
 

Kompleksinės pagalbos vaikui ir jo 

šeimai skyrimo kriterijai: 

 Vaikui ir jo tėvams 

(globėjams) reikia  ne 

mažiau nei 2 skirtingų  

sričių specialistų pagalbos ir 

yra tai įrodantys dokumentai; 

 Vaikas nelanko jokios 

ugdymo įstaigos ir negauna 

jokios jo poreikius 

tenkinančios pagalbos; 

 Galimai yra pažeistos vaiko 

teisės; 

 Vaikui nustatytas privalomas 

ikimokyklinis ir/ar 

priešmokyklinis ugdymas; 

 Vaikui ar bent vienam iš tėvų 

(globėjų) nustatytas 

neįgalumas. 
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Kompleksinė pagalba. Kas tai? 

 – Tai koordinuotas  švietimo programų 

vykdymas, socialinės paramos, sveikatos 

priežiūros paslaugų ir švietimo pagalbos 

teikimas individualiam vaikui ir jo tėvams 

(globėjams) jo tėvų (globėjų) pageidavimu 

ar atsakingų už vaiko teisių apsaugą 

institucijų teikimu. 

Tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų 

ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir/ar 

priešmokyklinio ugdymo programas ir 

padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės 

ir socialinius įgūdžius. 

Kas teikia kompleksinę pagalbą? 

– Kompleksinę pagalbą teikia 

Tarpinstitucinė specialistų komanda. 

 

Tarpinstitucinės komandos paskirtis 

– Panaudojant tam tikrų institucijų 

specialistų  profesines kompetencijas, 

žinias ir galimybes, sudaryti galimos 

kompleksinės pagalbos teikimo vaikui ir jo 

šeimai planą ir organizuoti kompleksinės 

pagalbos teikimą. 

 

 

 

 

Tarpinstitucinė komanda: 

 Giedrė Girdauskaitė – Vilkaviškio 

rajono švietimo pagalbos tarnybos 

logopedė; 

 Rūta Kairienė – Marijampolės 

apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Vilkaviškio rajono 

policijos komisariato Viešosios 

tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio 

specialistė; 

 Gyd. Kristina Kubilienė – Vilkaviškio 

ligoninės Vaikų vystymosi sutrikimų 

ankstyvosios korekcijos tarnybos 

(ART) koordinatorė; 

 Daiva Lenčiauskienė – Vilkaviškio 

rajono švietimo pagalbos tarnybos 

psichologė; 

 Edita Mozūraitienė – Vilkaviškio 

vaikų lopšelio-darželio ‚,Pasaka“ 

socialinė pedagogė; 

 Daiva Pačėsienė – Vilkaviškio rajono 

švietimo pagalbos tarnybos specialioji 

pedagogė; 

 Agnė Rybakova – Vilkaviškio vaikų 

lopšelio-darželio ‚,Pasaka“ psichologė; 

 Raminta Stankevičiūtė-Skrinskienė – 

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio 

‚,Pasaka“ logopedė; 

 Darius Vasalauskas - Vilkaviškio 

vaikų lopšelio-darželio ‚,Pasaka“  

kineziterapeutas; 

 Rita Viktoravičienė – Vilkaviškio 

rajono savivaldybės Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorė; 

 Birutė Žemaitaitienė – Vilkaviškio 

vaikų lopšelio-darželio ‚,Pasaka“  

specialioji pedagogė. 

 

 

 

Kam teikiama kompleksinė pagalba? 

– Kompleksinė pagalba teikiama 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

šeimoms, auginančioms vaikus nuo 

gimimo iki privalomojo mokymo 

pradžios (nuo 0 iki 7 m.). 

 

 

Kokioms šeimų grupėms teikiama 

kompleksinė pagalba? 

 Socialinės rizikos šeimoms;  

 Socialinę atskirtį patiriančioms 

šeimoms; 

 Šeimoms, patekusioms į krizę (tėvų 

bedarbystė, skyrybos, žalingi 

įpročiai, šeimos narių netektys); 

 Šeimoms, kurių vienas iš tėvų serga 

sunkia psichikos liga, turi žymių 

regos, klausos problemų (aklas, 

kurčias); 

 Šeimoms, kurios augina 

vaikus, turinčius specialiųjų 

ugdymosi poreikių, tarp jų – 

vaikus su elgesio, emocijų ir 

kitais raidos sutrikimais.  


