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ZARASŲRAJONO SOCIALINIŲ PALSAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO  

VAIKO SUSITIKIMŲ SU BIOLOGINE ŠEIMA, ARTIMU GIMINAIČIU AR KITU 

FIZINIU ASMENIU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  

1. Globojamo (rūpinamo) vaiko susitikimų su biologine šeima, artimu giminaičiu ar kitu 

fiziniu asmeniu su vaiku susijusiu emociniais ryšiais, organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Zarasų rajono socialinių paslaugų centro globos centro (toliau – Centras) kuruojamų 

(rūpinamų) vaikų susitikimų su biologine šeima, artimu giminaičiu ar kitu fiziniu asmeniu 

organizavimo tvarką.  

2. Tvarka sudaryta vadovaujantis Vaiko globos organizavimo nuostatais, Vaiko teisių 

apsaugos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos respublikos teisiniais dokumentais ir nuostatais, 

atsižvelgiant į globojamo (rūpinamo) vaiko poreikius ir interesus.  

 

 

II. GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO SUSITIKIMŲ SU BIOLOGINE ŠEIMA, 

ARTIMU GIMINAIČIU AR KITU FIZINIU ASMENIU ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

  

3. Vaiko susitikimai su biologine šeima, artimu giminaičiu ar kitu fiziniu asmeniu yra 

organizuojami remiantis Vaiko globos organizavimo nuostatais. Globėjas (rūpintojas) netrukdo 

globojam (rūpinamam) vaikui bendrauti su jo biologiniais tėvais, sudaro sąlygas vaikui bendrauti su 

jo giminaičiais, kitais asmenimis, su kuriais vaikas susijęs emociniais ryšiais, jei tai nekenkia 

globojamo (rūpinamo) vaiko interesams.  

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaiko teisių pagrindų įstatymu, vaikui turi būti 

užtikrinta galimybė bendrauti su motina ar tėvu bei artimais giminaičiais, negyvenančiais kartu su 

juo. Vaiką atstovaujantys asmenys turi užtikrinti galimybę, jog vaikas, netekęs biologinių tėvų 

globos, galės su jais susitikti ir bendrauti.  



5. Siekiant užtikrinti vaiko poreikių įgyvendinimą, Centras įsipareigoja organizuoti 

susitikimus su vaiko tėvais, artimaisiais giminaičiais, kitais asmenimis, su kuriais vaikas susijęs 

emociniais ryšiais, jei tai nekenkia globojamo (rūpinamo) vaiko interesams.  

6. Biologiniai tėvai ar kiti asmenys, norintys susitikti su globojamu (rūpinamu) vaiku, 

turi su Centru sudaryti sutartį, dėl susitikimo su vaiku (-ais) (Priedas Nr.1).  

7. Sutartyje yra nurodytos bendrosios taisyklės, vaiko artimųjų, kitų asmenų ir  globėjų 

įsipareigojimai. Susitikimai organizuojami laikantys sutartyje nurodytų taisyklių.  

8. Artimi vaiko giminaičiai, šeimos nariai, kiti asmenys, su vaiku susiję emociniais 

ryšiais prieš kiekvieną susitikimą su globojamu (rūpinamu) vaiku, turi parašyti prašymą (Priedas 

Nr.2) dėl susitikimo organizavimo nurodant susitikimo veiklą, su Centru sutartą susitikimo vietą, datą 

ir laiką.  

9. Pirmieji 4 vaiko susitikimai su biologine šeima, artimais giminaičiais ar kitais 

suinteresuotais asmenimis, vykdomi dalyvaujant Centro specialistui. Jei yra poreikis, dalyvauja ir 

globėjas (rūpintojas). Kituose susitikimuose Centro specialistas dalyvauja pagal poreikį ar 

pageidavimą. 

10. Pirmi 2 susitikimai yra protokoluojami susitikimo su vaikais stebėjimo protokole 

(Priedas Nr.3), jei yra poreikis, protokoluojami ir kiti susitikimai. Stebėjimo protokole turi 

atsispindėti tėvystės įgūdžiai (tėvų elgesys su vaiku) ir vaiko elgesys susitikimo metu. Sudarius 

protokolą, biologinė šeima, artimi giminaičiai ar kiti fiziniai asmenys susitinkantys su vaiku, turi būti 

supažindinti su Centro specialisto stebėjusio susitikimą, išvadomis, pasiūlymais, pastabomis.  

11. Susitikimai yra planuojami, sudaromas susitikimų grafikas (laisva forma).  

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Sutartis dėl susitikimo su vaiku (-ais), prašymas dėl susitikimo organizavimo, ir 

susitikimo su vaikais stebėjimo protokolas yra vaiko asmens bylos dalis ir saugomi Centro archyve.  

13. Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimą, įgyvendinimą koordinuoja 

Centro globos koordinatorius, socialinis darbuotojas arba GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai. 

14. Susitikime dalyvaujantis Centro specialistas pastebėjęs netinkamą (nepagarbų ar 

agresyvų) tėvų, artimųjų, ar kitų asmenų,  susitinkančių su vaiku (-ais) elgesį, gali nutraukti 

susitikimą. Pirmą kartą Centro specialistas dalyvaujantis susitikime įspėja žodžiu, po antros pastabos 

susitikimas su globojamu (rūpinamu) vaiku yra nutraukiamas.  

 

 

 


