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Vaikų Posėdžiai - informacija tėvams / globėjams. 
Šis lankstinukas paaiškina kas atsitinka jeigu jūsų vaikas turi atvykti į Vaikų Posėdį. 
 
Posėdis vykdomas tuo atveju, jeigu yra nusiskundimų dėl jūsų vaiko gerovės arba jeigu jie 
(vaikai) įvykdė pažeidimą (us) 
 
Ar aš privalau atvykti į posėdį? 
Taip,  jūs kaip reikšmingas (bylai) asmuo  ir  jūsų vaikas privalote atvykti  į Posėdį. Tam tikrais 
atvejais,  Posėdžio  Komisijos  Nariai  gali  nuspręsti  kad  jūs  ir/arba  jūsų  vaikas  neprivalote 
atvykti į bylos svarstymą, nebent jei jūs to pageidaujate. 
 
Tai paprastai  vyksta Prieš‐išklausomojo  svarstymo metu,  į  kurį  jūs neprivalote  atvykti. Vis 
dėlto,  tai  gali  būti  nuspręsta  Posėdžio  pradžioje.  Jūs  galite  paprašyti  Prieš‐Išklausomojo 
posėdžio narių priimti tam tikrą sprendimą susisiekiant su Pranešėju. 
 
Esate Reikšmingas asmuo? 
Kai kurie asmenys, neskaitant tėvų, gali būti pripažinti kaip reikšmingi bylai asmenys  ir taip 
pat privalo atvykti į Posėdį. Asmuo gali paprašyti būti pripažintu svarbiu bylai asmeniu. Jeigu 
jūs  arba  jūsų  vaikas manote,  kad  yra  kas  nors  kas  turėtų  (galėtų)  būti  reikšmingas  bylai 
asmuo,  jūs  galite  apie  tai  paklausti.  Tai  bus  nuspręsta  komisijos  narių  Prieš‐Išklausomojo 
posėdžio metų. Jeigu Komisijos nariai galvoja, kad yra kas nors, kas turi, arba neseniai turėjo 
svarbų  vaidmenį  jūsų  vaiko  auklėjime,  jie  pripažins  tą  asmenį  “reikšmingu”.  Jei  jūs 
nesutinkate su Komisijos narių sprendimu, jūs galite skųsti srpendimą. 
 
Kas dar dalyvaus? 
Kiti asmenys taip pat kaip ir jūs ir jūsų vaikas ir reikšmingi asmenys dalyvaus posėdyje. Trys 
Posėdžio Komosijos nariai, kurie yra specialiai apmokyti savanoriai iš vietinės bendruomenės 
dalyvaus svarstyme. 
 
Komisijos Nariai priims galutinį nuosprendį apie tai kas turėtų įvykti. Jie gauna pranešimus iš 
vietos  valdžios  institucijų  ir  išklauso  kiekvieno  posėdyje  dalyvaujančiojo  nuomonės  prieš 
priimdami sprendimą. Vienas iš Komisijos narių vadovaus posėdžiui. 
 
Posėdyje  dalyvauja  ir  vaikų  Pranešėjas  (a).  Jų  pareiga  yra  užtikrinti  sąžiningai  vykdomą 
proceso eigą ir taip pat registruoti Komisjos narių priimtą nuosprendį. 
 
Socialinė  darbuotoja  (as)  ir  kiti  specialistai  ,įtraukti  į  jūsų  vaiko  gyvenimą,  pavyzdžiui, 
mokytoja (as), taip pat gali būti pakviesti į posėdį. 
 
Kas nutinka posėdyje? 
Pirmajame  posėdyje,  priežastys  dėl  kurių  jūsų  vaikas  yra  nukreiptas  atvykti  į  šį  posėdį 
(pareiškimas)  bus  perskaitytas  žiuri  narių  pirmininko,  kuris  vadovauja  posėdžiui.  Posėdžio 
metu  bus  klausiama  ar  Jūs,  jūsų  vaikas  ir  kiti  reikšmingi/svarbūs  asmenys  sutinkate  arba 
nesutinkate su perskaitytais teiginiais pareiškime. 
 
Jeigu kuris nors iš dalyvių nesutinka arba negali suprasti pareiškimo, žiuri nariai negali priimti 
nuosprendžio.  Tokiu  atveju  jie  turi  pasirinkimą  išbraukti  nukreipimą  (tai  reikštų  bylos 
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pabaigą) arba išsiųsti jį į Šerifo teismą tam, kad vyriausiasis teisėjas nuspręstų ar pareiškimas 
yra teisingas. 
 
Tuo pat metu  jeigu  jie galvoja kad  tai yra būtina,  jie gali  taikyti Trumpalaikį Privalomosios 
teisminės priežiūros orderį. Šis orderis trunka trumpą laiką iki tol kol turi būti atnaujintas ir 
reiškia kad vietinės valdžios  institucijos privalo būti  įtraukto  į  jūsų vaiko gyvenimą  laikinai. 
Jeigu Posėdyje nuspręs viena  ir /arba siųs pareiškimą  į  teismą, žiuri nariai paaiškins, ką  tai 
reiškia jums ir jūsų vaikui. 
 
Kokie sprendimai gali būti priimti? 
Jeigu  visi  dalyviai  sutinka  su  pareiškimu,  tuomet  Komisijos Nariai  gali  diskutuoti  raportus 
(pranešimus),  išklausyti  kiekvieno  posėdžio  dalyvio  nuomonę  ir  siekti  palankiausio  jūsų 
vaikui  sprendimo.  Jie  privalo  atsižvelgti  į  jūsų,  jūsų  vaiko  ir  kitų  reikšmingų  bylai  asmenų 
nuomones prieš priimant sprendimą. 
 
Jeigu Komisijos nariai  jaučia,  kad  teisinė  intervencija  yra būtina oficialiu pagrindu,  jie  gali 
jūsų vaikui taikyti Privalomosios Priežiūros Orderį. Šis orderis įskaito ir priemones, kurios turi 
įtakos jūsų vaikui, pavyzdžiui, kur jie gyvena arba kontaktų lygį, kurį jie palaiko su tam tikru 
individu(ais). 
 
Posėdžio komisijos nariai pateiks priežastis įtakojusias jų sprendimą ir bet kokias priemones 
priimtas posėdžio metu.  Jums bus  išsiųsta  šių priežasčių kopija  ir Privalomosios Priežiūros 
Orderio kopija. 
 
Jūsų teisės 
Jūs, jusų vaikas ir kiti svarbūs bylai asmenys turite žemiau išvardintas teises: 
Reikalauti Prieš‐išklausomojo posėdžio 
Atsivesti  į Posėdį savo atstovą. Tai gali būti, pavyzdžiui, teisininkas, advokatas arba draugas 
(ė). 
Siųsti ataskaita tam kad komisijos nariai peržiurėtų. Tai turėtų buti siunčiama į raportų ofisą 
mažiausiai keturias dienas prieš Posėdįm jei įmanoma. 
Apskųsti sprendimą Laikinojo privalomosios priežiūros orderio taikymui, arba Privalomosios 
priežiūros orderio taikymui, arba apskųsti sprendimą dėl kitų asmenų kaip reikšmingų bylai 
asmenų pripažinimo. 
 
Daugiau informacijos? 
Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje www.scra.gov.uk. 
Čia yra skyrius skirtas tėvams / globėjams įskaitant ir dažnai užduodamus klausimus. Taip pat 
yra lankstinukai specialiai skirti vaikams ir jauniems asmenims. 
 
Škotijos Vaikų  Įstatymų Centras  teikia nemokamus  legaliais klausimais patarimus vaikams, 
jauniems  asmenims  ir  jų  tėvams/  globėjams.  Jūs  galite  skambinti  nemokama  mobilaus 
telefono  linija 0300 330 1421  skirta  asmenims  jaunesniems nei 21 metai  arba  į patarimų 
liniją  0131  667  6333,  el.  paštu  enquiries@sclc.org.uk  arba  apsilankyti  jų  svetainėje 
www.sclc.org.uk. 
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Jei  jūs  galvojate,  kad  jums  gali  prireikti  teisininko  pagalbos,  jūs  turėtumėte  susisiekti  ir 
pasikalbėti  su  juo  kiek  įmanoma  greičiau.  Jūs  galite  pasitikrinti  Škotijos  teisinės  pagalbos 
tarybos  svetainėje www.slab.org.uk  arba paskambinti 0845 122 8686  ir  sužinoti advokato 
gyvenančio jūsų rajone vardą ir pavardę. 
 
Jūs  taip  pat  galite  pasikalbėti  su  Pranešėju.  Jų  vardas  ir  kontaktiniai  duomenys  bus  įdėti 
kartu su laišku, informuojančiu jus apie Posėdžio datą. 


