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(Šakių rajono savivaldybės tarybos  
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GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS 

VEIKLOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS 

PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos Šakių rajono 

savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato Globos 

centro veiklos tikslą ir funkcijas, reglamentuoja budinčio globotojo, socialinio globėjo, šeimynos 

steigėjo, dalyvio atrankos tvarką, likusio be tėvų globos vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje 

organizavimą, Globos centro funkcijas, budinčio globotojo pareigas ir teises, mokėjimo už vaiko 

priežiūrą budinčio globotojo šeimoje dydį ir tvarką, pagalbos budintiems globotojams, socialiniams 

globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, koordinavimą ir teikimą. 

2. Vaiko priežiūra budinčio globotojo šeimoje organizuojama siekiant užtikrinti likusio be 

tėvų globos vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą ir apsaugą, suteikiant vaikui tokias 

artimiausias šeimos gyvenimui sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei 

socialinei raidai, ir tokią šeimos aplinką, kokios reikia jo gerovei. 

3. Aprašo tikslas – skatinti vaikų socialinę globą šeimoje, siekiant sukurti institucinei globai 

alternatyvias bendruomenines paslaugas. 

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1. globos centras – socialinių paslaugų įstaiga, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) 

teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be 

tėvų globos vaiką, prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą 

pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaikams, likusiems be 

tėvų globos, taip pat jų globėjams (rūpintojams) ar įtėviams, įgyvendina pagalbos teikimo globėjams 

(rūpintojams), įtėviams, bei kitų formų globos (rūpybos) paslaugų teikėjams, programas; 

4.1.1. Globos centro funkcijas Šakių rajone vykdo savivaldybės biudžetinė įstaiga Šakių 

socialinių paslaugų centras (toliau – Globos centras). 

4.2. budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse (toliau – LR civilinis kodeksas) globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs 

globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos), pagal su Globos 



2 

 

centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų 

globos vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais. Budintis globotojas vykdo veiklą pagal 

individualios veiklos pažymėjimą; 

4.3. globos koordinatorius –  Globos centro socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas, 

psichologas, atestuotas darbuotojas, koordinuojantis pagalbos teikimą budinčiam globotojui, 

socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams. Atestuotas darbuotojas gali 

būti tik globėjų artimųjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių globos koordinatoriumi; 

4.4. pagalbos pinigai – savivaldybės tarybos sprendimu nustatytų bazinių socialinių išmokų 

dydžio mėnesinė piniginė išmoka, mokama iš Šakių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 

biudžeto lėšų sprendime nurodytiems  vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims;  

4.5. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka LR civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos 

socialinių paslaugų įstatyme,  Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Vaiko globos organizavimo 

nuostatuose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintame 

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės 

priežiūros tvarkos apraše apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS 

 

5. Pagrindinis Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems Savivaldybėje 

gyvenantiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynose globojamiems 

(rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, 

socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, 

ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė 

ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.  

6. Globos centras vykdo visas funkcijas, kurios išdėstytos Globos centro veiklos ir vaiko 

budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. 

įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros 

organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

III SKYRIUS 

BUDINČIO GLOBOTOJO, SOCIALINIO GLOBĖJO, ŠEIMYNOS DALYVIO 

PASIRENGIMAS IR ATRANKA 

 

7. Globos centras vykdo būsimųjų globėjų (rūpintojų), šeimynų steigėjų, dalyvių ir budinčių 

globotojų paiešką, o asmenims, kurie svarsto apie galimybė globoti likusius be tėvų globos vaikus ar 

juos prižiūrėti, teikia nemokamas konsultacijas vaiko globos (rūpybos) ar priežiūros klausimais.  
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8. Fizinis asmuo, norintis tapti socialiniu globėju (rūpintoju), Šakių rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau –  Skyrius) turi pateikti 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, globos (rūpybos) 

motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;  

8.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, 

kad fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina LR 

Vyriausybės įgaliota institucija (046/a forma); 

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

taptų vaiko globėju (rūpintoju).  

9. Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, Skyriui turi pateikti šiuos 

dokumentus: 

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

darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos 

steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, 

globos (rūpybos) rūšį;  

9.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, 

kad fizinis asmuo, norintis steigti šeimyną ar būti jos dalyviu, neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina 

LR Vyriausybės įgaliota institucija (046/a forma); 

9.3. išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, yra 

išklausęs Vaiko globos organizavimo nuostatuose 22 punkte nurodytus mokymus; 

9.4. dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent 

vieną iš LR šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų; 

9.5. LR šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus. 

10. Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, Skyriui turi pateikti: 

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

darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį; 

10.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, 

kad fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija (046/a forma); 

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

taptų budinčiu globotoju. 

11. Skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų Aprašo 8.1–8.3, 9.1–9.5 ar 10.1–10.3 

papunkčiuose nurodytų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės 
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apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – Tarnybos teritorinis skyrius), kad jis atliktų pradinį 

fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu 

globotoju įvertinimą.  

    12. Skyrius gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, 

norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio 

įvertinimo, per 3 kalendorines dienas persiunčia sprendimo ir dokumentų kopijas Globos centrui,  kad 

būtų organizuojami mokymai. 

           13. Pasibaigus mokymams, Globos centro atestuoti darbuotojai per kuo trumpesnį laikotarpį, 

ne ilgesnį kaip per 20 darbo dienų nuo mokymų pasibaigimo, parengia išvadą dėl fizinio asmens ir 

ją pateikia Tarnybos teritoriniam skyriui, jos kopiją – fiziniam asmeniui. 

14. Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar fizinis 

asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus neigiamą sprendimą dėl 

pradinio įvertinimo, išnykus priežastims, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas dėl pradinio 

įvertinimo, išskyrus Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 4–7, 9 punktuose nurodytas priežastis, gali iš 

naujo kreiptis į Skyrių dėl pradinio įvertinimo. 

 

IV SKYRIUS  

VAIKO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS BUDINČIO GLOBOTOJO ŠEIMOJE 

 

15. Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio 

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sudarytą sutartį (toliau – Sutartis). 

16. Budinčiais globotojais gali tapti asmenys, atitinkantys LR Civiliniame kodekse globėjui 

(rūpintojui) keliamus reikalavimus, taip pat Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus. 

17. Tarnybos teritoriniam skyriui pateikus išvadą apie budinčio globotojo tinkamumą 

prižiūrėti vaikus, per 5 darbo dienas tarp Globos centro ir budinčio globotojo pasirašoma Sutartis 

(Sutarties forma tvirtinama Globos centro direktoriaus įsakymu), kurioje turi būti sulygta dėl šių 

sąlygų: 

17.1. Sutarties šalių; 

17.2. Sutarties objekto ir tikslų; 

17.3. vaiko priežiūros vietos; 

17.4. prižiūrimų vaikų skaičiaus; 

17.5. lėšų, skirtų vaiko išlaikymui ir priežiūrai; 

17.6. atlygio ir kitų piniginių lėšų už vaikų priežiūrą dydžio ir mokėjimų tvarkos; 

17.7. Sutarties šalių atsakomybės dėl netinkamo sąlygų vykdymo; 

17.8. laikino atokvėpio budinčiam globotojui, suteikimo tvarkos; 

17.9. pagalbos teikimo budinčiam globotojui ir vaikui tvarkos; 
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17.10. Sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos, ir kt.  

18. budintis globotojas turi būti pasirengęs veiklą vykdyti pagal individualios veiklos 

pažymėjimą.  

              19. Apgyvendinimas budinčio globotojo šeimoje gali būti organizuojamas:  

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

apgyvendinti saugioje aplinkoje; 

19.2. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) (iki 12 mėnesių) ir vaikas bus grąžintas 

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

19.3. siekiant suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, socialiniams 

globėjams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam 

globotojui, socialiniam globėjui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių); 

20. Budinčio globotojo šeimoje vienu metu gali būti apgyvendinami ne daugiau kaip 3 

laikinai be tėvų globos (rūpybos) likę vaikai. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo šeimoje su 

savais vaikais – ne daugiau kaip 5 vaikai. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais 

atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta raštu tarp Globos centro ir budinčio 

globotojo. 

21. Budinčio globotojo šeimoje negali būti apgyvendinami vaikai, tuo metu sergantys 

ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. 

22. Laikinoji globa (rūpyba) vaikui, apgyvendintam budinčio globotojo šeimoje, nustatoma 

teisės aktų nustatyta tvarka.  

       23. Skyrius siekdamas sudaryti sąlygas vaikams augti saugioje ir jų raidai palankioje šeimai 

artimoje aplinkoje, kai laikinai nėra galimybės jiems augti biologinėje šeimoje ar būti įvaikintiems 

per Globos centrus, gali organizuoti: 

      23.1. vaikų priežiūrą pas budinčius globotojus, 

      23.2. vaikų laikinąją globą (rūpybą) pas socialinius globėjus,  

      23.3. vaikų laikinąją globą (rūpybą) pas globėjus giminaičius, 

      23.4. vaikų laikinąją globą (rūpybą) šeimynose, 

      23.5. vaikų laikinąją globą (rūpybą) socialinės globos įstaigose. 

             24. Vaiko priežiūros pas budinčius globotojus paslaugos teikimo pradžia yra laikoma nuo 

vaiko apgyvendinimo budinčio globotojo šeimoje momento.  

25. Kriziniais atvejais vaikas, kurio tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Šakių rajono 

savivaldybė ar, jų nesant, vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Šakių rajono savivaldybė, 

budinčio globotojo, socialinio globėjo šeimoje ar šeimynoje apgyvendinamas laikinai, ne ilgiau kaip 

iki 3 parų. Už suteiktas paslaugas vaikui iš kitos savivaldybės, finansuoja ta savivaldybė, kurios 

iniciatyva vaikui nustatyta globa (rūpyba). 
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26. Savivaldybės administracija, nustačiusi vaiko globą (rūpybą) kitoje savivaldybėje, turi 

susitarti, kurios savivaldybės Globos centras teiks paslaugas budintiems globotojams, socialiniams 

globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams. Taip pat turi būti susitarta dėl Globos centro 

paslaugų apmokėjimo, informacijos keitimosi dažnumo ir kitų bendradarbiavimo bei paslaugų 

teikimo aspektų: 

              26.1. nustačius rajono savivaldybės teritorijoje globą (rūpybą), likusiam be tėvų globos 

vaikui iš kitos savivaldybės, Globos centras raštu informuoja savivaldybės administraciją; 

              26.2. savivaldybės administracija, raštu kreipiasi į globą (rūpybą) nustačiusios savivaldybės 

administraciją, nurodydama savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Globos centro paslaugų 

suteikimo kainą vienam globotiniui. 

27. Budinčio globotojo ligos (stacionaraus gydymosi) laikotarpiu, budinčio globotojo, 

atokvėpio paslaugos metu arba kai budintis globotojas negali laikinai dėl objektyvių priežasčių 

vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Globos centras organizuoja prižiūrimo vaiko 

apgyvendinamą kito budinčio globotojo, socialinio globėjo šeimoje ar šeimynoje. Laikino atokvėpio 

paslaugos suteikimo budintiems globotojams tvarka nustatoma Sutartyje. Atokvėpio laikotarpiu 

budintis globotojas gauna atlygį, kuris numatytas vaiko laukimo atveju, o atokvėpį suteikiantis fizinis 

ar juridinis asmuo gauna jam numatytas išmokas (proporcingam dienų skaičiui).  

28. Globos centro paskirtas globos koordinatorius, įvertinęs vaiko poreikius, ne vėliau kaip 

per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko priežiūros pas budintį globotoją paslaugos teikimo pradžios, 

kartu su vaiko budinčiu globotoju sudaro individualios pagalbos vaikui planą. 

     29. Globos centras ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus (ne anksčiau nei praėjus 11 

mėnesių po Sutarties pasirašymo) organizuoja budinčiam globotojui iki 1 mėnesio per kalendorinius 

metus laikino atokvėpio paslaugą. Laikino atokvėpio paslaugos laiką ir trukmę (atokvėpio paslaugos 

dalis) budintis globotojas pasirenka savo nuožiūra. Apie pasirinktą atokvėpio paslaugos laiką ir 

trukmę budintis globotojas privalo informuoti raštu Globos centrą ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių 

dienų iki atokvėpio paslaugos pradžios (išskyrus nenumatytus atvejus, pvz.: budinčio globotojo liga, 

artimojo mirtis), jei tuo metu šeimoje nėra laikinai prižiūrimo vaiko arba jei vaiko laikinosios globos 

ir (ar) vaiko priežiūros pabaiga sutampa su laikino atokvėpio paslaugos pradžia. Globos centras, gavęs 

prašymą dėl laikino atokvėpio paslaugos, per 14 kalendorinių dienų įvertina prašymą ir raštu 

informuoja budintį globotoją, socialinį globėją, 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. 

    30. Budintis globotojas atokvėpio paslaugos gali atsisakyti, tačiau turi pateikti Globos centrui 

raštišką atsisakymą. 
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31. Vaiko, kuriam LR civilinio kodekso ir LR civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka 

laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Globos centre, priežiūros ir gyvenamoji vieta negali būti Globos 

centro buveinės vieta. 

 

V SKYRIUS 

BUDINČIO GLOBOTOJO PAREIGOS IR TEISĖS 

 

            32. Budinčio globotojo pareigos: 

32.1. priimti vaiką savo gyvenamajame būste ir užtikrinti emocinį bei fizinį vaiko saugumą, 

vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą; 

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

priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, žaislais 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; 

32.3. atsižvelgiant į vaiko poreikius, aprūpinti jį būtinomis techninės pagalbos priemonėmis; 

ligos atveju, atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas, pirkti vaistus, ir maisto papildus; 

32.4. rūpintis vaiko sveikatos priežiūra;  

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

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

pageidavimus; 

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

susirinkimuose ir neformaliojo ugdymo veikloje, padėti vaikui ruošti pamokas ir užtikrinti, kad vaikas 

turėtų visas reikiamas mokymosi priemones, saugiai nuvyktų į šią įstaigą; 

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

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

32.8. sudaryti vaikui sąlygas skaityti knygas, saugiai naudotis informacinėmis 

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

įgūdžius ir interesus; 

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

šeimos ryšius, vaiko ryšius su artimais giminaičiais; užtikrinti galimybę vaikui bendrauti su savo 

biologiniais giminaičiais pagal numatytą ir su Globos centru suderintą tvarką; 

32.10. bendradarbiauti su Globos centru ir su socialines paslaugas šeimoms teikiančiomis 

įstaigomis/organizacijomis, siekti grąžinti vaiką į šeimą; 

32.11. dalyvauti rengiant individualų pagalbos vaikui planą, užtikrinti jo įgyvendinimą; 

32.12. nedelsiant informuoti Globos centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius 

emocinius ir fiziologinius sunkumus, siekiant užtikrinti vaikui reikiamų specialistų pagalbą; 
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32.13. sudaryti sąlygas Tarnybos teritorinio skyriaus specialistams ir darbuotojams, turintiems 

teisę teikti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo paslaugą, lankytis šeimoje ir 

bendrauti su globojamais vaikais; 

32.14. atsakingai ir pagal paskirtį naudoti Globos centro vaikui išlaikyti skiriamas pinigines 

lėšas; 

32.15. vaikams nuo 7 metų kiekvieną mėnesį užtikrinti kišenpinigių smulkioms išlaidoms 

skyrimą; 

32.16. nedelsiant informuoti Globos centrą apie atvejus, kai jis negali laikinai dėl objektyvių 

priežasčių vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų. 

33. Budinčio globotojo teisės: 

33.1. gauti Sutarties nustatyta tvarka kas mėnesį mokamą atlygį už teikiamas paslaugas 

prižiūrint vaiką (vaikus) ir vaiko (vaikų) laukimo laikotarpiu; 

33.2. gauti kas mėnesį mokamą vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos (rūpybos) išmoką, globos 

(rūpybos) išmokos tikslinį priedą ir vaiko išmokas pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams 

įstatymą, vaikui skirtą  slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal 

LR tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui 

(rūpintojui) numatyta įstatymuose; 

33.3. gauti kas mėnesį mokamus pagalbos pinigus vaiko poreikių tenkinimui; 

33.4 pagal poreikį per kalendorinius metus naudotis laikino atokvėpio paslauga (iki 1 

mėnesio); 

33.5. gauti psichologinę pagalbą, individualias, grupines konsultacijas, supervizijas; 

33.6. teikti Globos centrui prašymą paimti vaiką iš jo šeimos, kai budinčiam globotoju ar jo 

šeimai kyla reali grėsmė dėl vaiko ar vaiko biologinės šeimos narių ar giminaičių elgesio, kai: 

33.6.1. yra naudojamas fizinis ar psichologinis smurtas; 

33.6.2. elgiamasi neadekvačiai; 

33.6.3. budintis globotojas dėl pateisinamų priežasčių nebegali prižiūrėti vaiko (vaikų); 

33.6.4. kitais nenumatytais atvejais. 

 

VI SKYRIUS 

GLOBOS CENTRO, BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 

34. Vaiko priežiūra budinčio globotojo šeimoje finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų, 

skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti, valstybės biudžeto lėšų, skirtų vaikų globos (rūpybos) 

išmokoms pagal LR išmokų vaikams įstatymą (toliau – Išmokų vaikams įstatymas) mokėti, ir kitų 

teisėtai įgytų lėšų. 
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            35. Atlygis budinčiam globotojui už vaikų priežiūrą mokamas Sutarties galiojimo metu. Tais 

atvejais, kai Sutartį sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų. 

            36. Pagal sudarytą bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį dėl atlygio gavimo budintis 

globotojas pateikia Globos centrui patvirtintos formos paslaugų suteikimo aktą, ne vėliau kaip kito 

mėnesio antrąją darbo dieną. Budinčiam globotojui mokama pagal pateiktą paslaugų suteikimo aktą  

į nurodytą jo asmeninę sąskaitą. Įstaigos, kuriai pavesta vykdyti Globos centro funkciją, vadovas 

prašymą, dėl budinčio globotojo patirtų išlaidų kompensavimo, teikia savivaldybės administracijos 

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriui kas ketvirtį iki sekančio mėnesio penktos dienos. 

Skyriui pateiktas paslaugų suteikimo aktas nukreipiamas patikrinimui. 

37. Globos centras budinčiam globotojui Sutartyje nustatytais terminais moka toliau 

nurodytas išmokas, kurios pervedamos į budinčio globotojo nurodytą asmeninę sąskaitą: 

37.1. per 3 savaites nuo Sutarties pasirašymo dienos išmokama 400 Eur dydžio vienkartinė 

išmoka vaiko vietai įkurti, išmoka skiriama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti ir būtiniausiems 

buities reikmenims įsigyti. Išmoka mokama už kiekvieną kuriamą vaiko priežiūros vietą; 

37.2. išmoka vaiko laukimo laikotarpiu –  nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu - minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio. Ši išmoka įskaitoma į Budinčio 

globotojo pajamas ir nuo jos sumokami teisės aktais nustatyti mokesčiai; 

37.3. išmoka už vaiko priežiūrą – 2 MMA dydžio mėnesinis atlygis Budinčiam globotojui už 

kiekvieną jo šeimoje laikinai apgyvendintą vaiką (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; 

37.4. už vaiko iki 1 m. bei neįgalaus vaiko  priežiūrą mokama 2,5 MMA dydžio mėnesinis 

atlygis už kiekvieną  šeimoje laikinai apgyvendintą  vaiką (už faktiškai suteiktas paslaugas); 

38. Budinčiam globotojui išmokama vaikui išlaikyti skirta vaiko globos (rūpybos) išmoka, 

globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka vaikui, mokamas pagal  Išmokų vaikams įstatymo 

nustatyta tvarka, vaikui skirta slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, mokamą 

pagal LR tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitos išmokos, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir 

globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose. Šios išmokos vaikui išlaikyti yra mokamos tik tą 

laikotarpį, kol vaikas gyvena budinčio globotojo šeimoje (proporcingam dienų skaičiui).  

39. Papildoma išmoka – pagalbos pinigai, vaiko poreikių tenkinimui (ugdymui, užimtumui, 

drabužiams, kišenpinigiams ir kitoms vaiko reikmėms) – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka 

per mėnesį už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką (už faktiškai suteiktas 

paslaugas).  
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40. Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų, vykdančių veiklą pagal individualios 

veiklos pažymą, pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus Sutartyje nustatyta tvarka.   

41. Dėl vaikui, kuris apgyvendinamas Budinčio globotojo šeimoje, priklausančių išmokų 

pagal Išmokų vaikams įstatymą gavimo, kreipiasi Įstaigos, kuriai pavesta vykdyti Globos centro 

funkciją, vadovo įgaliotas asmuo į  gyvenamosios vietos seniūniją. 

42. Globos (rūpybos), globos (rūpybos) tikslinio priedo, vaiko išmokos ir kitų išmokų vaikui 

naudojimą pagal paskirtį budinčio globotojo šeimoje prižiūri ir kontroliuoja Įstaigos, kuriai pavesta 

vykdyti Globos centro funkciją, vadovo patvirtinta tvarka. 

 

VII SKYRIUS 

PAGALBOS BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, SOCIALINIAMS GLOBĖJAMS, 

GLOBĖJAMS, ĮTĖVIAMS, ŠEIMYNŲ DALYVIAMS, BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ 

GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAMS KOORDINAVIMAS IR TEIKIMAS 

  
43.  Globos centras teikia pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui 

giminaičiui, šeimynos dalyviui tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, socialinį 

globėją, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį, tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu. 

44.  Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba – budinčių globotojų, socialinių 

globėjų, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių atrankos, konsultavimo ir mokymo, 

tarpininkavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, psichoterapija, intensyvi pagalba, laikino 

atokvėpio paslaugos, budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių vykdomos veiklos 

kokybės vertinimas, teisinė, sociokultūrinė ar kita pagalba. 

45.  Pagalbą budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, 

šeimynų dalyviams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams (jų prašymu) teikia 

ir (ar) organizuoja Globos centro specialistai: atestuoti GIMK darbuotojai, socialiniai darbuotojai, 

psichologai.     

46.  Globos centras organizuoja pagalbos teikimą, vadovaudamasis atvejo vadybos metodu, 

kurio esmė – vaiko ir budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio poreikių įvertinimas, 

pagalbos vaikui plano sudarymas, įgyvendinimas, stebėsena, vertinimas, koregavimas.      

47. Pagalbai budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, esant poreikiui – 

ir šeimynų dalyviams, įtėviams, koordinuoti Įstaigos, kuriai pavesta vykdyti Globos centro funkciją, 

vadovas ar jo įgaliotas asmuo paskiria globos koordinatorių. Globos koordinatorius skiriamas ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo 

ir paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos ar nuo socialinio globėjo, globėjo giminaičio 

paskyrimo dienos, ar nuo šeimynos įsteigimo dienos, ar nuo įtėvio (-ių) gauto rašytinio prašymo teikti 

pagalbą dienos. Globos koordinatorius yra ir kontaktinis Globos centro asmuo, su kuriuo nuolat 
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palaiko ryšį budintis globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis, šeimynos dalyviai, esant 

poreikiui – įtėviai. 

48.  Globos koordinatorius organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, 

globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) 

vaikams, įvaikiams vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

patvirtintu 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio 

globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

49.  Globos koordinatorius tvarko kiekvieno budinčio globotojo, socialinio globėjo, 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. 

50.  Maksimalus vaikų, prižiūrimų budinčių globotojų, laikinai globojamų (rūpinamų) 

socialinių globėjų, globėjų giminaičių, atvejų skaičius, tenkantis vienam globos koordinatoriui, yra 

30–40, iš jų rekomenduojami ne daugiau kaip 5 intensyvios pagalbos koordinavimo atvejai. 

51.  Rekomenduojama, kad vienas psichologas per dieną teiktų ne daugiau kaip 4 individualias 

konsultacijas, o psichologinę pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui ir jo prižiūrimam, 

globojamam (rūpinamam) vaikui teiktų skirtingi specialistai. 

52.  Globos centras organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, 

šeimynų dalyvių, įtėvių savitarpio pagalbos grupes. Rekomenduojama jas organizuoti ne rečiau kaip 

kartą per du mėnesius. Savitarpio pagalbos grupės gali būti organizuojamos ir dažniau, atsižvelgiant 

į jų narių poreikius. 

 

VIII SKYRIUS 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS PRIEŽIŪRA 

 

53. Globos centras periodiškai ne rečiau kaip vieną kartą kas 6 mėnesius vykdo budinčio 

globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybės vertinimą pagal 

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams programas ir Įstaigos, kuriai pavesta vykdyti 

Globos centro funkciją,  vadovo nustatytą tvarką. 

54. Pirmasis budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimas 

vykdomas praėjus 6 mėnesiams nuo budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio 

paslaugų teikimo pradžios. 

  55. Kilus įtarimui dėl budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, veiklos, 

galimai neatitinkančios geriausių vaiko interesų, globos koordinatorius nedelsdamas, ne vėliau kaip 

per 2 darbo dienas nuo įtarimo dienos, imasi aktyvių veiksmų dėl jų veiklos kokybės užtikrinimo. 

Globos koordinatorius ar kitas Globos centro specialistas privalo per 2 darbo dienas nuo įtarimo 



12 

 

dienos raštu informuoti Tarnybos teritorinį skyrių apie budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo 

giminaičio, netinkamumą vykdyti veiklą. Apie šeimynos veiklą, galimai neatitinkančią geriausių 

vaiko interesų, Globos centras privalo informuoti Tarnybos teritorinį skyrių ir Socialinių paslaugų 

priežiūros departamentą prie Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 

SPPD). Jei budintis globotojas nesilaiko įsipareigojimų ar pažeidžia vaiko teises, Globos centras turi 

teisę nutraukti tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su juo. Nutraukęs tarpusavio 

bendradarbiavimo ir paslaugų sutartį su budinčiu globotoju dėl netinkamo budinčio globotojo pareigų 

vykdymo prižiūrint vaiką, Globos centras informuoja tarnybos teritorinį skyrių apie Sutarties 

nutraukimą, Sutarties nutraukimo priežastis.   

            56. Globos centras iki einamųjų metų kovo 1 d. teikia veiklos ataskaitas už praeitus metus 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) ir savivaldybės administracijai. VVTAĮT apibendrina 

ataskaitas ir pateikia išvadas bei metodines rekomendacijas Globos centrui, Savivaldybės 

administracijai. 

            57. Globos centrų veiklos kokybės priežiūrą vykdo VVTAĮT kartu su SPPD. 

 

IX SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

           58. Sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama budinčio globotojo iniciatyva 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. 

           59. Globos centras Sutartį gali nutraukti vienašališkai, iš anksto neįspėjęs budinčio globotojo, 

jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių būtini tokie sprendimai. Apie Sutarties nutraukimą budintis 

globotojas, informuojamas motyvuotu raštu. 

           60. Globos centras vienašališkai gali nutraukti Sutartį: 

           60.1. kai budintis globotojas nevykdo Apraše nustatytų reikalavimų ir Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų; 

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

vaiką; 

           60.3. kitais nenumatytais atvejais Tarnybos teritorinio skyriaus teikimu. 

__________________________________ 


