
 

PATVIRTINTA 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

direktoriaus 2018 m.  gruodžio  7  d. 

įsakymu Nr. 1-113 

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS 

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 Utenos šeimos ir vaiko gerovės 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 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 ir artimais giminaičiais, negyvenančiais kartu su juo. Vaiką 

atstovaujantys asmenys turi užtikrinti galimybę, jog vaikas, netekęs biologinių tėvų globos, galės su 

jais susitikti ir bendrauti. 
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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 ir globėjų įsipareigojimai. 

Susitikimai organizuojami laikantys sutartyje nurodytų taisyklių. 

8. Artimi vaiko giminaičiai, šeimos nariai 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. Išimtinais atvejais, prašymas dėl susitikimo su vaiku 

organizavimo rašomas keletui kartų, ant tos pačios prašymo formos. 

9. Pirmieji 4 susitikimai vykdomi dalyvaujant Centro specialistui. Jei yra poreikis, dalyvauja ir 

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

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. 

14. Susitikime dalyvaujantis specialistas pastebėjęs netinkamą ( nepagarbų ar agresyvų) tėvų ar 

artimųjų, 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. 
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Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centro globos centro                                                                       

Vaiko susitikimų su biologine 

šeima,                     artimu 

giminaičiu ar kitu fiziniu 

asmeniu                                                               

organizavimo tvarkos aprašo                                       

Priedas Nr. 1 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO  

GLOBOS CENTRO SKYRIUS 

 

SUTARTIS 

 DĖL SUSITIKIMO SU VAIKU(-AIS) 

 

                                                                      2018-_____________-_____    

Utena 

 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau – Centras), ir tėvai, artimas giminaitis ar kitas fizinis 

asmuo susitinkantis su vaiku (-ais) 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

(vieno iš tėvų, artimo giminaičio ar kito fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris) 

 

sudaro šią sutartį. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

Centras įsipareigoja organizuoti susitikimus tarp globojamo (-ų) (rūpinamo (-ų)) vaiko (-ų) 

 

___________________________________________________________________________________ 

(vaiko (-ų) vardas, pavardė, gimimo metai) 

 

 ir tėvų, artimo giminaičio ar kito fizinio asmens. 

 

II. BENDROSIOS TAISYKLĖS 

 

1. Vaiko (-ų) adaptacija globėjų šeimoje. Vaiko (-ų) susitikimai su tėvais ir artimais giminaičiais 

ir kitais fiziniais asmenimis rengiami praėjus ne mažiau kaip 5 dienoms nuo vaiko (-ų) 

apgyvendinimo globėjų šeimoje, išskyrus atvejus, kai VTAS ar kiti specialistai rekomenduoja 

susitikimus organizuoti kitaip. 

2. Lankytojų sveikata. Darbuotojai, asmenų atvykusių į susitikimą su globojamu vaiku (-ais) 

išimtinais atvejais, nurodę priežastis gali paprašyti pristatyti medicininę pažymą. 

3. Susitikimų dažnumas. Susitikimas organizuojamas atsižvelgiant į globojamo vaiko (-ų) 

poreikius, teisinį statusą ir individualią šeimos situaciją. Laikinosios globos atveju, kai vaikas (-
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ai) ruošiamas (-iami) grąžinimui į šeimą, rekomenduojami susitikimai – ne mažiau 1 kartas per 

savaitę ne mažiau kaip 1 valandą, o nuolatinės globos atveju – ne mažiau 1 kartas per mėnesį ne 

mažiau kaip 1 valandą, išskyrus išimtinius atvejus, kai teismas, VTAS ar kiti specialistai 

rekomenduoja pasimatymus organizuoti kitaip. 

4. Susitikimų vieta. Susitikimai vyksta iš anksto numatytoje vietoje dalyvaujant globos centro 

specialistui. 

5. Susitikimų laikas. Susitikimų laikas derinamas atsižvelgiant į globojamo vaiko (-ų) poreikius ir 

dienotvarkę bei globėjų galimybes. Negalint atvykti sutartu laiku ar vėluojant, būtina informuoti 

koordinuojantį susitikimą asmenį. 

6. Susitikimai be specialistų dalyvavimo galimi, jeigu: 

6.1. yra įvykę 4 sėkmingi (kai vaikui (-ams) ir susitinkančiam su juo (jais) asmeniui nėra 

reikalinga globėjo ar susitikimą koordinuojančio asmens pagalba) susitikimai; 

6.2. yra iš anksto susitarta su globėju (rūpintoju) ir Centro globos koordinatoriumi; 

6.3. yra parašytas prašymas; 

6.4. fizinis asmuo yra nurodęs tikslią susitikimo vietą ir dienotvarkę. Susitikimo metu, esant 

poreikiui palaiko ryšį su koordinuojančiu susitikimą asmeniu ar kitais Centro darbuotojais. 

7. Susitikimų tvarka:  
7.1. susitikimai vykdomi dalyvaujant globos centro specialistams;  

7.2. jei yra poreikis, dalyvauja ir globėjas (rūpintojas); 

7.3. pirmi 2 susitikimai yra protokoluojami, jei yra poreikis, protokoluojami ir kiti 

susitikimai; 

7.4. kai įvyksta 4 sėkmingi (kai vaikui (-ams) ir susitinkančiam su juo (jais) asmeniui nėra 

reikalinga globėjo ar susitikimą koordinuojančio specialisto pagalba) susitikimai, kiti 

susitikimai su vaiku (-ais) gali vykti ir nedalyvaujant globos centro specialistui.  

 

III. TĖVŲ, ARTIMO GIMINAIČIO AR KITO FIZINIO ASMENS SUSITINKAČIO SU 

VAIKU (-AIS) ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

8. Tenkinti vaiko (-ų) poreikius, gerbti jo (jų) prigimtines ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei 

tarptautinių teisės aktų numatytas teises. 

9. Užtikrinti visapusišką vaiko (-ų) saugumą. 

10. Jeigu į susitikimą atsinešami maisto produktai, iš anksto susitarti su globėju ar asmeniu, 

koordinuojančiu susitikimą, dėl saikingo jo vartojimo ir būtinumo (pvz.: saldumynų, saldžiųjų 

gėrimų it kt.). 

11. Ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas, išimtinais atvejais ir greičiau, suderinti su vaiko (-ų) 

globėju (rūpintoju) ir susitikimo koordinatoriumi datą dėl susitikimo.  

12. Į susitikimus atvykti laiku, arba pranešti iš anksto, jei negalės atvykti. 

13. Susitikimų metu kuo kokybiškiau išnaudoti susitikimų laiką (bendrauti, žaisti kartu su  

vaiku (-ais), stebėti ir reaguoti į vaiko (-ų) poreikius, tinkamai nuolat jį (juos) užimti vaiko 

poreikius ir amžių atitinkančia veikla). Stengtis palaikyti tiesioginį bendravimą su vaiku (-ais). 

14. Priimti specialistų pagalbą ir rekomendacijas. 

15. Bendradarbiaujant su vaiko (-ų) globėju (rūpintoju) domėtis vaiko (-ų) ugdymosi pasiekimais, 

pomėgiais ir tuo remiantis planuoti susitikimų užimtumą. 

16. Abejojant savo sprendimais, susijusiais su susitikimo planavimu ar veiklos susitikimo metu 

tinkamumu, konsultuotis su globos koordinatoriumi ar asmeniu dalyvaujančiu susitikime. 

17. Pagarbiai kalbėti apie globėją (rūpintoją). 
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18. Tesėti pažadus vaikui (-ams), kalbėti ir žadėti tik tai ką realiai galima įvykdyti arba kas iš tiesų 

įvyks (pav.: žadėti pasiimti namo ar pirkti pirkinių, kurių jie šiuo metu neišgali įsigyti.). 

19. Į susitikimą su vaiku (-ais) turi ateiti blaivus ir susitikimo metu nevartoti alkoholio. 

20. Kai susitikimai vyksta ne globos centre ir susitikimuose nedalyvauja globos centro specialistas, 

gavus informaciją apie galimai nesaugų susitikimą (pav.: asmuo veža vaiką neturėdamas vairuotojo 

pažymėjimo, automobilyje nėra specialių kėdučių vaikams, buvimas nesaugioje aplinkoje ir t.t.) 

globos centro specialistui asmuo turi pateikti dokumentus, informaciją paneigiančią kilusius 

įtarimus.  

21. Jeigu susitikimai vyksta be specialistų dalyvavimo, nevėluoti grįžti iki sutarto laiko. Jei atsiranda 

nenumatytų trukdžių, susitikimą koordinuojančiam asmeniui pranešti telefonu. 

22. Jei susitikimas vyksta be specialistų dalyvavimo, vaikas (-ai) turi grįžti švarus (-ūs), tvarkingas (-i). 

Susitinkančio su vaiku (-ais) asmens apranga taip pat turi būti tvarkinga. 

 

IV. GLOBĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

23. Sudaryti galimybę, kad globojamas (-i) (rūpinamas (-i)) vaikas (-ai), galėtų susitikti su savo tėvais 

ar artimais giminaičiais, fiziniais asmenimis (jeigu tai neprieštarauja vaiko (-ų) interesams), iš 

anksto numatytu laiku ir sutartoje vietoje. 

24. Suteikti susitinkančiam su vaiku (-ais) asmeniui reikalingą informaciją apie vaiką (-us). 

25. Parengti vaiką (-us) susitikimams su biologiniais tėvais, artimais giminaičiais ar fiziniu asmeniu 

konsultuojantis su specialistais. 

26. Bendradarbiauti su specialistais, siekiant užtikrinti sklandų globojamo vaiko (-ų) ir su juo 

susitinkančių biologinių tėvų, artimų giminaičių ar fizinio asmens  susitikimą. 

27. Jei nėra galimybės atvykti į numatytą susitikimą laiku, informuoti koordinuojantį susitikimą 

asmenį iš anksto. 

 

 
                                                                     ________________________________________________________ 

                                                                                (susitinkančio su vaiku (-ais) asmens, vardas, pavardė, parašas) 

 

                                                                     ________________________________________________________ 

                                                                                       (globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė, parašas) 

 

 

                                                                    ________________________________________________________ 

                                                                                       (globos koordinatoriaus, vardas, pavardė, parašas) 
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Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centro globos centro                                                                       

Vaiko susitikimų su biologine 

šeima,                     artimu 

giminaičiu ar kitu fiziniu 

asmeniu                                                               

organizavimo tvarkos aprašo                                       

Priedas Nr. 2 
 

___________________________________________________________________________ 

( Vardas, pavardė) 

 

___________________________________________________________________________ 

(Gyvenamoji vieta, telefono nr.) 

Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro 

globos centro skyriui 

                                                         

                                                              PRAŠYMAS 

              

                                                20___m________________mėn____d. 

                                                                   Utena 

 

Prašau organizuoti susitikimus su vaiku (-ais)______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, arba Centro numatytoje vietoje, ar leisti susitikti su vaiku 

(-ais) už Centro ribų (jei yra įvykę 4 sėkmingi (kai vaikui (-ams) ir susitinkančiam su vaiku (-ais) 

asmeniui nėra reikalinga globėjo ar susitikimą koordinuojančio asmens pagalba) ir daugiau susitikimų). 

(pabraukti vieną iš paryškintų) 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

         (Susitikimo vieta, data, laikas) 

                                                                               

Numatoma veikla, kai susitikimas vyksta ne globos centre, nedalyvaujant specialistams......................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
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____________                                         ___________________________________ 

         (Parašas)                                                                            (Vardas, pavardė) 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centro globos centro                                                                       

Vaiko susitikimų su biologine 

šeima,                     artimu 

giminaičiu ar kitu fiziniu 

asmeniu                                                               

organizavimo tvarkos aprašo                                       

Priedas Nr. 3 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS 

 SUSITIKIMO SU VAIKAIS STEBĖJIMO 

PROTOKOLAS 

 

________________________________________________________________________________ 

(sudarymo vieta) 

________________________________________________________________________________ 

(data) 

________________________________________________________________________________ 

(susitikimo laikas ir trukmė) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(susitikimo dalyviai) 

________________________________________________________________________________ 

(Koordinuojantis susitikimą asmuo) 

 

Tėvystės įgūdžiai Pastebėjimai 

Šiltumas, priėmimas 

 

 

 

 

 

Dėmesys vaiko žodinėms ir nežodinėms 

išraiškoms 

 

 

 

 

 

Gebėjimas atsipalaiduoti būnant su vaiku 
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Stimuliavimas, gebėjimas iniciuoti 

 

 

 

 

 

 

 

Balso naudojimas, paaiškinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Padrąsinimas 

 

 

 

 

 

 

 

Domėjimasis vaiko jausmais 

 

 

 

 

 

 

Domėjimasis vaiko gyvenimu (pvz., mokykla, 

draugais) 

 

 

 

 

 

 

Atliepimas poreikiams 

 

 

 

 

 

 

Dėmesys saugumui 
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Gebėjimas žaisti (prisijungti ir inicijuoti žaidimą) 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoseklios ribos 

 

 

 

 

 

 

Dienotvarkės palaikymas 

 

 

 

 

 

 

Gebėjimas nekonfliktuoti tarp suaugusiųjų 

susitikimo metu 

 

 

 

 

 

 

 

Gebėjimas bendradarbiauti su kitais (pvz., kitais 

tėvais, soc. darbuotojais) 

 

 

 

 

 

 

 

Gebėjimas užbaigti susitikimą palankiai vaikui 
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Vaiko elgesys susitikimo metu 

 

 

Pastebėjimai 

Pozityvus susitikimo laukimas 

 

 

 

 

 

Atrodo, kad džiaugiasi matydamas tėvus 

 

 

 

 

 

 

Atrodo, kad jaučiasi saugus 

 

 

 

 

 

 

Įsijungia į žaidimą, pokalbį ar bendrą veiklą su 

tėvais 

 

 

 

 

 

 

 

Priima tėvų nurodymus ir ribas pagal amžių 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priima ir išlaiko akių kontaktą 

 

 

 

 

 

 

Priima paguodą 
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Atrodo neramus 

 

 

 

 

 

 

 

Rodo intensyvius sumišusius jausmus, pvz., nori 

būti arti, bet jam sunku 

 

 

 

 

 

Atrodo piktas 

 

 

 

 

 

 

Atrodo išsigandęs 

 

 

 

 

 

 

Elgesys, keliantis tėvams iššūkių: verkimas, 

kantrybės bandymas, nusivylimas, agresija, 

blaškymasis. 

 

 

 

 

 

 

Akivaizdus pasitenkinimas susitikimu 

 

 

 

 

 

 

Tinkamai elgiasi susitikimo pabaigoje 
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Išvados, pasiūlymai, pastabos ( tėvų sunkumai ir stipriosios pusės, vaiko sunkumai ir poreikiai): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                           

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                           

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                           

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________                           

 

Protokolą sudarė: 

                 ___________________                __________________________    

         (parašas)       (vardas, pavardė)  

Su protokolu susipažinau: 
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                                         ___________________                __________________________    

         (parašas)       (vardas, pavardė)  

                                         ___________________                __________________________    

         (parašas)       (vardas, pavardė) 

SUSITIKIMŲ GRAFIKAS 

 
Eil.Nr. 

Data 

Susitikimo dalyviai Susitikimo vieta ir 

trukmė 

Sutikimą 

prižiūrintis 

specialistas 

Pastabos apie įvykusį arba 

neįvykusį susitikimą 

     

     

     

     

     

     

     

 


