 
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2.5. Komisijos posėdžio, informavimo apie administracijos direktoriaus įsakymą sub-procesas 

  
5 pav. Prašymo tikslinimo sub-proceso schema 
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Komisijos posėdis, informavimas apie administracijos direktoriaus įsakymą“ reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

10.2 – Dalyvauti 
vaiko gerovės 
komisijos posėdyje 

- Šio žingsnio metu  pareiškėjas asmeniškai dalyvauja vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

10.3 Gauti 
administracijos 
direktoriaus 
įsakymą iš 
institucijos DVS 

S_REIK_40 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

10.4 Informuoti 
pareiškėją apie 
priimtą sprendimą: 
Teigiamas 
sprendimas - 
administracijos 
direktoriaus 
įsakymas 

S_REIK_41 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją apie administracijos direktoriaus pasirašytą įsakymą pareiškėjui.  

S_REIK_42 Priklausomai nuo pareiškėjo pasirinkto perdavimo būdo, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas 
„Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo 
prašymo (atmetimo)“ perduodamas pareiškėjui el. priemonėmis (VIISP ar e. pristatymo IS) arba registruotu paštu. 

10.6 - :BP.05 
Perdavimas į E. 
pristatymo IS 

S_REIK_43 Tuomet, kai paslaugai SI pasirenka, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, turi būti vykdomas 
bendrasis procesas „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. 
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / 
registras) 

Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  2.6 – Užklausti duomenų GR Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas; 
► Vaiko asmens kodas. 

 

2.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė; 
► Pareiškėjo gyvenamoji vieta; 
► Pareiškėjo gimimo data; 
► Visų pareiškėjo nepilnamečių vaikų 

asmens kodai. 

 

Visų pareiškėjo nepilnamečių vaikų 
asmens kodai gaunami 
naudojantis Gyventojų registro 
tarnybos prie Vidaus reikalų 
ministerijos teikiamos žiniatinklio 
paslaugos 
„GRTPersonDetailInformationService“, 

metodu „ats_nepiln_vaik_kod“. 
(patikrinti, ar asmuo yra įtrauktas į 
nuolatinės gyvenamosios vietos 
neturinčių asmenų registrą). 
 

Visų nepilnamečių paslaugos gavėjo 
vaikų asmens kodai naudojami 
nustatyti, ar pareiškėjas yra vienas iš 
vaiko tėvų, ir neturi būti perduodami 
SI specialistui. SI specialistui 
perduodamas tik požymis, ar 
pareiškėjas yra vienas iš vaiko tėvų. 

3.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Vaiko vardas; 
► Vaiko pavardė; 
► Vaiko gimimo data; 
► Vaiko gyvenamoji vieta. 

Šie duomenys gaunami tik jei buvo 
nustatyta, kad pareiškėjas vienas iš 
vaiko tėvų. 

4.  2.8 – Užklausti duomenų iš JAR Perduodama į JAR ► Juridinio asmens kodas  

5.  2.9 – Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Juridinio asmens pavadinimas 
► Juridinio asmens buveinės adresas 
► Juridinio asmens vadovo asmens 

kodas  
► Juridinio asmens vadovo vardas 

Duomenys gaunami tik tais atvejais, 
kuomet prašymą teikia JA, JA 
vadovas, arba JA įgaliotas FA ir kai JA 
vadovas yra Lietuvos pilietis 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / 
registras) 

Duomenų sąrašas Pastabos 

► Juridinio asmens vadovo pavardė 

6.  2.9 – Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Juridinio asmens pavadinimas 
► Juridinio asmens buveinės adresas 
► Juridinio asmens vadovo gimimo 

metai 
► Juridinio asmens vadovo vardas 
► Juridinio asmens vadovo pavardė 

Duomenys gaunami tik tais atvejais, 
kuomet prašymą teikia JA, JA 
vadovas, arba JA įgaliotas FA ir kai JA 
vadovas yra ne Lietuvos pilietis 

7.  2.11 – Užklausti duomenų iš MR Perduodama į Mokinių registrą ► Vaiko asmens kodas. Šie duomenys perduodami tik jei buvo 
nustatyta, kad pareiškėjas vienas iš 
vaiko tėvų. 

8.  2.12 – Gauti duomenis iš MR Gaunama iš Mokinių registro ► Mokyklos, kurioje mokosi vaikas, 
pavadinimas. 

Šie duomenys gaunami tik jei buvo 
nustatyta, kad pareiškėjas vienas iš 
vaiko tėvų. 

9.  2.13 – Gauti duomenis iš ŠMIR Gaunama iš ŠMIR ► Visų Lietuvos Respublikos švietimo 
institucijų, išskyrus mokslinių tyrimų 
institutus, aukštąsias mokyklas, 
švietimo pagalbos įstaigas, 
pavadinimai. 

 

10.  4.2 – Perduoti prašymą SI DVS Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas; 
► Iš GR gauti duomenys; 
► Iš JAR gauti duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

11.  4.4 - Gauti informaciją apie įvykį, 
pagal kurį nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo būsena 
„Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris.  

12.  4.4 - Gauti informaciją apie įvykį, 
pagal kurį nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo būsena 
„Nagrinėjama“ 

Gaunama iš SI DVS ► Specialisto (-ės), kuriam (-iai) 
priskirtas prašymas, vardas, 
pavardė, pareigos ir skyrius. 

Tais atvejais, kuomet SI DVS nėra 
tvarkomi duomenys apie specialisto 
pareigas arba skyrių, pareiškėjui 
pateikiami tik tie duomenys, kurie 
tvarkomi SI DVS. 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / 
registras) 

Duomenų sąrašas Pastabos 

13.  4.6 – Gauti sprendimą / Tarpinį 
informavimą iš SI DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Reikalingas patikslinimas. 
Papildomai perduodama reikalingų 
patikslinti prašymo laukų sąrašas ir 
(arba) dokumentų, kuriuos reikia 
pateikti, sąrašas; 

► Neigiamas sprendimas. Papildomai 
perduodamas raštas su atmetimo 
priežastimi; 

Tarpinis informavimas, gaunamas iš SI 
DVS: 

► Organizuojamas vaiko gerovės 
komisijos posėdis. Perduodamas 
pranešimas, informuojantis apie 
organizuojamą vaiko gerovės 
komisijos posėdį. 

 

14.  10.3 Gauti administracijos 
direktoriaus įsakymą iš 
institucijos DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Teigiamas sprendimas - 
administracijos direktoriaus 
įsakymas. 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

Nr. Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  Gaunama iš JAR 

► Juridinio asmens pavadinimas 
► Juridinio asmens buveinės adresas 
► Juridinio asmens vadovo asmens kodas Juridinio asmens 

vadovo vardas 
► Juridinio asmens vadovo pavardė 

Duomenys gaunami tik tais 
atvejais, kuomet prašymą teikia 
JA, JA vadovas, arba JA 
įgaliotas FA ir kai JA vadovas 
yra Lietuvos pilietis 
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 54-2644) Visos 

2.  Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2012 m.   birželio 11 d. 
įsakymu Nr. 35-453 „Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių paslaugos skyrimas“ 

Kauno miesto 

3.  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu. Nr. AD1-244 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento 
patvirtinimo“ 

Klaipėdos miesto 

4.  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. AD1-244 „Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas“ 

Klaipėdos miesto 

5.  Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 24 d. įsakymu nr. 9-171 „Dėl Širvintų rajono 
savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ 

Širvintų rajono 

6.  Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 24 d. įsakymu nr. „Širvintų rajono savivaldybės 
administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas“ 

Širvintų rajono 

7.  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. A-45 „Dėl Kauno miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. A-355 Kauno miesto savivaldybės 
administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo. 

Kauno miesto 

8.  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-355 patvirtintas „Kauno 
miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas“ 

Kauno miesto 

9.  Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V2-100 „Dėl Ignalinos 
rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo“   

Ignalinos rajono 
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6. PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI  
 

Duomenų 
grupės 
pavadini
mas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildym
o būdas 

Privalomu
mas 

Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Bendrieji laukai 

- Prašymo pateikimo data Užpildom
a 
automatiš
kai 

Automatini
s 

(metai, 
mėnuo, 
diena) 

Privalomas  Data nurodoma 
pagal prašymo 
patvirtinimo datą 

- Savivaldybė Nurodo 
pareiškėja
s 

Pasirenka
ma 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

- Prašymą teikia: 

► Asmuo pats už save. 
► Įgaliotas fizinis asmuo atstovauti 

juridiniam asmeniui: 
► Juridinio asmens vadovas: 

► Atstovaujamo juridinio 
asmens kodas. 

► Kitas įgaliotas asmuo: 
► Atstovaujamo juridinio 

asmens kodas. 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Pasirenka
ma 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

 

Privalomas Rodomas, jei prašymą pildo 
fizinis asmuo 

Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

- Prašymą teikia: Nurodo 
pareiškėja

Pasirenka
ma 

Privalomas Rodomas, jei prašymą pildo 
juridinis asmuo arba fizinis 

Galima pasirinkti 
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mas 
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mas 
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► Teritorinė policijos įstaiga; 
► Savivaldybės švietimo institucija, kurioje 

mokosi vaikas; 
► Vaiko teisių apsaugos skyrius; 
► Seniūnija, kurioje deklaruota vaiko 

gyvenamoji vieta; 
► Prokuroras; 
► Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonę vykdantis asmuo; 
► Globos namai 

s reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

 

 asmuo už juridinį asmenį 
(juridinio asmens vadovas 
arba asmuo, įgaliotas juridinio 
asmens). 

vieną reikšmę 

 

Tai atvejais, 
pareiškėjas 
jungiasi su 
valstybės 
tarnautojo 
pažymėjimu, 
institucija už kurią 
teikiamas 
prašymas 
nustatoma 
automatiškai. 
Automatiškai 
nustatomos šios 
institucijos: 

► Teritorinė 
policijos 
įstaiga; 

► Vaiko 
teisių 
apsaugos 
skyrius; 

► Seniūnija, 
kurioje 
deklaruota 
vaiko 
gyvenamoj
i vieta; 

► Prokuroras
. 
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- Vaiko asmens kodas Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Vaiko asmens kodas turi būti 
nerodomas prašyme, 
pateiktame institucijos 
specialistui 

 

- Prašymas teikiamas dėl vaiko minimalios ir 
vidutinės priežiūros priemonių: 

► Skyrimo 
► Pratęsimo 
► Pakeitimo 
► Panaikinimo 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Pasirenka
ma 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

- Vaikui prašomos skirti priežiūros tipas: 

► Minimali; 

► Vidutinė. 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Pasirenka
ma 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

 

Privalomas Rodoma, jei lauke „Prašymas 
teikiamas dėl vaiko 
minimalios ir vidutinės 
priežiūros priemonių“ 
pasirinkta reikšmė „Skyrimo“. 

Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Vaiko vidutinės 
priežiūros 
priemonė gali būti 
skiriama vaikui, 
kuriam pritaikius 
minimalios 
priežiūros 
priemones nebuvo 
pasiekta teigiamų 
jo elgesio pokyčių. 
Dėl vaiko 
priežiūros 
priemonių skyrimo 
žr. Lietuvos 
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Respublikos vaiko 
minimalios ir 
vidutinės priežiūros 
įstatymą“. 

Pareiškėjo 
(fizinio 
asmens) 
duomenys 

 

 

Gimimo data Užpildom
a 
duomeni
mis, 
gautais 
prisijungi
mo metu 

Automatini
s 

Privalomas   

Vardas Gaunama 
iš GR 

Automatini
s 

Privalomas   

Pavardė Gaunama 
iš GR 

Automatini
s 

Privalomas   

Faktinis gyvenamosios vietos 
adresas 

Vietovė Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 

 

Turi būti 
siūlomos 
reikšmės 
iš adresų 
registro. 

Privalomas Nerodomi, jei prašymą pildo 
FA už kitą JA 

 

Gatvė Nurodo 
pareiškėja
s 

Privalomas  

Namas Nurodo 
pareiškėja
s 

Privalomas  

Butas Nurodo 
pareiškėja
s 

Neprivalom
as 
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Pašto 
kodas 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Privalomas  

El. pašto adresas Užpildom
a 
duomeni
mis iš 
naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatini
s 

Privalomas Galima koreguoti  

Telefono nr. Užpildom
a 
duomeni
mis iš 
naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatini
s 

Privalomas Galima koreguoti  

Pareiškėjo 
(juridinio 
asmens) 
duomenys 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, 
kai 
prašymą 
pildo: 

Juridinio asmens kodas Užpildom
a 
duomeni
mis, 
gautais 
prisijungi
mo metu 

Automatini
s 

Privalomas   

Pavadinimas Gaunama 
iš JAR 

Automatini
s 

Privalomas   

Buveinė (adresas) Gaunama 
iš JAR 

Automatini
s 

Privalomas   
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Juridinis 
asmuo už 
save 

El. pašto adresas Užpildom
a 
duomeni
mis iš 
naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatini
s 

Privalomas Galima koreguoti  

Telefono nr. Užpildom
a 
duomeni
mis iš 
naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatini
s 

Privalomas Galima koreguoti  

Paslaugos 
gavėjo 
(juridinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, 
kai 
prašymą 
pildo: 

Įgaliotas 
fizinis 
asmuo 

Juridinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Pavadinimas Gaunama 
iš JAR 

Automatini
s 

Privalomas   

Buveinė (adresas) Gaunama 
iš JAR 

Automatini
s 

Privalomas   
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atstovauti 
juridiniam 
asmeniui 

Specifiniai laukai 

Vaiko 
duomenys  

d 

Vardas Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Laukai rodomi, jei nėra 
nustatyta, kad pareiškėjas yra 
vienas iš vaiko tėvų 

 

Pavardė Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Gimimo data Nurodo 
pareiškėja
s 

Pasirenka
ma 
reikšmė iš 
kalendoria
us 

Nurodoma 
dienų 
tikslumu 

Privalomas  

Vardas Gaunama 
iš GR 

Automatini
s 

Privalomas Laukai rodomi, jei nustatyta, 
kad pareiškėjas vienas iš 
vaiko tėvų 

 

Pavardė Gaunama 
iš GR 

Automatini
s 

Privalomas  

Gimimo data Gaunama 
iš GR 

Automatini
s 

Privalomas  

Mokykla, kurioje mokosi Gaunama 
iš Mokinių 

Automatini
s / 

Privalomas Galima koreguoti. Kai lauke 
„Prašymą teikia:“ 
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registro / 
Gaunama 
iš ŠMIR 

Pasirenka
ma 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo.  

 pasirinkta reikšmė 
„Asmuo pats už 
save“ ir nustatyta, 
kad pareiškėjas yra 
vienas iš vaiko 
tėvų, laukas 
automatiškai 
užpildomas 
duomenimis, 
gautais iš Mokinių 
registro.  Pastaba: 
iš MR gali būti 
gautos, ir tokiu 
atveju prašymo 
formoje  turi būti 
pateiktos, kelios 
reikšmės (kelių 
mokyklų, kuriose 
yra registruotas 
vaikas, 
pavadinimai). 

Kitais atvejais, 
pareiškėjas 
pasirenka reikšmę 
iš sąrašo arba 
rankiniu būdu 
įveda švietimo 
institucijos 
pavadinimą. 
Vedant švietimo 
institucijos 
pavadinimą 
rankiniu būdu, turi 
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būti siūlomos 
švietimo institucijų 
pavadinimų, 
išskyrus mokslinių 
tyrimų institutus, 
aukštąsias 
mokyklas, švietimo 
pagalbos įstaigas, 
reikšmės iš ŠMIR. 
Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieną, mokyklą. 

Ar vaiko faktinės gyvenamosios vietos adresas 
sutampa su nurodytu pareiškėjo faktinės 
gyvenamosios vietos adresu? 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Pasirenka
ma 
reikšmė 
„taip/ ne“ 

Privalomas Rodomas, jei prašymą teikia 

► Asmuo pats už save 

Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

Faktinės gyvenamosios 
vietos adresas 

Vietovė Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 

 

Turi būti 
siūlomos 
reikšmės 
iš adresų 
registro. 

Privalomas Laukai rodomi, jei lauke „Ar 
vaiko faktinis gyvenamosios 
vietos adresas sutampa su 
nurodytu pareiškėjo faktinės 
gyvenamosios vietos 
adresu?“ pasirinkta reikšmė 
„Ne“, arba jei prašymą teikia: 

► Juridinio asmens 
vadovas 

► Įgaliotas fizinis 
asmuo atstovauti 
juridiniam asmeniui 

► Juridinis asmuo 

 

Gatvė Nurodo 
pareiškėja
s 

Privalomas 

Namas Nurodo 
pareiškėja
s 

Privalomas 

Butas Nurodo 
pareiškėja
s 

Neprivalom
as 
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Pašto kodas Nurodo 
pareiškėja
s 

Privalomas 

- Vaiko elgesys Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma, jei lauke „Prašymas 
teikiamas dėl vaiko 
minimalios ir vidutinės 
priežiūros priemonių“ 
pasirinkta reikšmė „Skyrimo“. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Aprašomas vaiko 
elgesys: padarė 
nusikaltimo ar 
baudžiamojo 
nusižengimo 
požymių turinčias 
veikas, padarė 
administracinio 
teisės pažeidimų 
požymių turinčias 
veikas, vaiko 
elgesys daro žalą ir 
kelia pavojų jam 
pačiam ir 
aplinkiniams, o 
vaiko atstovų pagal 
įstatymą, vietos 
bendruomenės 
pastangų 
nepakanka 
teigiamiems jo 
elgesio pokyčiams 
pasiekti“. 

- Vaiko minimalios ar vidutinės priemonės 
pratęsimo priežastys 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma, jei lauke „Prašymas 
teikiamas dėl vaiko 
minimalios ir vidutinės 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Aprašomos 
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priežiūros priemonių“ 
pasirinkta reikšmė 

„Pratęsimo“. 

priežastys, dėl 
kurių vaikui 
paskirta minimalios 
ar vidutinės 
priežiūros 
priemone 
nepavyko pasiekti 
teigiamų jo elgesio 
pokyčių ir 
minimalios ar 
vidutinės priežiūros 
priemonė gali būti 
pratęsta“  

- Vaiko minimalios ar vidutinės priemonės 
pakeitimo priežastys 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma, jei lauke „Prašymas 
teikiamas dėl vaiko 
minimalios ir vidutinės 
priežiūros priemonių“ 
pasirinkta reikšmė 

„Pakeitimo“. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Aprašomos 
priežastys, dėl 
kurių vaikui turėtų 
būti skiriama kita 
minimalios 
priežiūros 
priemonė, kitas 
vaiko minimalios 
priežiūros 
priemonę vykdantis 
asmuo, kreipiamasi 
į teismą dėl leidimo 
skirti vaikui 
vidutinės priežiūros 
priemonę ar 
pakeisti vidutinės 
priežiūros 
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šaltinis 

Užpildym
o būdas 

Privalomu
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priemonės 
vykdymo vietą. 
(Daugiau 
informacijos žr. 
Lietuvos 
Respublikos vaiko 
minimalios ir 
vidutinės priežiūros 
įstatyme (Žin., 
2007, Nr. 80-3214; 
2010, Nr. 54-2644) 
11 straipsnis) 

- Vaiko minimalios ar vidutinės priemonės 
panaikinimo priežastys 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma, jei lauke „Prašymas 
teikiamas dėl vaiko 
minimalios ir vidutinės 
priežiūros priemonių“ 
pasirinkta reikšmė 

„Panaikinimo“. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Aprašomos 
priežastys, dėl 
kurių vaikui toliau 
taikyti minimalios 
ar vidutinės 
priežiūros 
priemonę 
netikslinga arba 
kitos svarbios 
priežastys, dėl 
kurių vaikas negali 
šios priemonės 
vykdyti“ 
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Prisegami 
dokument
ai 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, 
kai 
prašymą 
pildo fizinis 
asmuo 

 

 

Vaiko gimimo liudijimo kopija Nurodo 
pareiškėja
s 

Prisegam
as 
dokument
as 

Privalomas Rodomas, jei pareiškėjas yra 
fizinis asmuo ir nenustatyta, 
kad pareiškėjas vienas iš 
vaiko tėvų. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite skanuotą 
arba fotografuotą 
dokumento kopiją“. 

Vaiko charakteristika Nurodo 
pareiškėja
s 

Prisegam
as 
dokument
as 

Privalomas Rodoma, jei lauke „Prašymą 
teikia“ pasirinkta:  

► Savivaldybės 
švietimo institucija, 
kurioje mokosi 
vaikas. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite skanuotą 
arba fotografuotą 
dokumento kopiją. 
Kaip vaiko 
charakteristikos 
priedas turi būti 
pridedama ir 
pažyma apie vaiko 
mokymosi 
pasiekimus“. 

Prisegami 
dokument
ai 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, 
kai 
prašymą 
pildo 
juridinis 

Pažymą apie visas mokyklos taikytas ir 
išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo 
galimybes 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Prisegam
as 
dokument
as 

Privalomas Rodoma, jei lauke „Prašymą 
teikia“ pasirinkta reikšmė:  

► Savivaldybės 
švietimo institucija, 
kurioje mokosi 
vaikas. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite skanuotą 
arba fotografuotą 
dokumento kopiją“. 

Šeimos charakteristika ir gyvenimo sąlygų 
aprašymas 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Prisegam
as 
dokument
as 

Privalomas Rodoma, jei lauke „Prašymą 
teikia“ pasirinkta viena iš šių 
reikšmių:  

► Vaiko teisių 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite skanuotą 
arba fotografuotą 
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grupės 
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mas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
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o būdas 
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mas 
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Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

asmuo 

 

apsaugos skyrius; 
► Seniūnija, kurioje 

vaikas nuolat gyvena. 

dokumento kopiją“. 

Pažyma apie vaikui taikytas minimalios 
priežiūros priemones ir efektyvumą 

 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Prisegam
as 
dokument
as 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Prašomos skirti vaiko 
priežiūros tipas“ pažymėta 
„Vidutinė“ ir lauke „Prašymą 
teikia“ pasirinkta:  

► Vaiko minimalios ar 
vidutinės priežiūros 
priemonę vykdantis 
asmuo. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite skanuotą 
arba fotografuotą 
dokumento kopiją“. 

Teritorinės policijos nuovados pažyma apie 
vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių veikas ir administracinius 
teisės pažeidimus 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Prisegam
as 
dokument
as 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Prašomos skirti vaiko 
priežiūros tipas“ pažymėta 
„Vidutinė“ ir lauke „Prašymą 
teikia“ pasirinkta viena iš šių 
reikšmių:  

► Teritorinė policijos 
įstaiga; 

► Prokuroras. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite skanuotą 
arba fotografuotą 
dokumento kopiją“. 

Teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių 
kopijos 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Prisegam
as 
dokument
as 

Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Prašomos skirti vaiko 
priežiūros tipas“ pažymėta 
„Vidutinė“ ir lauke „Prašymą 
teikia“ pasirinkta viena iš šių 
reikšmių:  

► Teritorinė policijos 
įstaiga; 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite skanuotą 
arba fotografuotą 
dokumento kopiją 
(-as)“. 
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► Prokuroras. 

 

Turi būti galimybė prisegti 
daugiau, nei vieną 
dokumentą. 

Dokumentai įrodantys apie teiktą vaikui ir šeimai 
pagalbą 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Prisegam
as 
dokument
as 

Neprivalom
as 

Rodomas, jei lauke 
„Prašomos skirti vaiko 
priežiūros tipas“ pažymėta 
„Vidutinė“. 

 

 

Turi būti galimybė 
prisegti daugiau, 
nei vieną 
dokumentą. 

 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Pridėkite 
skanuotus arba 
fotografuotus 
dokumentus, 
įrodančius vaikui ir 
/ arba šeimai teiktą 
pagalbą, kuri 
nebuvo įvardinta 
kituose laukuose“. 

Papildoma informacija Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 
arba 
prisegami 
dokument
ai 

Neprivalom
as 

 
Turi būti galimybė 
prisegti daugiau 
nei vieną skenuotą 
arba fotografuotą 
dokumento kopiją. 

Kontekstinė 
pagalba: 

 „Pridėkite 
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Duomenų 
grupės 
pavadini
mas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 
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Privalomu
mas 
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Pastabos 
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papildomus 
skanuotus arba 
fotografuotus 
dokumentus, 
svarbius prašymo 
nagrinėjimui (pvz. 
Išrašas iš vaiko 
sveikatos 
dokumentų; Vaikų 
ir paauglių 
psichiatro išvada 
dėl vaiko psichikos 
sveikatos būklės 
(forma 046/a); 
Vaiko asmens 
dokumento kopija 
ir kt.)“. 

Papildomi 
duomenų 
laukai 

Įgaliojimas teikti prašymą Nurodo 
pareiškėja
s 

Prisegam
as 
dokument
as 
(skanuota 
arba 
fotografuo
ta 
įgaliojimo 
kopija) 

Privalomas Nematomas, jei prašymą 
teikia: 

► Asmuo pats už save  
► Įgaliotas fizinis 

asmuo atstovauti 
juridiniam asmeniui: 

► Juridinio 
asmens 
vadovas 

 

Ar savivaldybės administracijos direktoriaus 
sprendimą (įsakymą arba raštą) pageidaujate 
gauti registruotu paštu? 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Pasirenka
ma 
reikšmė 
„taip/ ne“ 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

Kontekstinė 
pagalba: 
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Ar korespondencijos adresas sutampa su 
nurodytu faktinės gyvenamosios vietos adresu? 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Pasirenka
ma 
reikšmė 
„taip/ ne“ 

Privalomas Rodomas, jei prašymą teikia: 

► Asmuo pats už save. 

Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

Ar korespondencijos adresas sutampa su 
nurodytu juridinio asmens buveinė adresu? 

Nurodo 
pareiškėja
s 

Pasirenka
ma 
reikšmė 
„taip/ ne“ 

Privalomas Rodomas, jei prašymą teikia 

► Įgaliotas fizinis 
asmuo atstovauti 
juridiniam asmeniui: 

► Juridinio 
asmens 
vadovas; 

► Kitas 
įgaliotas 
asmuo. 

Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

Korespondencijos adresas Vietovė Nurodo 
pareiškėja
s 

Rankinis 
įvedimas 

 

Turi būti 
siūlomos 
reikšmės 
iš adresų 
registro. 

Privalomas Laukai rodomi, jei lauke „Ar 
korespondencijos adresas 
sutampa su nurodytu faktinės 
gyvenamosios vietos 
adresu?“ arba lauke „Ar 
korespondencijos adresas 
sutampa su nurodytu juridinio 
asmens buveinė adresu?“ 
pasirinkta reikšmė „Ne“ 

 

Gatvė Nurodo 
pareiškėja
s 

Privalomas 

Namas Nurodo 
pareiškėja
s 

Privalomas 

Butas Nurodo 
pareiškėja
s 

Neprivalom
as 
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Duomenų 
grupės 
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mas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
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Privalomu
mas 
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Pašto kodas Nurodo 
pareiškėja
s 

Privalomas 
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui

1
 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas specialistui (-ei) Patvirtinta 

 

                                                   
1 Sprendimą dėl nustatytos galimos tarpinės paslaugos teikimo būsenos naudojimo priima pilotinių savivaldybių institucijų specialistai. 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

42 psl. iš 43 
S.09. „Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas“ elektroninės paslaugos 

proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

8. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI 
 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

1.  2014.02.12 Prašymas patikslinti turi nustatytą terminą, kuriam praėjus pareiškėjo 
pateiktas prašymas yra automatiškai atmetamas. Apie automatinį atmetimą 
informuojamas pareiškėjas ir SI specialistas. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.12 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 skambučio metu 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.20 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

2.  2014.02.12 Galutinis paslaugos suteikimo rezultatas – pranešimas apie priimtą 
sprendimą organizuoti vaiko gerovės komisijos posėdį ir toliau svarstyti 
galimybę vaikui pritaikyti minimalios ar vidutinės priežiūros priemones. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.12 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.21 skambučio metu 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.20 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

3.  2014.02.12 Prašymo pateikimui pakanka, kad būtų identifikuota asmens tapatybė 
(pasirašymas el. parašu neprivalomas). 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.12 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Atmesta  
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.20 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

4.  2014.02.12 Visi prie prašymo pridedami dokumentai gali būti prisegami skanuoti arba 
fotografuoti. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.12 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.21 skambučio metu 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.20 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

5.  2014.03.04 Kai identifikuojamasi VIISP portale su valstybės tarnautojo pažymėjimu iš 
VATAR jokie duomenys nėra gaunami. Autentifikavimo duomenys yra tik tie, 
kurie saugomi valstybės tarnautojo sertifikate, t.y. vardas, pavardė, 
valstybės tarnautojo kodas, pareigos, įstaiga kur dirba, el. pašto adresas 

Patvirtinta IVPK el. paštu 2014.03.04 

6.  2014.03.06 Kadangi prašymas gali būti naudojamas teismo procese, prašymą reikalinga 
pasirašyti el. parašu. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.03.06 skambučio metu  
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.06  susitikimo metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 

7.  2014.03.06 2014.03.06 vykusio patvirtinimo metu, bendru dalyvavusių šalių sprendimu 
pakeistas anksčiau priimtas sprendimas Nr. 2 ir galutinis paslaugos 
suteikimo rezultatas apibrėžiamas kaip savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo 
(pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo 
prašymo (atmetimo)“. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.03.06 skambučio metu  
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.06  susitikimo metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

43 psl. iš 43 
S.09. „Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas“ elektroninės paslaugos 

proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

8.  2014.03.06 Kai lauke „Prašymą teikia:“ pasirinkta reikšmė „Asmuo pats už save“ ir 
nustatyta, kad pareiškėjas vienas iš vaiko tėvų, laukas automatiškai 
užpildomas duomenimis gautais iš mokinių registro su galimybe pareiškėjui 
pakoreguoti automatiškai gautus duomenis. Koregavimo metu turi būti 
siūlomos švietimo institucijų pavadinimų, išskyrus mokslinių tyrimų institutus, 
aukštąsias mokyklas, švietimo pagalbos įstaigas, reikšmės iš ŠMIR. 
Kitais atvejais, pareiškėjas pasirenka reikšmę iš sąrašo arba rankiniu būdu 
įveda švietimo institucijos pavadinimą. Vedant švietimo institucijos 
pavadinimą rankiniu būdu, turi būti siūlomos švietimo institucijų pavadinimų, 
išskyrus mokslinių tyrimų institutus, aukštąsias mokyklas, švietimo pagalbos 
įstaigas, reikšmės iš ŠMIR. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.03.06 skambučio metu  
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.06  susitikimo metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
LSA: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 

9.  2014.03.18 Atsižvelgiant į tai, kad SI specialistai turi prieigą prie Mokinių registro ir kad 
pareiškėjas turi pateikti vaiko švietimo instituciją, neįtrauktas duomenų 
paketas, kurio apimtyje iš Mokinių registro gaunamas mokyklos, kurioje 
mokosi vaikas, pavadinimas. 

- 
 

 


