
2 priedas. TBK funkcijos. 

 

TBK funkcijos yra apibūdintos keliuose teisės aktuose. Funkcijų yra labai daug! Svarbu paminėti, jog 

TBK dirba pagalbos vaiko ir šeimos srityje. Tačiau jis padeda ne visuose įmanomuose žmogaus 

gyvenimo situacijose.  

 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, 

įgyvendina šias funkcijas ir pareigas: 

1. planuoja, koordinuoja ir vertina vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo 

poveikio priemonės įgyvendinimą, pagalbos vaiko atstovams pagal įstatymą, kai vaikui skiriamos 

minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė, teikimą 

savivaldybėje; 

2. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo 

terminui, koordinuoja vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;  

3. sistemina ir analizuoja informaciją apie vaiko teisių pažeidimus, psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimą, smurtą, nusikalstamumą, kitus socialinės rizikos veiksnius ir jų priežastis savivaldybės 

teritorijoje; 

4. vertina vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančių asmenų ir jų teikiamų paslaugų įvairovę, 

prieinamumą bei poreikį savivaldybėje ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl 

jų tobulinimo; 

5. kartą per metus atsiskaito savivaldybės administracijos direktoriui už vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, jų vykdymo eigą ir 

rezultatus;  

6. teikia informaciją visuomenei, kitiems suinteresuotiems asmenims apie vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą;  

7. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, vaiko minimalios 

priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės 

administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, švietimo, socialinių paslaugų, 

sveikatos priežiūros įstaigomis, probacijos tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis 

suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis 

8. dalyvauja savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose ir raštu teikia išvadą 

dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo, 

pagalbos priemonių vaiko atstovams pagal įstatymą; 

9. kartu su vaiku, jo atstovais pagal įstatymą ir vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiai 

asmenimis parengia individualų vaiko minimalios priežiūros vykdymo planą, stebi ir kontroliuoja jo 

įgyvendinimą; 

10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant individualų vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo 

poveikio priemonės vykdymo planą; 

11. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo 

terminui, parengia vaiko socialinės integracijos planą ir koordinuoti jo įgyvendinimą; 

12. konsultuoja vykdant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones ar auklėjamojo poveikio 

priemonę dalyvaujančius asmenis ir koordinuoja jiems reikalingų paslaugų ar pagalbos teikimą; 

13. vertina vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio 

priemonės vykdymo veiksmingumą ir aptaria jos vykdymo rezultatus su vaiku, vaiko atstovais pagal 

įstatymą, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis ar vaikų socializacijos 

centru; 



14. užtikrina bendro darbo koordinavimo organizavimą savivaldybėje. 

15. nustato vaikams ar jų atstovams pagal įstatymą koordinuotai teikiamų savivaldybėje švietimo, 

socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų bendrą poreikį,  

16. gavęs prašymą dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros 

paslaugų vaikui ir jo tėvams/globėjams skyrimo, priima sprendimą dėl šių paslaugų skyrimo klausimo 

svarstymo vaiko gerovės komisijos posėdyje. Prieš priimdamas sprendimą svarstyti koordinuotai 

teikiamų paslaugų skyrimo klausimą komisijos posėdyje, gali kreiptis į pavienes švietimo pagalbos, 

socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją, ir, esant 

poreikiui, inicijuoti su ja pasitarimą dėl jos teikiamos paslaugos veiksmingumo ir tęstinumo. 

17. koordinuoja koordinuotai teikiamas švietimo pagalbą, socialines ir sveikatos priežiūros 

paslaugas vaikams ir jų atstovams pagal įstatymą savivaldybėje, nustato šios pagalbos ir paslaugų 

poreikį;  

18. inicijuoja ir kartu su savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitomis 

institucijomis ir organizacijomis rengia koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir 

sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planą, buria specialistų grupę, teikiančią socialinės paramos ir 

sveikatos priežiūros paslaugas;  

19. vykdo koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo ir kokybės stebėseną, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro kartu su socialinės 

apsaugos ir darbo ministru ir sveikatos apsaugos ministru nustatytais koordinuotai teikiamų švietimo 

pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėsenos 

rodikliais ir tvarkos aprašu; 

20. informuoja vietos bendruomenę apie vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą galimybes gauti švietimo 

pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje; 

21. Inicijuoja veiksmus, numatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro, sveikatos apsaugos 

ministro, švietimo, mokslo ir sporto ministro, vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamose 

Savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijose, kai atvejo 

vadybininkas, nustatęs kad savivaldybėje teikiamos šeimoms reikalingos pagalbos neužtenka, 

pagalbos pasiūla neatitinka vaikų ir jų šeimų poreikių, apie tai raštu ar elektroninėmis ryšio 

priemonėmis informuoja koordinatorių; 

22. inicijuoja tarpinstitucinį pasitarimą, kai raštu ir (ar) elektroninėmis ryšio priemonėmis į 

koordinatorių kreipiasi atvejo vadybininkas, jei atvejo vadybininko kviečiami valstybės ir (ar) 

savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų specialistai atsisako dalyvauti atvejo vadybos 

procese; 

23. atlieka savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas, organizuoja 

komisijos posėdžius. 

 

Atlikdamas savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos primininko funkciją, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius užtikrina LR teisės aktuose nustatytų šios 

komisijos funkcijų ir pareigų įgyvendinimą: 

1. kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, 

priemones jiems įgyvendinti, ir savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito 

už jo įgyvendinimą; 

2. surenka informaciją, būtiną savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko 

minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės 

priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti; 



3. nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko 

minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų 

priemonių skyrimo; 

4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą 

į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia šio įstatymo 

įstatyme nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;  

5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo 

terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę; 

6. koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir 

nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;  

7. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės 

priežiūros priemonių tobulinimo; 

8. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima 

sprendimą dėl prevencinių, tęstinių  priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos 

pagalbos Vaikui ir/ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato 

Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;  

9. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių 

švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, 

prašymus/informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą; 

10. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją 

konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;  

11. teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus savivaldybės 

administracijos direktoriui; 

12. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su paslaugų teikėjais, atvejo 

vadybininkais, atsakingais asmenimis rengiančiais ir įgyvendinančiais koordinuotai teikiamų 

paslaugų planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą; 

13. teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir 

siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai 

teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo; 

14. gavus savivaldybės administracijos direktoriaus asmens rekomendaciją dėl privalomo 

ikimokyklinio ugdymo vaikui nustatymo ir skyrimo, į savo posėdį kviečia ir vaiko tėvus (globėjus), 

įvertina privalomo ikimokyklinio ugdymo būtinumą ir teikia siūlymų savivaldybės administracijos 

direktoriui dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo, trukmės  ir laikotarpio; 

15. gavus informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir šeimai, per 10 darbo dienų 

įvertina koordinuotai teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo 

poreikį, parengia sprendimo dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą, kuriame siūlo 

konkrečią švietimo pagalbos ar socialines paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją 

koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo koordinavimui, institucijas, įstaigas ar organizacijas, kurios 

bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks koordinuotai teikiamas paslaugas ir koordinuotai teikiamų 

paslaugų teikimo trukmę; 

16. ne rečiau kaip kartą per pusmetį svarsto klausimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų kokybės, 

jų poreikio atitikties pasiūlai ir plėtros savivaldybėje. 

 


