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Savivaldybių administracijoms
Lietuvos savivaldybių asociacijai

Nr.

DĖL VAIKUI SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMO KARANTINO METU

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija) teikia rekomendacijas
savivaldybėms, susijusias su vaikui saugios aplinkos užtikrinimu Lietuvos Respublikos teritorijoje
karantino metu.
Tuo atveju, jei vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą yra saviizoliacijoje,
tačiau paties vaiko nereikia izoliuoti (vaikas neturėjo kontakto su izoliuojamu asmeniu, nesilankė
zonose, kuriose fiksuotas viruso protrūkis), vaiku turėtų pasirūpinti kitas iš tėvų ar kitų vaiko
atstovų pagal įstatymą. Jei tokios galimybės nėra – kiti tėvų parinkti asmenys. Tėvai šiuo atveju
taip pat turi galimybę kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją dėl vaiko
laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo. Jei nėra artimųjų ar kitų asmenų, kurie galėtų
padėti šeimai pasirūpinti vaiku, vaiko priežiūrą privalo užtikrinti savivaldybė. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.5 punkto 3.5.3. papunkčiu, savivaldybių administracijos
privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia
priežiūra neįmanoma namuose. Todėl kiekviena savivaldybė privalo užtikrinti, kad jos teritorijoje
tėvų globos ar priežiūros netekusiems vaikams būtų užtikrintos laikino apgyvendinimo (saugios
aplinkos) vietos, atitinkančios karantino sąlygoms keliamus reikalavimus dėl izoliacijos. Tie patys
veiksmai galioja ir tuo atveju, jei vaiko tėvams ar kitiems jo atstovams pagal įstatymą bus paskirtas
gydymas, nustačius susirgimą COVID-19 (koronavirusu).
Tuo atveju, jei vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą nesilaiko
saviizoliacijos, o taip pat, jei yra nustatomi galimi vaiko teisių pažeidimai (pvz., smurtas prieš
vaiką, nepriežiūrą, kt.), apie tai būtina informuoti policiją, kuri savo ruožtu informuos Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą (toliau – Tarnyba) arba jos įgaliotą teritorinį skyrių. Jei
yra nustatomi vaiko teisių pažeidimai ir būtina spręsti vaiko atstovavimo klausimus – tais atvejais,
jei yra rizika, kad vaikas gali būti užsikrėtęs COVID-19 (koronavirusu), jis pirmiausia
apgyvendinamas savivaldybės laikino apgyvendinimo (saugios aplinkos) vietoje, atitinkančioje
karantino sąlygoms keliamus reikalavimus dėl izoliacijos, o Tarnyba kartu su savivaldybės
administracija sprendžia vaiko atstovavimo klausimą, paskiriant nustatant laikinąją globą.
Pasibaigus izoliacijos taikymo terminui, vaikas perkeliamas į budinčių globotojų šeimą. Nustačius
vaiko apsaugos poreikį, vaiko laikinoji priežiūra vaikui, kuriam turi būti pritaikyta izoliacija, gali
būti organizuojama tik tu atveju, kai pasibaigia vaiko izoliacijos terminas.
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Dar kartą primename, kad bet koks kontaktas turi būti vykdomas laikantis
Vyriausybės ir Valstybės ekstremalios situacijos operacijos centro nurodytų rekomendacijų.
Dėkojame už bendradarbiavimą ir susitelkimą.
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Vilma Augienė

