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TEIKIMAS
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Vilnius
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas Nr. X-1238 buvo
pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija (toliau – Įstatymas) Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 pakeitimo įstatymu Nr. XII-2535 (toliau – Pakeitimo
įstatymas). Pakeitimo įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 2 dalį, įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 1 d. Įstatymas
naujai apibrėžė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (toliau – ir Koordinatorius)
funkcijas vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių planavimo, koordinavimo, vertinimo ir
stebėsenos srityje. Įsigaliojus Pakeitimo įstatymui, keitėsi ir savivaldybės administracijos Vaiko
gerovės komisijos (toliau – ir Komisija) sudėtis, paskirtis bei funkcijos. Šio įstatymo 2 straipsnio 2
dalis nustatė, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, Lietuvos Respublikos
socialines apsaugos ir darbo ministras, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir
savivaldybių institucijos iki 2017 m. rugpjūčio 3l d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės
aktus.
Įstatymo 30 straipsnio 2 dalis numato: „Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija
sudaroma iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, teritorinės policijos įstaigos,
probacijos tarnybos, teritorinės prokuratūros, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos ir kitų
institucijų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovų.“
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (redakcija nuo 2017-09-01) (toliau – Švietimo
įstatymas) 23 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad „Savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo
pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems
didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams,
rūpintojams) koordinavimą užtikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas –
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, kurio kvalifikacinius reikalavimus nustato
švietimo ir mokslo ministras kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos
ministru.“ Koordinatorius koordinuoja koordinuotai teikiamas švietimo pagalbą, socialines ir
sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir jų atstovams pagal įstatymą savivaldybėje, nustato šios
pagalbos ir paslaugos poreikį (1 punktas), atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas (5 punktas), atlieka
savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas (6 punktas) bei kitas

Švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. Koordinatoriaus kvalifikaciniai
reikalavimai bei funkcijos nustatyti bendru Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2017-08-28 įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 patvirtintame Koordinuotai
teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos apraše (toliau –
Aprašas). Aprašo III skyriaus 15.8 papunktis numato, kad Koordinatorius, be kita ko, organizuoja
Komisijos posėdžius bei atlieka Komisijos pirmininko funkcijas.
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsakydamas į Vyriausybės atstovo
Vilniaus apskrityje tarnybos 2017-10-21 raštą Nr. 3-257 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo bei
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymų įgyvendinimo“, pateikė
2017-11-16 įsakymo Nr. P2-1207 „Dėl Trakų rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos sudėties
tvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) kopiją, iš kurios matyti, jog Trakų rajono savivaldybės Vaiko gerovės
komisijai pirmininkauja savivaldybės administracijos direktorius, o tai neatitinka Švietimo įstatymo
23 straipsnio 3 dalies 6 punktui bei Aprašo 15.8 papunkčiui. Be to, į Komisijos sudėtį nėra įtraukta
probacijos tarnybos, nevyriausybinių organizacijų atstovai, ir tai neatitinka Įstatymo 30 straipsnio 2
dalies nuostatos.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punktas įtvirtina, jog
vietos savivalda yra grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų
teisėtumu, t. y. savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla
bei visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Teisėtumo principas įpareigoja laikytis teisės aktų hierarchijos ir užtikrinti, kad žemesnės galios teisės
aktai atitiktų visų aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdama į tai, kas aukščiau išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, s i ū l a u svarstyti
Įsakymo pakeitimo, suderinant jį su Švietimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 6 punktu, Aprašo 15.8
papunkčiu bei Įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, klausimą.
Šis teikimas turi būti apsvarstytas per savaitę nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą
sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Per
nustatytą terminą atsisakius teikimą įvykdyti (nepranešus apie teikimo įvykdymą) Vyriausybės
atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 2 punktu, šį aktą skundžia atitinkamos kompetencijos teismui.
Taip pat informuoju, jog vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6
straipsnio 1 dalies 5 punktu, Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų įvykdymo
terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto (t. y. savivaldybės
administracijos direktoriaus) motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4
straipsnio 9 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija
supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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