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Zarasų rajono socialinių paslaugų centro  

direktoriaus 2019 m.  birželio 7   d.    

įsakymu Nr.V-90 

 

 

ZARASŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Zarasų rajono socialinių paslaugų centro (toliau-Centras) globos centro veiklos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja globos centro funkcijas, budinčio globotojo ar socialinio globėjo 

atrankos tvarką, likusio be tėvų globos vaiko (-ų) priežiūros budinčio globotojo ar socialinio globėjo 

šeimoje organizavimą, budinčio globotojo ar socialinio globėjo pareigas ir teises, mokėjimo už vaiko 

(-ų)  priežiūrą budinčio globotojo ar socialinio globėjo šeimoje dydį ir tvarką bei globos centro 

funkcijas. 

 2. Vaiko priežiūra budinčio globotojo ar socialinio globėjo šeimoje organizuojama siekiant 

užtikrinti likusio (-ių) be tėvų globos vaiko (-ų) teisių ir įstatymu ginamų interesų įgyvendinimą bei 

apsaugą, suteikiant vaikui (- ams) tokias artimiausias šeimos gyvenimui sąlygas, kokių reikia jo 

fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai ir tokią šeimos aplinką, kokios reikia jo 

gerovei. 

  3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:  

3.1. Budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse (CK) globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir 

budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su globos centru sudarytą tarpusavio 

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinę 

riziką patiriančius vaikus su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba šioje sutartyje nustatytais 

atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Budintis globotojas 

veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.  

3.2. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais - fizinis asmuo, kuris globoja (rūpinasi) vaiką 

savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, yra vaiko atstovas pagal 

įstatymą. Socialinis globėjas taip pat gali prižiūrėti vaiką, kuriam reikalinga globa (rūpyba) ir 

laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta tol, kol jam ši globa (rūpyba) bus nustatyta, taip pat neįgalų 
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vaiką, siekdamas vaiko tėvams, globėjams (rūpintojams) suteikti laikiną atokvėpį. Socialinis 

globėjas turi būti išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus. 

3.3. Globos centras – socialinių paslaugų įstaiga (Zarasų rajono socialinių paslaugų centras), 

kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo 

ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką 

prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal 

poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką 

į šeimą. 

II SKYRIUS 

GLOBOS CENTRO FUNKCIJOS IR TEISĖS 

 

4. Globos centro funkcijos:  

4.1.organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų 

giminaičių, įtėvių paiešką;  

4.2. konsultuoja asmenims, pageidaujančius globoti (rūpinis), įvaikinti ar tapti budinčiais 

globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais; 

4.3. vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais,  globėjų giminaičių, 

įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių 

vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų 

(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir 

konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 :Dėl 

Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomenių vaikų globos namų darbuotojų 

mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau- GIMK programa); 

4.4. vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais,  globėjų giminaičių, 

įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia 

išvados dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus kopiją VVTAĮT įgaliotam teritoriniam 

skyriui ir  Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Taip pat teikia 

informaciją apie budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių 

tinkamumą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus savivaldybės administracijai, nurodydamas budinčio 

globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vardą, pavardę, gyvenamosios 

vietos adresą ir kontaktinius duomenis; 

4.5. informuoja savivaldybės administraciją ir VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie 

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių su budinčiais globotojais sudarymą, nutraukimą; 
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4.6. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu,  

pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Šeimynų 

nuostatų nustatyta tvarka;  

4.7. parenka vaikui budintį globotoją,  globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją 

giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą savivaldybės administracijai, jei vaikui 

nustatyta laikinoji globa. Teikia globėjo (rūpintojo), nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio kandidatūrą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui pagal GIMK programą, jei vaikui, 

kuriam anksčiau buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) globos centre, nustatyta nuolatinė globa; 

4.8. ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius informuoja VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie 

asmenis, pasirengusius globoti (rūpinti) vaikus; 

4.9. vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais,  

globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų 

mokymus pagal GIMK programą; 

4.10. teikia rekomendacijas pagal GIMK programą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui, 

vadovaudamasis Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo 

laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV- 

148 „Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai 

svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

4.11. dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose. VVTAĮT įgalioto teritorinio 

skyriaus prašymu dalyvauja vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose tais atvejais, kai globos 

centras teikia paslaugas globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams ar jų 

globojamiems (rūpinamiems) vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba); 

4.12. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, bei 

budintiems globotojams ir teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą 

pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);  

4.13. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, 

nesusijusių giminystės ryšiais,  globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems 

giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, 

konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jų pačių prašymu;  

4.14. teikia budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais,  globėjams 

giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų 

darbuotojams ši pagalba teikiama jų prašymu;  
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4.15. organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant 

poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, 

šeimynos dalyviams; 

4.16. įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo 

pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui 

atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, 

organizacijose;  

4.17. kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui pinigines lėšas vaikui išlaikyti  ir atlygį 

už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);  

4.18. vertina budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais,  globėjo giminaičio 

vykdomos veiklos kokybę; 

4.19. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis 

socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros  įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis;  

4.20. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo 

vadybininkais; 

4.21. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais 

tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, pagal Zarasų rajono socialinių paslaugų centro globos 

centro Vaiko susitikimų su biologine šeima, artimu giminaičiu ar kitu fiziniu asmeniu organizavimo 

tvarkos aprašą, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas 

sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai 

neprieštarauja vaiko interesams;  

4.22. dalijasi gerąją patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, taip pat 

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais; 

4.23. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius 

giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės 

administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, VVTAĮT įgaliotu teritoriniu skyriumi;  

4.24. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro 

specialistams, budintiems globotojams, prireikus- ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais;;  

4.25. organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų, 

nesusijusių giminystės ryšiais, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;  

4.26. viešina savo veiklą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, 

globos (rūpybos) šeimoje galimybes;  

4.27.  viešai skelbia informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus pagal GIMK programą; 
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4.28. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams 

giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais,  

šeimynų dalyviams.  

5. Globos centro teisės:  

5.1. sudaryti sutartį su budinčiu globotoju ar ją nutraukti;  

5.2. įgyvendinti vaiko atstovo pagal įstatymą teises, numatytas CK; 

 

III SKYRIUS 

BUDINČIO GLOBOTOJO AR GLOBĖJO, NESUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS  

ATRANKA 

 

6. Globos centras organizuoja budinčių globotojų paiešką – randa ir atrenka asmenis, 

norinčius ir galinčius tapti budinčiais globotojais ar  globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais. 

7. Fizinis asmuo, siekiantis tapti budinčiu globotoju ar globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais 

turi:  

 7.1. atitikti CK vaiko fiziniam globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus; 

 7.2. būti gavęs teigiamą išvadą iš GIMK atestuotų darbuotojų dėl pasirengimo tapti globėju.  

8. Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju Zarasų rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia šiuos dokumentus:  

 8.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, 

darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, motyvus tapti 

budinčiu globotoju ar globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais; 

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;  

 8.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos 

pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija; 

8.4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus,  kad fizinis asmuo 

taptų budinčiu globotoju ar globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais;  

 8.5. kad yra įgijęs ne mažesnį kaip  vidurinį ar (ir) profesinį išsilavinimą, turi nuosavą ar 

nuomojamą būstą. 

9. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius  ne vėliau kaip per 

5 darbo dienas nuo Apraše 8 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas 

Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(toliau- VVTAĮT) Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Zarasų rajone. 
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10. VVTAĮT Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Zarasų rajone gavęs Aprašo  8 

punkte nurodytų dokumentų kopijas, vadovaudamasis CK ir Vaiko globos organizavimo nuostatų 

bei kitų teisės aktų nuostatomis atlieka pirminį fizinio asmens patikrinimą, jam sutikus 

savarankiškai surenka kitus reikalingus dokumentus, duomenis ir informaciją.  

 11. VVTAĮT Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Zarasų rajone patikrina, ar 

asmens namai (būstas) atitinka šiuos reikalavimus, ir surašo atitikties aktą: 

11.1. yra nesunkiai pasiekiami viešuoju transportu, vaikams sudarytos galimybės dalyvauti 

bendruomenės gyvenime bei skatinama jų socialinė integracija;  

11.2. yra galimybė skirtingos lyties vyresnius nei 7 metų vaikus apgyvendinti atskirame 

kambaryje ar kambariuose (skirtingos lyties vyresni nei 7 metų vaikai turi būti apgyvendinti 

atskiruose kambariuose), jų miegamieji kambariai neturėtų būti įrengti rūsiuose ar pusrūsiuose 

(cokoliniuose aukštuose);  

11.3. vonios (dušo) ir tualetų patalpos įrengtos taip, kad būtų užtikrintas vaikų privatumas ir 

juose nuolat būtų higienos priemonių;  

11.4. namų patalpose yra natūralus apšvietimas (išskyrus drabužinę, vonios (dušo) ir tualeto 

patalpas); visuose kambariuose įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės 

(užuolaidos, žaliuzės ar kt.), įrengtas dirbtinis apšvietimas;  

11.5. šildymo prietaisai ir įrenginiai yra saugūs;  

 11.6. visi kambariai yra natūraliai vėdinami, varstant langus. 

12. VVTAĮT Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Zarasų rajone, įvertinęs Aprašo 

7, 8, 9 punktuose nurodytus dokumentus, duomenis, informaciją, gyvenimo sąlygas, atlieka fizinio 

asmens pradinį įvertinimą. Pradinis įvertinimas atliekamas per kiek galima trumpesnį laikotarpį, bet 

ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens rašytinio prašymo pateikimo Zarasų rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. 

 13. VVTAĮT Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Zarasų rajone, įvertinęs fizinį 

asmenį teigiamai, siunčia asmenį į mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, 

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų  mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2018 m. birželio 1d. įsakymu Nr. BV-66 “Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, 

įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos 

patvirtinimo“ (toliau- GIMK). Išskyrus tuos atvejus, kai asmuo jau yra gavęs teigiamą išvadą iš 

GIMK atestuotų darbuotojų dėl pasirengimo tapti globėju (rūpintoju). 

 14. Pasibaigus mokymams, GIMK atestuoti darbuotojai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių 

dienų parengia išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo tapti budinčiu globotoju ar globėju, nesusijusiu 

giminystės ryšiais ir pateikia VVTAĮT Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Zarasų rajone. 
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IV SKYRIUS 

VAIKO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS BUDINČIO GLOBOTOJO AR GLOBĖJO, 

NEUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS ŠEIMOJE  

 

15. Globos centras su budinčiu globotoju pasirašo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų 

teikimo sutartį (toliau – Sutartis) (Priedas Nr.1) Šioje Sutartyje turi būti numatyta: Sutarties šalys; 

Sutarties objektas ir tikslas; budinčio globotojo ir Globos centro tarpusavio įsipareigojimai; nutraukimo 

sąlygos ir tvarka. 

16. Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą.  

17. Apgyvendinimas budinčio globotojo šeimoje gali būti organizuojamas:  

17.1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu 

apgyvendinti saugioje aplinkoje;  

17.2. siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams, 

nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per 

kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam 

– iki 3 mėnesių per kalendorinius metus); 

17.3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam 

bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas. 

18. Budintis globotojas gali vykdyti kelių Aprašo 17 punkte numatytų rūšių priežiūrą.  

19. Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su 

savais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje - ne daugiau 6. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti 

didesnis išimtinais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai raštu suderinta su globos centru bei 

budinčiu globotoju. Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo 

sutartyje konkrečiai nurodoma, kiek ir kokio amžiaus, kokių poreikių vaikų, budintis globotojas vienu 

metu įsipareigoja prižiūrėti. 

20. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globoja (rūpina) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, 

natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises bei 

pareigas.  

21. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali globoti (rūpinti) vaiką: 

 

21.1. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam 

bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas; 

22. Globėjas, nesusijęs  giminystės ryšiais, vaiko globėju (rūpintoju) skiriamas Civilinio kodekso 

ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

23. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vienu metu negali globoti (rūpinti), prižiūrėti daugiau 

kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje 
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– ne daugiau  kaip 6.  Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais 

atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys. 

24. Budintis globotojas ar globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais vaiko pasirinkti negali – kuri 

šeima geriausiai atitiktų vaiko poreikius, sprendžia globos centras. Vaikui, atsižvelgus į jo amžių ir 

brandą, sudaroma galimybė jam priimtina forma pareikšti savo nuomonę apie budinčio globotojo ar 

globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais parinkimą. 

25. Budinčio globotojo ar globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais šeimoje negali būti 

apgyvendinami vaikai, tuo metu sergantys ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis 

užkrečiamomis ligomis. 

 26. Socialinės priežiūros paslaugų teikimo pradžia yra laikoma nuo vaiko apgyvendinimo 

budinčio globotojo šeimoje momento.  

 27. VVTAĮT Utenos apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus Zarasų rajone teikimu, Zarasų 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaiko, kuris apgyvendinamas budinčio 

globotojo šeimoje, globėju (rūpintoju) paskiriamas globos centras. Globos centras tampa teisėtu (pagal 

įstatymą) vaiko atstovu ir gina jo teises bei teisėtus interesus. Siekdamas užtikrinti, kad vaikui būtų 

teikiamos sveikatos, švietimo ir kitos paslaugos, teisėtas vaiko atstovavimas, globos centras, 

vadovaudamasis CK nuostatomis, gali įgalioti budintį globotoją (kaip fizinį asmenį) atstovauti 

prižiūrimam vaikui tam tikrose srityse (įgaliojime turi būti konkrečiai nurodyta, kokiose srityse budintis 

globotojas atstovauja vaikui). 

 28. Budinčio globotojo ar globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais ligos (stacionaraus 

gydymosi) laikotarpiu arba kai budintis globotojas negali laikinai dėl objektyvių priežasčių vykdyti 

sutartyje numatytų įsipareigojimų, globos centras organizuoja prižiūrimo vaiko apgyvendinamą kito 

budinčio globotojo ar globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais šeimoje. 

29. Siekdamas vaiką grąžinti į šeimą, globos centras nuolatos bendrauja ir stiprina ryšius su 

biologiniais vaiko tėvais. 

V SKYRIUS 

BUDINČIO GLOBOTOJO AR GLOBĖJO, NESUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS 

PAREIGOS IR TEISĖS 

 

30. Budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais pareigos: 

30.1. priimti prižiūrimą vaiką savo gyvenamojoje vietoje ir užtikrinti vaiko priežiūrą: emocinį 

bei fizinį vaiko saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę 

priežiūrą;  

30.2. bendradarbiauti su globos centru ir jo paskirtais darbuotojais ar specialistais (globos 

koordinatoriumi, socialiniais darbuotojais, psichologais ir kt.), užtikrinti galimybę vaikui bendrauti 
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su savo biologiniais tėvais, kitais giminaičiais pagal numatytą ir su globos centru suderintą tvarką, 

jei tai neprieštarauja vaiko interesams;  

30.3. nedelsiant informuoti globos centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius 

emocinius ir fiziologinius sunkumus, siekiant užtikrinti vaikui reikiamų specialistų pagalbą;  

30.4. atsakingai ir pagal paskirtį naudoti globos centro vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos 

(rūpybos) išmoką, numatytą Išmokų vaikams įstatyme, ir kitas skiriamas pinigines lėšas;  

30.5. nedelsiant informuoti globos centrą apie atvejus, kai jis negali laikinai dėl objektyvių 

priežasčių vykdyti sutartyje numatytų įsipareigojimų;  

30.6. aprūpinti vaiką būtinais daiktais (patalyne, rankšluosčiais, drabužiais, avalyne, higienos 

priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, žaislais, lavinamaisiais žaidimais ir t. t.), atsižvelgiant į jo 

amžių, lytį ar neplanuotai atsiradusias aplinkybes. Su vaiku tartis dėl jam reikalingų daiktų, drabužių 

ir kt. priemonių pirkimo, vaikui sudaryti sąlygas dalyvauti įsigyjant šiuos daiktus, taip pat maisto 

produktus šeimai;  

30.7. pagal vaiko poreikius aprūpinti jį būtinomis techninės pagalbos priemonėmis, 

protezinės ir ortopedinės technikos priemonėmis; ligos atveju - pirkti vaistus, atsižvelgiant į gydytojų 

rekomendacijas, taip pat vitaminus bei maisto papildus;  

30.8. būti atsakingam už pirmosios pagalbos suteikimą vaikui ir nuolatinį jo sveikatos būklės 

stebėjimą;  

30.09. užtikrinti, kad vaikas visą paslaugos teikimo laikotarpį gautų tinkamą maitinimą, 

įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir atsižvelgti į vaiko 

pageidavimus;  

30.10. bendradarbiauti su ugdymo įstaiga, siekiant ugdymo tikslų, dalyvauti ugdymo įstaigų 

susirinkimuose ir šventėse, padėti vaikui ruošti pamokas bei užtikrinti, kad vaikas turėtų visas 

reikiamas mokymosi priemones, saugiai nuvyktų į šią įstaigą (rekomenduotina, kad ugdymo įstaiga 

būtų nesunkiai pasiekiamoje vietoje);  

30.11. sudaryti galimybę vaikui žaisti, sportuoti, bendrauti su kitais vaikais bei tenkinti kitus 

saviraiškos poreikius, lankyti būrelius, sporto, muzikos ir kitas vaikų neformaliojo ugdymo įstaigas;  

30.12. sudaryti vaikui sąlygas skaityti knygas, saugiai naudotis informacinėmis 

technologijomis ir kitomis jo ugdymui reikalingomis priemonėmis, atitinkančiomis jo brandą, 

įgūdžius ir interesus;  

30.13. padėti vaikui suvokti šeimos reikšmę, plėtoti ir stiprinti stabilius vaiko ir biologinės 

šeimos ryšius, vaiko ryšius su artimais giminaičiais;  

30.14. užtikrinti vaiko saugumą ir pasitikėjimą skatinančius santykius; 

30.15. skatinti dvasinį ir moralinį vaiko tobulėjimą, stiprinti jo savivertę, ugdyti 

pareigingumą; 
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30.16. užtikrinti reikiamą paramą vaikui; 

30.17. skatinti vaiką kurti ir palaikyti ryšius su bendraamžiais ir kitais vaikui svarbiais 

asmenimis; 

30.18. užtikrinti vaiko saugumą, nepalikti jo be tinkamos priežiūros; 

30.19. atlikti visas su veikla, pagal individualios veiklos pažymėjimą, susijusias pareigas bei 

vykdyti visas mokestines prievoles, kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose;  

30.20. kiekvieną mėnesį skirti kišenpinigius vaiko poreikiams; 

30.21. įgyvendinti kitas teisės aktuose ir sutartyje nustatytas pareigas; 

30.22 vykdyti kitas funkcijas, reikalingas vaiko fizinei, emocinei, socialinei gerovei užtikrint. 

31. Budinčio globotojo ar globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais teisės: 

31.1. gauti iš valstybės, savivaldybės ir kitų asmenų, finansinę ir materialinę pagalbą 

laikinajai globai užtikrinti;  

31.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti finansavimą už vaiko poreikius atitinkančios 

laikinosios ar nuolatinės  globos teikimą;  

31.3. ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus naudotis laikino atokvėpio paslauga;  

31.4. teikti globos centrui prašymą paimti vaiką iš jo šeimos, kai budinčiam globotojui (jo 

šeimai) ar globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais (jo šeimai) kyla reali grėsmė dėl vaiko ar vaiko 

biologinės šeimos narių elgesio, kai:  

31.4.1. yra naudojamas fizinis ar psichologinis smurtas; 

31.4.2. elgiamasi neadekvačiai;  

31.4.3. kitais nenumatytais atvejais;  

31.4.4. budintis globotojas ar globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais dėl pateisinamų 

priežasčių nebegali prižiūrėti vaiko;  

31.4.5. įgyvendinti kitas teisės aktuose ir sutartyje nustatytas teises. 

 

VI SKYRIUS 

PAGALBOS BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, GLOBĖJAMS, NESUSIJUSIEMS 

GIMINYSTĖS RYŠIAIS, GLOBĖJAMS GIMINAIČIAMS,  ĮTĖVIAMS, ŠEIMYNŲ 

DALYVIAMS, BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAMS 

KOORDINAVIMAS IR TEIKIMAS 

 

32. Globos centras teikia pagalbą budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės 

ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį 
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globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį, tiek priežiūros 

ar globos (rūpybos) metu.  

33. Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba – budinčių globotojų, globėjų, 

nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių atrankos, konsultavimo 

ir mokymo, tarpininkavimo paslaugos, psichologo pagalba, intensyvi pagalba, laikino atokvėpio 

paslaugos, budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių vykdomos 

veiklos kokybės vertinimas ir kita pagalba. Suteiktos pagalbos registras vedamas fiksuojant 

konsultacijas „Globos centro informavimo/konsultavimo žurnale“, pildant vaiko aplankymo aktą 

(Priedas Nr.2), pakartotinio globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą (Priedas Nr.3), renginių 

metu sudarant dalyvių sąrašus, susitinkant su klientas- pildomas susitikimo su klientais protokolas 

(Priedas Nr.4). 

34. Pagalbą budintiems globotojams,  globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams 

giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams teikia ir (ar) organizuoja globos centro specialistai: atestuoti 

GIMK darbuotojai, socialinis darbuotojas, psichologas , globos koordinatorius. 

35. Globos centras organizuoja pagalbos teikimą, vadovaudamasis atvejo vadybos metodu, kurio 

esmė – vaiko ir budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais,  globėjo giminaičio, šeimynos 

dalyvių, įtėvių poreikių įvertinimas, pagalbos vaikui plano sudarymas, įgyvendinimas, stebėsena, 

vertinimas, koregavimas. 

36. Pagalbą budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, 

globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams teikia ir (ar) organizuoja globos centro 

specialistai: atestuoti asmenys, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, 

teisininkai, psichoterapeutai ir kiti specialistai. 

37. Pagalbai budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui 

giminaičiui, prireikus – ir šeimynų dalyviams, įtėviams koordinuoti globos centro vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo paskiria globos koordinatorių. Globos koordinatorius paskiriamas per 5 darbo dienas 

nuo globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties 

pasirašymo dienos ar nuo globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio paskyrimo 

dienos, ar nuo šeimynos įsteigimo dienos, ar nuo įtėvių rašytinio prašymo teikti pagalbą gavimo 

dienos. Globos koordinatorius yra ir kontaktinis globos centro asmuo, su kuriuo budintis globotojas, 

globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyviai, prireikus – įtėviai 

nuolat palaiko ryšį.  

38. Globos koordinatorius organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, globėjui, 

nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų 

prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su kitomis 

socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, 
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dalyvaudamas sudarant pagalbos šeimai planą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir Atvejo 

vadybos tvarkos aprašo nustatyta tvarka, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, 

seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su 

socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas šeimai. 

39. Globos koordinatorius tvarko kiekvieno budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio 

giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvių, įtėvių bylą, kurioje fiksuojami 

(protokoluojami) susitikimai, dalyvavusieji susitikime asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, 

jei jie buvo sudaryti, susitarimų vykdymo terminai, įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija. 

40. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą budintiems globotojams:  

40.1. kartu su budinčiu globotoju sudaro individualios pagalbos vaikui planą. Individualus 

pagalbos planas vaikui sudaromos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko 

apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje. Per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo 

budinčio globotojo šeimoje stebima vaiko situacija, atliekamas vaiko poreikių vertinimas, 

nustatomas paslaugų poreikis, aptariamas pagalbos teikimas. Naudojantis surinkta informacija, 

įvertinus poreikius sudaromas individualus pagalbos vaikui planas; 

40.2. reguliariai (ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, intensyvios pagalbos 

atvejais  – ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę) teikia individualias konsultacijas budinčiam 

globotojui. Prireikus individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau;  

40.3. palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimais vaikais tiesiogiai ir (ar) 

elektroninio ryšio priemonėmis; 

40.4. reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui. 

Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, nustačius vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir (ar) pakeitus budintį 

globotoją, per pirmas 2 savaites po šio fakto budinčiam globotojui rekomenduojama 

suteikti 2-5 papildomas psichologo konsultacijas;  

40.5. organizuoja kitų specialistų pagalbą, atsižvelgdamas į atsirandančius vaiko poreikius 

(pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo 

ugdymo ar užimtumo paslaugas), kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos, sveikatos 

priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams;  

40.6. atsižvelgdamas į budinčio globotojo ir (ar) individualius vaiko poreikius, 

tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose;  

40.7. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems 

globotojams; 

40.8. teikia informaciją budinčiam globotojui apie darbą su biologine vaiko šeima ir 

padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima.  
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41. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams, nesusijusiems 

giminystės ryšiais: 

41.1. kartu su globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, sudaro individualios pagalbos vaikui 

planą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko apgyvendinimo globėjo, nesusijusio 

giminystės ryšiais, šeimoje dienos (jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), individualios 

pagalbos vaikui planas sudaromas tik esant intensyvios pagalbos poreikiui arba bendru globos 

koordinatoriaus ir globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, sutarimu). Per 30 kalendorinių dienų nuo 

vaiko apgyvendinimo globėjo, nesusijusiu giminystės ryšiais, šeimoje dienos stebima vaiko situacija, 

atliekamas vaiko poreikių vertinimas, nustatomas paslaugų poreikis, aptariamas pagalbos teikimas. 

Naudojantis surinkta informacija, įvertinus poreikius sudaromas individualus pagalbos vaikui 

planas; 

41.2. reguliariai, ne rečiau kaip 1 kartą per 3 savaites (kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 1–

2 kartus per savaitę), teikia individualias konsultacijas globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, o 

jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Prireikus 

individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau;  

41.3. palaiko ryšį su globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais, ir jų globojamais 

(rūpinamais) vaikais tiesiogiai ir (ar) elektroninio ryšio priemonėmis; 

41.4. reguliariai organizuoja ar teikia psichologo konsultacijas giminystės ryšiais 

nesusijusiam vaikui ir globėjui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, pakeitus globėją (rūpintoją), per 

pirmas 2 savaites, įvykus šiam faktui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, rekomenduojama 

suteikti 2–5 papildomas psichologo konsultacijas;  

41.5. teikia informaciją globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, apie darbą, vykstantį su 

biologine vaiko šeima, ir esant poreikiui padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima; 

41.6. prireikus padeda globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, pasiruošti atstovauti 

vaikui teisėsaugos ar kitose institucijose;  

41.7. atsižvelgdamas į individualius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, ir (ar) vaiko 

poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose.    

42. Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams giminaičiams, šeimynų 

dalyviams: 

42.1. reguliariai, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, teikia individualias konsultacijas, 

o jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Prireikus 

individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau;  

42.2. palaiko ryšį su globėjais giminaičiais, šeimynų dalyviais ir jų globojamais 

(rūpinamais) vaikais (pvz.: telefonu, elektoriniu paštu); 
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42.3. jei reikalinga intensyvi pagalba, sudaro individualios pagalbos vaikui planą, padeda 

parinkti, suplanuoti ir organizuoti reikalingų paslaugų globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui ir 

globojamam (rūpinamam) vaikui teikimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir nuolat vertina jų poveikį. 

Individualus pagalbos vaikui planas sudaromas atsiradus poreikiui, bet ne vėliau kaip per 30 

kalendorinių dienų; 

42.4. esant poreikiui ir galimybei, gali organizuoti ar teikti psichologo konsultacijas 

globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui.  

43. Globos koordinatorius koordinuoja pagalbą įtėviams – jų prašymu konsultuoja juos, 

organizuoja individualią ir grupinę psichosocialinę pagalbą. 

44. Didžiausias vaikų, prižiūrimų budinčių globotojų, globojamų (rūpinamų) globėjų, 

nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, atvejų skaičius, tenkantis vienam globos 

koordinatoriui, yra 30–40, iš jų rekomenduojami ne daugiau kaip 5 intensyvios pagalbos 

koordinavimo atvejai. Jei globos koordinatorius teikia paslaugas tik budintiems globotojams, 

didžiausias vaikų, prižiūrimų budinčių globotojų, atvejų skaičius, tenkantis vienam globos 

koordinatoriui, yra 10–20, iš jų rekomenduojami ne daugiau kaip 3 intensyvios pagalbos 

koordinavimo atvejai.  

45. Rekomenduojama, kad vienas psichologas per dieną teiktų ne daugiau kaip 

4 individualias konsultacijas. 

46. Globos centras gali teikti paslaugas bendruomeninių vaikų globos namų 

darbuotojams, jei šių institucijų administracijos ar steigėjai raštu kreipiasi dėl paslaugų teikimo.  

47. Globos centras, teikdamas ar organizuodamas paslaugas bendruomeninių globos 

namų darbuotojams, gali teikti ir (ar) organizuoti: 

47.1. individualias ir (ar) grupines konsultacijas darbuotojams; 

47.2. periodinius tęstinius mokymus, savitarpio pagalbos grupes, grupinius užsiėmimus, 

dalijimosi patirtimi susitikimus, seminarus, atsižvelgdamas į bendruomeninių vaikų globos namų 

darbuotojų poreikius. 

48. Globos centras budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, 

prireikus – globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams teikia ar organizuoja intensyvią 

pagalbą: 

48.1. naujai apgyvendinus vaiką, įvaikį (iki 30 kalendorinių dienų nuo vaiko, įvaikio 

apgyvendinimo dienos) budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio, įtėvių šeimoje, šeimynoje;  

48.2. kriziniais atvejais (kol krizė bus įveikta) – vaiko, įvaikio priežiūros, globos 

(rūpybos) metu.  
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49. Intensyvią pagalbą pagal poreikį gali teikti globos centro specialistai: socialinis 

darbuotojas, psichologas, VVTAĮT atestuoti asmenys, kiti specialistai.  

50. Globos centro specialistai, teikdami intensyvią pagalbą, derina savo veiksmus, 

konsultuoja budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, 

šeimynos dalyvius, įtėvius ne rečiau kaip 1–2 kartus per savaitę. Prireikus individualios konsultacijos 

gali būti organizuojamos dažniau ar derinamos su kitų specialistų teikiama pagalba, atsižvelgiant į 

individualius budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, 

šeimynos dalyvio, įtėvio ir (ar) vaiko, įvaikio poreikius.  

51. Budintiems globotojams, esant poreikiui ir galimybėms, globėjams, nesusijusiems 

giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams globos centras organizuoja laikino 

atokvėpio paslaugas, kurios teikiamos budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, 

globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio ir globos centro rašytiniu susitarimu. Laikino atokvėpio 

paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus nenumatytus atvejus (pvz.: 

budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio 

liga, artimojo mirtis).   

52. Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui suteikimo tvarka nustatoma globos 

centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje. Budintis 

globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis, 

pageidaujantis gauti laikino atokvėpio paslaugą (išskyrus nenumatytus atvejus, pvz.: budinčio 

globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio ligą, 

artimojo mirtį) pateikia globos centrui prašymą raštu ne vėliau kaip likus 60 kalendorinių dienų iki 

prašyme nurodytos laikino atokvėpio paslaugos teikimo pradžios. Globos centras, gavęs prašymą dėl 

laikino atokvėpio paslaugos, per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos įvertina prašymą 

ir raštu informuoja budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį, 

šeimynos dalyvį apie galimybę suteikti laikino atokvėpio paslaugą. Jei laikino atokvėpio paslauga 

nesuteikiama, nurodomos nesuteikimo priežastys. Budinčiam globotojui laikino atokvėpio paslauga 

negali būti nesuteikta dėl globos centro finansinių išteklių ar paslaugų trūkumo savivaldybėje.  

53. Budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, 

šeimynos dalyvių, įtėvių ar pageidaujančiųjų jais tapti atranką, pasirengimą, tęstinius mokymus pagal 

GIMK programą vykdo globos centro specialistai – VVTAĮT atestuoti asmenys. Globos centre turi 

dirbti ne mažiau kaip 2 VVTAĮT atestuoti asmenys. Globos centras gali užtikrinti VVTAĮT atestuotų 

asmenų paslaugas, organizuodamas jas pagal sutartis su kitomis įstaigomis dėl šių paslaugų teikimo.  

54. Globos centras organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės 

ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų dalyvių, įtėvių savitarpio pagalbos grupes. Rekomenduojama 
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jas organizuoti ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. Savitarpio pagalbos grupės gali būti 

organizuojamos ir dažniau, atsižvelgiant į jų narių poreikius. 

 

VII SKYRIUS 

GLOBOS  CENTRO IR BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

55. Globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems 

giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų 

globos namų darbuotojams finansuojamos iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Budinčio 

globotojo veiklą per globos centrą finansuoja ta savivaldybė, kurios iniciatyva vaikui nustatyta globa 

(rūpyba) globos centre. 

  56. Zarasų rajono savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises 

ir pareigas įgyvendinančiam Globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs tarpusavio 

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru, prižiūrimą vaiką: 

     56.1. vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka; 

    56.2. globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo 

nustatyta tvarka; 

    56.3. išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą 

slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų 

įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta 

įstatymuose; 

    56.4. atlygį budinčiam globotojui: 

       56.4.1. kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko, jam mokama  

1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytos minimalios mėnesinės algos (toliau – 

MMA). Ši išmoka įskaitoma į asmens pajamas ir nuo jos sumokami teisės aktais nustatyti mokesčiai;  

       56.4.2. išmoką už 1 prižiūrimą vaiką – 1,5 MMA už faktiškai suteiktas paslaugas. Ši išmoka 

skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena budinčio globotojo šeimoje, skaičiui. Šios 

lėšos įskaitomos į budinčio globotojo pajamas ir nuo šių lėšų sumokami teisės aktais nustatyti 

mokesčiai;  

       56.4.3. išmoką už 2 prižiūrimus vaikus – 2 MMA už faktiškai suteiktas paslaugas. Ši išmoka 

skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikai gyvena budinčio globotojo šeimoje, skaičiui. Šios 

lėšos įskaitomos į budinčio globotojo pajamas ir nuo šių lėšų sumokami teisės aktais nustatyti 

mokesčiai; 

       56.4.4. išmoką  už 3 (neišskiriant brolių (seserų), bet ne daugiau kaip 5) prižiūrimus vaikus 

– 2,5 MMA už faktiškai suteiktas paslaugas. Ši išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias 
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vaikai gyvena budinčio globotojo šeimoje, skaičiui. Šios lėšos įskaitomos į budinčio globotojo 

pajamas ir nuo šių lėšų sumokami teisės aktais nustatyti mokesčiai;  

    56.4.5 vienkartinę pašalpą 500,00 Eur dydžio už kuriamą vaiko (ų) priežiūros vietą (as) ir 

skirtą vaiko (ų) gyvenimo sąlygoms pritaikyti ir būtiniausiems buities reikmenims įsigyti, taip pat 

kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių  tenkinimu. 

   57. Globos centras kas mėnesį perveda Tvarkos aprašo 56.1, 56.3, 56.4.1, 56.4.2, 56.4.3, 

56.4.4 papunkčiuose numatytas lėšas budinčiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų 

teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis. 

    58. Atlygis, numatytas Tvarkos aprašo 56.4.1 papunktyje, budinčiam globotojui mokamas 

globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net 

ir tais atvejais, kai globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko. 

      59. Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui suteikimo tvarka nustatoma Globos 

centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų suteikimo sutartyje. Globos 

centras moka 1,5 MMA dydžio išmoką už 1 laikinai globojamą (rūpinamą)  vaiką. Už antrą, trečią ir 

daugiau globojamų (rūpinamų)  vaikų atlygis didinamas po 0,5 MMA dydžio per mėnesį. Ši išmoka 

skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena atokvėpio globėjų šeimoje, skaičiui. Šios 

lėšos įskaitomos į atokvėpio globėjo pajamas ir nuo šių lėšų sumokami aktais nustatyti mokesčiai. 

 60. Atlygis budinčiam globotojui didinamas ne mažiau kaip po 1 MMA dydžio per mėnesį 

už kiekvieną kūdikį ar neįgalų vaiką tuo laikotarpiu, kai vaikas (ai) yra perduotas (i) prižiūrėti 

budinčiam globotojui. 

    61. Tvarkos aprašo 56.2 papunktyje numatytą išmoką Globos centras naudoja papildomai 

pagalbai vaikui (pvz., logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugoms) 

ir (ar) pagalbai budinčiam globotojui (pvz., psichoterapijai, supervizijai, profesinės kompetencijos 

ugdymui) teikti, jos neperduodamas budinčiam globotojui, jei tarpusavio bendradarbiavimo ir 

paslaugų teikimo sutartyje nenumatyta kitaip. 

  62. Budintys globotojai įsipareigoja Tvarkos aprašo 56.1, 56.3 punktuose numatytas 

gaunamas išmokas naudoti vaiko išlaikymui, siekiant tenkinti jo bazinius ir saviraiškos poreikius 

(pvz., maistas, drabužiai, kanceliarinės prekės, higienos prekės, laisvalaikiui ir ugdymui skirtos 

išlaidos, kišenpinigiai, medikamentai ir pan.). Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų 

pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo 

sutartyje nustatyta tvarka. 

     63. Vaiko, kuriam reikalinga globa (rūpyba), bet laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, 

išlaikymo budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais šeimoje, kol bus nustatyta 

laikinoji globa (rūpyba), neįgalaus vaiko priežiūros globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais šeimoje, 
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siekiant suteikti laikiną atokvėpį vaiko tėvams, globėjams (rūpintojams), išlaidas finansuoja  Zarasų 

rajono savivaldybė per Globos centrą. 

 64. Už laikotarpį nuo vaiko apgyvendinimo pas budintį globotoją, globėją, nesusijusį 

giminystės ryšiais, globėją giminaitį per Globos centrą  iki bus nustatyta laikinoji globa (rūpyba) ir 

priimtas sprendimas dėl laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo, vaiko globos (rūpybos) išmoka, 

globos (rūpybos) išmokų tikslinis priedas, išmokos vaikui, vaikui skirta slaugos ir priežiūros 

(pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija ar kitos išmokos, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir 

globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose, mokamos iš savivaldybės biudžeto. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

65. Asmenys susiję su globojamu (rūpinamu) vaiku, dalyvaujantys pagalbos procese ar 

dalyvaujantys susitikimuose privalo pasirašyti pasižadėjimą dėl informacijos konfidencialumo 

užtikrinimo (Priedas Nr.5).  

66. Sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama budinčio globotojo ar globėjo, nesusijusio 

giminystės ryšiais  iniciatyva, prieš tai globos centrą įspėjus ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, jei šeimoje 

nėra laikinai apgyvendinto ir prižiūrimo vaiko, ir ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius, jei šeimoje yra 

apgyvendintas ir prižiūrimas vaikas, išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa baigiasi anksčiau šio 

termino.  

67. Globos centras vienašališkai gali nutraukti sutartį:  

67.1. kai budintis globotojas nevykdo Apraše nustatytų reikalavimų ir sutartyje numatytų 

įsipareigojimų;  

67.2. kai budintis globotojas be pateisinamos priežasties atsisako apgyvendinti ir prižiūrėti 

vaiką;  

67.3. kitais nenumatytais atvejais VVTAĮT  teikimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     


