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UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO   

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS  

VEIKLOS  APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos šeimos ir vaiko gerovės 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 priežiūros budinčio globotojo ar socialinio globėjo 

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

vaiko 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 be tėvų globos vaiko teisių ir įstatymu 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. 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. Socialinis globėjas - 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 
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atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Socialinis globėjas 

įdarbinamas globos centre. 

3.3. Globos centras – socialinių paslaugų įstaiga (Utenos šeimos ir vaiko gerovės 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, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką; 

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

globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas; 

4.3. vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų 

dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos 

namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal 

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

ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo 

programas (toliau – GIMK programos); 

4.4. vertina budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą 

globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus Utenos 

rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui išvadai apie jų 

tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengti;  

4.5. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti 

šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose 

nustatyta tvarka;  

4.6. parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK 

programas ir teikia jo kandidatūrą Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir 

sveikatos apsaugos skyriui; 

4.7. vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, 

įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių 

pedagogų) mokymus pagal GIMK programas; 

4.8. ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai budintis globotojas, socialinis globėjas, 

globėjas giminaitis baigia GIMK programas, vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų 
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giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus vertinimą pagal GIMK programas ir 

teikia siūlymus Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos 

skyriui ir pagal poreikį Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Utenos rajone dėl budinčių 

globotojų, socialinių globėjo, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus;  

4.9. dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų 

nustatyta tvarka;  

4.10.  koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir 

budintiems globotojams bei teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams 

reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);  

4.11.  koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių 

globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, 

šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali 

būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;  

4.12.  teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams 

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

darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų 

administracijos prašymu;  

4.13.  organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas (pagal  Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro Globos centro skyriaus Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui, 

socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui organizavimo tvarkos aprašą) 

budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams 

giminaičiams, šeimynos dalyviams;  

4.14.  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;  

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

už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);  

4.16.  vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos 

kokybę;  

4.17. pildo vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą ir teikia 

susistemintą informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją VTAS, vadovaudamasis socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais;   
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4.18. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis;  

4.19. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės 

rizikos šeimoms;  

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

biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais pagal Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės 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;  

4.21. teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat 

bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams); 

4.22. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus 

giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų 

įstaigomis, vaiko teisių specialistais; 

4.23. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro 

specialistams, budintiems globotojams, esant poreikiui – ir socialiniams globėjams;  

4.24. organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių 

globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes; 

4.25. vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą;  

4.26. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams  

giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, 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 SOCIALINIO GLOBĖJO ATRANKA 

 

6. Globos centras vykdo budinčių globotojų paiešką – suranda ir atrenka asmenis, norinčius 

ir galinčius tapti  budinčiais globotojais ar socialiniais globėjais.   

7. Fizinis asmuo, siekiantis tapti budinčiu globotoju ar socialinių globėju, turi: 

7.1. atitikti CK vaiko fiziniam globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus; 
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7.2. būti gavęs teigiamą išvadą iš GIMK atestuotų socialinių darbuotojų dėl pasirengimo 

tapti globėju. 

8. Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, Utenos rajono savivaldybės 

administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos 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; 

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;  

8.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos 

pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta 

tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija; 

8.4. vyresnių kaip 16 metų kartu gyvenančių šeimos narių rašytinį sutikimą, kad jų šeimos 

narys taptų budinčiu globotoju ar socialiniu globėju; 

8.5. kad yra įgijęs mažiausiai vidurinį ar (ir) profesinį išsilavinimą, turi nuosavą ar 

nuomojamą būstą. 

9. Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Utenos rajone, vadovaudamasis CK ir 

Vaiko globos organizavimo nuostatų bei kitų teisės aktų nuostatomis atlieka pirminį fizinio 

asmens patikrinimą, jam sutikus savarankiškai surenka kitus nurodytus dokumentus, duomenis ir 

informaciją.  

10. Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Utenos rajone patikrina, ar asmens 

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

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

bendruomenės gyvenime bei skatinama jų socialinė integracija;  

10.2. 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);  

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

jose nuolat būtų higienos priemonių;  

10.4. 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;  

10.5. šildymo prietaisai ir įrenginiai yra saugūs;  

10.6. visi kambariai yra natūraliai vėdinami, varstant langus.  
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11. Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Utenos 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 

ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo fizinio asmens rašytinio prašymo pateikimo Utenos 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Utenos rajone dienos. 

12. Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Utenos rajone, įvertinęs fizinį asmenį 

teigiamai, organizuoja mokymus pagal Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo 

programą, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo jau yra gavęs teigiamą išvadą iš GIMK atestuotų 

socialinių darbuotojų dėl pasirengimo tapti globėju (rūpintoju).  

13. Pasibaigus mokymams, GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 30 

kalendorinių dienų parengia išvadą dėl fizinio asmens pasirengimo tapti budinčiu globotoju ar 

socialinių globėju  ir pateikia Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Utenos rajone.  

14. Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Utenos rajone, įvertinęs visus turimus 

dokumentus, kad budintis globotojas ar socialinis globėjas atitinka teisės aktais nustatytus 

reikalavimus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų parengia išvadą apie budinčio globotojo ar 

socialinio globėjo tinkamumą savo šeimoje prižiūrėti globos centre globojamus (rūpinamus) vaikus 

(toliau- išvada), kurią pateikia globos centrui.  

 

IV SKYRIUS 

VAIKO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS BUDINČIO GLOBOTOJO AR SOCIALINIO 

GLOBĖJO ŠEIMOJE ŠEIMOJE 

 

15. Globos centras su budinčiu globėju pasirašo bendradarbiavimo su socialiniu 

globėju/budinčiu globotoju  sutartį (toliau – sutartis) (Priedas Nr. 1) Šioje sutartyje turi būti 

numatyta: sutarties šalys; sutarties objektas ir tikslas; socialinio globėjo/budinčio globotojo ir 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, socialiniams 

globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, 

išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam budinčiam globotojui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių); 

17.3.  tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir vaikas bus grąžintas biologiniams 

tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas. 
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18. Globos centras su  socialiniu globėju pasirašo bendradarbiavimo su socialiniu 

globėju/budinčiu globotoju  sutartį (toliau – sutartis)  (Priedas Nr. 1) Šioje sutartyje turi būti 

numatyta: sutarties šalys; sutarties objektas ir tikslas; socialinio globėjo/budinčio globotojo ir centro 

tarpusavio įsipareigojimai; nutraukimo sąlygos ir tvarka. 

19. Socialinis globėjas (išskyrus atvejus, kai globoja (rūpinasi) vaikais, kuriems nustatyta 

nuolatinė globa (rūpyba), papildomai gali būti įdarbintas globos centre, globos centrui sudarant su 

juo darbo sutartį. Socialinis globėjas negali teikti sau paslaugų ar būti savo globos koordinatoriumi. 

Socialinis globėjas gali vykdyti veiklą ir pagal individualios veiklos pažymėjimą (atlygis už 

paslaugas), prižiūrėdamas, globodamas (berūpindamas) vaikus pagal globos centro ir socialinio 

globėjo sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį (Priedas Nr.2). 

20. Apgyvendinimas socialinio globėjo šeimoje gali būti organizuojamas: 

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

apgyvendinti saugioje aplinkoje; 

20.2. siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems socialiniams globėjams, globėjams 

giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius 

metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam socialiniam globėjui, mirus artimajam – iki 3 

mėnesių); 

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

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

20.4.  kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).  

21. Budinčio globotojo ar socialinio globėjo šeimoje gali būti apgyvendinama nuo 1 iki 3 

vaikų. Bendras vaikų skaičius budinčio globotojo ar socialinio globėjo šeimoje su savais vaikais – 

ne daugiau kaip 5. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtinais atvejais, kai neišskiriami 

broliai ir seserys ir tai raštu suderinta su globos centru ir budinčiu globotoju ar socialiniu globėju. 

Budintis globotojas ar socialinis globėjas vaiko pasirinkti negali – kuri iš šeimų 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 socialinio globėjo  

parinkimą.  

22. Budinčio globotojo ar socialinio globėjo šeimoje negali būti apgyvendinami vaikai, tuo 

metu sergantys ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.  

23. Darbo laiku Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Utenos rajone, ne darbo 

laiku - policija, paėmusi vaiką iš šeimos ar kitos jo buvimo vietos, pristato vaiką į globos centrą. 

Globos centras parenka budintį globotoją ar socialinį globėją ir nedelsdamas organizuoja tėvų 

globos netekusio vaiko apgyvendinimą budinčio globotojo ar socialinio globėjo šeimoje. Nesant 
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galimybės iš karto vaiką apgyvendinti budinčio globotojo ar socialinio globėjo šeimoje, vaikas 

laikinai gali būti apgyvendintas globos centre.  

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

budinčio globotojo ar socialinio globėjo  šeimoje momento. Vaiko apgyvendinimas budinčio 

globotojo ar socialinio globėjo šeimoje įforminamas tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų 

teikimo sutartimi (Priedas Nr. 2)  kiekvienam vaikui atskirai.  Šioje sutartyje turi būti numatyta: 

sutarties šalys; sutarties objektas ir tikslas; vaiko priežiūros vieta; prižiūrimų vaikų skaičius; lėšų, 

skirtų vaiko išlaikymui ir priežiūrai, socialinio globėjo atlygis ir kitų piniginių lėšų dydis ir 

mokėjimo tvarka; kitos socialinio globėjo ir globos centro teisės ir tarpusavio įsipareigojimai; 

pagalbos teikimo socialiniam globėjui   ir vaikui tvarka; nutraukimo sąlygos ir tvarka.  

25. Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Utenos rajone teikimu, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu, vaiko, kuris apgyvendinamas budinčio globotojo ar socialinio 

globėjo 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 ar socialinį globėją (kaip 

fizinį asmenį) atstovauti prižiūrimam vaikui tam tikrose srityse (įgaliojime turi būti konkrečiai 

nurodyta, kokiose srityse budintis globotojas  atstovauja vaikui). 

26. Apgyvendinus vaiką budinčio globotojo šeimoje Aprašo 17.3 papunktyje nurodytu 

atveju ar socialinio globėjo šeimoje Aprašo 20.3 papunktyje nurodytu atveju: 

26.1. globos centras, įvertinęs vaiko poreikius (pagal Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro  

Globos centro skyriaus Vaiko poreikių vertinimo, pervertinimo ir individualaus pagalbos plano 

sudarymo, koregavimo tvarkos aprašą), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų  nuo socialinės 

globos teikimo pradžios, bendradarbiaudamas su budinčiu globotoju, sudaro vaiko individualų 

socialinės globos planą (pagal Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro skyriaus Vaiko 

poreikių vertinimo, pervertinimo ir individualaus pagalbos plano sudarymo, koregavimo tvarkos 

aprašą);  

26.2. Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Utenos rajone ne vėliau kaip per 30 

kalendorinių dienų  nuo laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, bendradarbiaudamas su globos 

centru ir vaiko budinčiu globotoju ar socialiniu globėju, sudaro vaiko laikinosios globos (rūpybos) 

planą;  

26.3. vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūra atliekama vaiko globos (rūpybos) plane 

nustatytu laiku arba, esant svarbioms priežastims, anksčiau negu vaiko laikinosios globos (rūpybos) 

plane nustatytu laiku, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. 
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27. Globos centras ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus budinčiam globotojui ar 

socialiniam globėjui įstatymo nustatyta tvarka  organizuoja laikino atokvėpio (atostogų)  paslaugą 

(pagal  Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro skyriaus Laikino atokvėpio paslaugų 

budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui organizavimo 

tvarkos aprašą):  

27.1. laikino atokvėpio paslaugos laiką ir trukmę (atokvėpio paslaugos dalis) budintis 

globotojas ar socialinis globėjas pasirenka savo nuožiūra. Apie pasirinktą atokvėpio paslaugos laiką 

ir trukmę budintis globotojas ar socialinis globėjas privalo raštu informuoti globos centrą ne vėliau 

kaip 3 savaitės iki atokvėpio paslaugos pradžios; 

27.2. Globos centras budinčio globotojo ar socialinio globėjo atokvėpio paslaugos metu 

vaikui organizuoja apgyvendinimą kito budinčio globotojo ar socialinio globėjo šeimoje arba  teikia 

trumpalaikę socialinę globą globos centre, vadovaudamasis aukščiau nurodytu aprašu. 

28. Budinčio globotojo ar socialinio globėjo 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 socialinio globėjo šeimoje arba globos centre. 

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

biologiniais vaiko tėvais. 

30. Vaiko priežiūra budinčio globotojo ar socialinio globėjo šeimoje nutraukiama globos 

centro direktoriaus įsakymu, kai pasibaigia vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) globos 

centre. 

31. Duomenys apie trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos vaikui globos centre, kuris 

prižiūrimas budinčio globotojo  ar socialinio globėjo šeimoje, skyrimą, teikimą ir nutraukimą 

vedami į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS). 

 

V SKYRIUS 

BUDINČIO GLOBOTOJO AR SOCIALINIO GLOBĖJO PAREIGOS IR TEISĖS 

 

32. Budinčio globotojo ar socialinio globėjo pareigos:  

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

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

kasdienę priežiūrą; 

32.2. 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 tėvais, kitais giminaičiais pagal numatytą ir su globos centru suderintą tvarką, jei tai 

neprieštarauja vaiko interesams; 

32.3. dalyvauti rengiant vaiko individualų socialinės globos planą ir užtikrinti jo 

įgyvendinimą; 

32.4. nedelsiant informuoti globos centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius 

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

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

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

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

priežasčių vykdyti sutartyje numatytų įsipareigojimų; 

32.7. 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; 

32.8. 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; 

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

būklės stebėjimą; 

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

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

pageidavimus; 

32.11. 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 (ugdymo įstaiga turi būti nesunkiai 

pasiekiamoje vietoje); 

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

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

32.13. sudaryti vaikui sąlygas skaityti knygas, saugiai naudotis informacinėmis 

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

įgūdžius ir interesus; 

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

šeimos ryšius, vaiko ryšius su artimais giminaičiais; 

32.15. įgyvendinti kitas teisės aktuose ir sutartyje nustatytas pareigas; 
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32.16. 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, jei veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą; 

32.17. kiekvieną mėnesį skirti kišenpinigius vaiko poreikiams. 

33. Budinčio globotojo ar socialinio globėjo teisės: 

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

laikinajai (trumpalaikei) globai užtikrinti; 

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

laikinosios (trumpalaikės) ar nuolatinėse (ilgalaikės) globos teikimą; 

33.3. gauti papildomų lėšų vaikui išlaikyti ir prižiūrėti, taip pat gauti avansinius lėšų 

mokėjimus, jeigu tai numatyta sutartyje; 

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

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

šeimai) ar socialiniam globėjui  ( jo šeimai)  kyla reali grėsmė dėl vaiko ar vaiko biologinės šeimos 

narių elgesio, kai: 

33.5.1. yra naudojamas fizinis ar psichologinis smurtas; 

33.5.2. elgiamasi neadekvačiai; 

33.5.3. kitais nenumatytais atvejais; 

33.5.4. budintis globotojas ar socialinis globėjas dėl pateisinamų priežasčių nebegali 

prižiūrėti vaiko; 

33.5.5. įgyvendinti kitas teisės aktuose ir sutartyje nustatytas teises. 

 

VI SKYRIUS 

PAGALBOS BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, SOCIALINIAMS GLOBĖJAMS, 

GLOBĖJAMS, ĮTĖVIAMS, ŠEIMYNŲ DALYVIAMS, BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ 

GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAMS KOORDINAVIMAS IR TEIKIMAS 

 

34.  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.  

35.  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. Suteiktos pagalbos registras vedamas 
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fiksuojant konsultacijas „Globos centro konsultacijų registre“, pildant vaiko aplankymo aktą 

(Priedas Nr.4), pakartotinio globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą (Priedas Nr.5), renginių 

metu sudarant dalyvių sąrašus. 

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

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

darbuotojai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, teisininkai, psichoterapeutai 

ir kiti specialistai.      

37.  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.       

38.  Pagalbai budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, esant 

poreikiui – ir šeimynų dalyviams, įtėviams, koordinuoti globos centro 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 palaiko ryšį budintis 

globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis, šeimynos dalyviai, esant poreikiui – įtėviai.  

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

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, sudarydamas sąlygas vaikui 

palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą 

biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančias paslaugas šeimai. 

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

giminaičio, šeimynos dalyvių, įtėvių, bylą, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, pildant  

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro skyriaus susitikimo su klientais protokolą 

(Priedas Nr.6), dalyvavusieji susitikime asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo 

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

41.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą budintiems globotojams:  

41.1.  kartu su budinčiu globotoju sudaro individualios pagalbos vaikui planą (pagal Utenos 

šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro skyriaus Vaiko poreikų vertinimo, pervertinimo ir 

individualaus pagalbos plano sudarymo, koregavimo tvarkos aprašą); 
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41.2.  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. Esant 

poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;  

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

elektroninio ryšio priemonėmis; pirmą kartą nuvykę pas vaiką į namus pildo Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro globos centro skyriaus globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą (Priedas Nr.4). 

Lankydamiesi kitus kartus pildo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro skyriaus 

pakartotinio globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą (Priedas Nr.5).  Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro globos centro skyriaus pakartotinio globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą 

pildo kiekvieną kartą nuvykę į šeimą; 

41.4.  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;   

41.5.  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;  

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

tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose;  

41.7.  organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems 

globotojams; 

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

vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima. 

42.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą socialiniams globėjams: 

42.1.  kartu su socialiniu globėju sudaro individualios pagalbos vaikui planą (pagal Utenos 

šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro skyriaus Vaiko poreikų vertinimo, pervertinimo ir 

individualaus pagalbos plano sudarymo, koregavimo tvarkos aprašą); 

42.2.  reguliariai teikia individualias konsultacijas socialiniam globėjui ne rečiau kaip vieną 

kartą per tris savaites (kriziniais atvejais – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę), o jei vaikui nustatyta 

nuolatinė globa (rūpyba) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Esant poreikiui individualios 

konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;  

42.3.  palaiko ryšį su socialiniais globėjais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais tiesiogiai ir 

(ar) elektroninio ryšio priemonėmis. Pirmą kartą nuvykę pas vaiką į namus pildo Utenos šeimos ir 

vaiko gerovės centro globos centro skyriaus globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą (Priedas 
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Nr.4). Lankydamiesi kitus kartus pildo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro 

skyriaus pakartotinio globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą (Priedas Nr.5).  Utenos šeimos ir 

vaiko gerovės centro globos centro skyriaus pakartotinio globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo 

aktą pildo kiekvieną kartą nuvykę į šeimą; 

42.4.  reguliariai organizuoja ar teikia psichologo konsultacijas vaikui ir socialiniam 

globėjui. Vaiką grąžinus į biologinę šeimą, pakeitus globėją (rūpintoją), per pirmas 2 savaites po šio 

fakto socialiniam globėjui rekomenduojama suteikti 2–5 papildomas psichologo konsultacijas;  

42.5.  teikia informaciją socialiniam globėjui apie darbą, vykstantį su biologine vaiko šeima, 

ir esant poreikiui padeda vaikui pasiruošti susitikimui su biologine šeima; 

42.6.  esant poreikiui padeda socialiniams globėjams pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos 

ar kitose institucijose;  

42.7.  atsižvelgdamas į individualius socialinio globėjo ir (ar) vaiko poreikius, tarpininkauja 

jam ir vaikui kitose institucijose.    

43.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams giminaičiams, šeimynų 

dalyviams: 

43.1.  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. Esant 

poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamas dažniau;  

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

(rūpinamais) vaikais (pvz.: telefonu, elektoriniu paštu), pirmą kartą nuvykę pas vaiką į namus pildo 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro skyriaus globojamo (rūpinamo) vaiko 

aplankymo aktą (Priedas Nr.4). Lankydamiesi kitus kartus pildo Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centro globos centro skyriaus pakartotinio globojamo (rūpinamo) vaiko aplankymo aktą (Priedas 

Nr.5).  Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro skyriaus pakartotinio globojamo 

(rūpinamo) vaiko aplankymo aktą pildo kiekvieną kartą nuvykę į šeimą; 

43.3.  esant poreikiui, kai reikalinga intensyvi pagalba, sudaro individualios pagalbos vaikui 

planą ir padeda parinkti, suplanuoti bei organizuoti reikalingų paslaugų globėjui giminaičiui, 

šeimynos dalyviui ir globojamam (rūpinamam) vaikui teikimą, prižiūri paslaugų teikimo eigą ir 

nuolat vertina jų poveikį; 

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

globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui.  

44.  Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą įtėviams, jų prašymu konsultuoja 

įtėvius, organizuoja individualią ir grupinę psichosocialinę pagalbą. 
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45.  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.  

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 socialiniams darbuotojams (socialiniams 

pedagogams); 

  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, socialiniams globėjams, esant poreikiui ir 

galimybei – 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, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, įtėvių šeimoje, 

šeimynoje;  

48.2.  kriziniu atveju (kol krizė bus įveikta) – vaiko, įvaikio priežiūros, globos (rūpybos) 

metu.  

49.  Intensyvią pagalbą pagal poreikį gali teikti globos centro specialistai: globos 

koordinatorius, psichologas, socialiniai darbuotojai, atestuoti darbuotojai, kiti specialistai.  

50.  Specialistai, teikdami intensyvią pagalbą, derina savo veiksmus, konsultuoja budinčius 

globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, šeimynos dalyvius, įtėvius ne rečiau kaip 1-

2 kartus per savaitę. Esant poreikiui individualios konsultacijos gali būti organizuojamos dažniau ar 

derinamos su kitų specialistų teikiama pagalba, atsižvelgiant į individualius budinčio globotojo, 

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

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

globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams globos centras organizuoja laikino atokvėpio 

paslaugas (pagal  Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro skyriaus Laikino atokvėpio 

paslaugų budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui 

organizavimo tvarkos aprašą), kurios teikiamos budinčio globotojo, socialinio globėjo, 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, socialinio globėjo, globėjo giminaičio liga, artimojo mirtis).   
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52.  Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui suteikimo tvarka nustatoma globos 

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

globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis, pageidaujantis gauti laikino 

atokvėpio paslaugą (išskyrus nenumatytus atvejus, pvz.: budinčio globotojo, socialinio globėjo, 

globėjo giminaičio liga, artimojo mirtis) pateikia globos centrui prašymą raštu ne vėliau kaip prieš 

60 kalendorinių dienų iki prašyme nurodytos laikino atokvėpio paslaugos pradžios datos. 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.  

53.  Budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių ar 

pageidaujančiųjų jais tapti atranką, pasirengimą, tęstinius mokymus pagal GIMK programas vykdo 

globos centro specialistai – VVTAĮT parengti atestuoti darbuotojai. Globos centre turi dirbti ne 

mažiau kaip 2 atestuoti darbuotojai.   

54.  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. 

VII SKYRIUS 

MOKĖJIMAS UŽ VAIKO PRIEŽIŪRĄ BUDINČIO GLOBOTOJO AR SOCIALINIO 

GLOBĖJO ŠEIMOJE 

 

55.Vaiko priežiūra budinčio globotojo ar socialinio globėjo  šeimoje finansuojama iš 

savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų, skirtų vaikų,  vaikų globos (rūpybos), globos 

(rūpybos) išmokos tikslinio priedo išmokoms pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą 

mokėti, ir kitų teisėtai įgytų lėšų. Lėšas  planuoja ir apskaito globos centras.  

56. Globos centras  budinčiam globotojui sutartyje nustatyta tvarka moka nurodytas 

išmokas, kurios pervedamos į budinčio globotojo nurodytą asmeninę sąskaitą:  

56.1. išmoką vaiko laukimo laikotarpiu – ne mažiau 1 (vienos) Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu nustatytos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio mėnesinis 

atlygis budinčiam globotojui, kai šeimoje nėra apgyvendintas vaikas;  

56.2. išmoką už vaiko priežiūrą –  ne mažiau 1 (vienos) MMA dydžio mėnesinis atlygis 

budinčiam globotojui už kiekvieną jo šeimoje laikinai apgyvendintą vaiką (už faktiškai suteiktas 

paslaugas). Kai apgyvendintas vaikas iki 1 (vienerių) metų amžiaus arba neįgalus vaikas, kuriam 
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nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis – 1,5 (pusantros) MMA dydžio mėnesinis atlygis už 

kiekvieną vaiką (už faktiškai suteiktas paslaugas);  

56.3. pagalbos pinigus – 4 (keturių) bazinių socialinių išmokų dydžio mėnesinė piniginė 

išmoka - mokami vaikui išlaikyti tik už tą laikotarpį, kai vaikas gyvena budinčio globotojo šeimoje;  

56.4. vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos (rūpybos) išmoką pagal Lietuvos Respublikos 

išmokų vaikams įstatymą. Ši išmoka vaikui išlaikyti yra mokama tik tą laikotarpį, kai vaikas gyvena  

budinčio globotojo šeimoje. 

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

slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos 

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

(rūpintojui) numatyta įstatymuose. 

57. Globos centras  socialiniam globėjui sutartyje nustatyta tvarka moka nurodytas išmokas, 

kurios pervedamos į socialinio globėjo nurodytą asmeninę sąskaitą: 

57.1. vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos (rūpybos) išmoką pagal Lietuvos Respublikos 

išmokų vaikams įstatymą. Ši išmoka vaikui išlaikyti yra mokama tik tą laikotarpį, kai vaikas gyvena  

socialinio globėjo šeimoje. 

57.2. pagalbos pinigus - 4 (keturių) bazinių socialinių išmokų dydžio mėnesinė piniginė 

išmoka - mokami vaikui išlaikyti tik už tą laikotarpį, kai vaikas gyvena socialinio globėjo šeimoje; 

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

slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos 

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

(rūpintojui) numatyta įstatymuose. 

58. Dėl Aprašo 56.1 -56.5 punktuose numatyto atlygio gavimo budintis globotojas pateikia 

globos centrui patvirtintos formos paslaugų suteikimo aktą (Priedas Nr. 3) ne vėliau kaip kito 

mėnesio antrąją darbo dieną. Šios išmokos skaičiuojamos proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena 

budinčio globotojo šeimoje, skaičiui. Aprašo 30.1 ir 30.2 punktuose nurodytos lėšos įskaitomos į 

budinčio globotojo pajamas ir nuo šių lėšų sumokami teisės aktais nustatyti mokesčiai. Tais 

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

59. Dėl Aprašo 57.1 -57.3 punktuose numatyto atlygio gavimo socialinis globėjas pateikia 

globos centrui patvirtintos formos paslaugų suteikimo aktą (Priedas Nr.3) ne vėliau kaip kito 

mėnesio antrąją darbo dieną. Šios išmokos skaičiuojamos proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena 

socialinio globėjo šeimoje, skaičiui. 

60. Atlygis ir išmokos, numatytos Aprašo 30 ir 31 punktuose, yra mokamos sutarties 

galiojimo metu.   
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VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

dalyvaujantys susitikimuose privalo pasirašyti pasižadėjimą dėl informacijos konfidencialumo 

užtikrinimo (Priedas Nr.7). 

62. Sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama budinčio globotojo ar socialinio globėjo 

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.  

63. Globos centras vienašališkai gali nutraukti sutartį: 

63.1. kai budintis globotojas ar socialinis globėjas nevykdo Apraše nustatytų reikalavimų ir 

sutartyje numatytų įsipareigojimų; 

63.2. kai budintis globotojas ar socialinis globėjas be pateisinamos priežasties atsisako 

apgyvendinti ir prižiūrėti vaiką; 

63.3. kitais nenumatytais atvejais VTAS teikimu.  

________________________ 
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Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro  

Globos centro skyriaus 

veiklos aprašo   

Priedas Nr.1                     

 

                                                                                                 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIU GLOBĖJU/BUDINČIU GLOBOTOJU  

SUTARTIS  

20______ m _____________ d. Nr.___ 

Utena 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALYS 

1. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau – Centras), juridinio asmens kodas 

190990439, registruotas adresu Vaižganto 50-1, Utena, atstovaujamas Centro direktorės Dianos 

Deveikienės, veikiančios pagal patvirtintus nuostatus, ir socialinis globėjas/budintis globotojas 

_________________________________, a. k. _______________________,  
(vardas, pavardė) 

gyvenamoji vieta _________________________________________, deklaruotos gyvenamosios 

vietos adresas ______________________________________________, sudarė šią 

Bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis). 

 

II SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS IR TIKSLAS 

 

2. Sutarties objektas – bendradarbiavimas su socialiniu globėju/budinčiu globotoju, 

pasirengusiu priimti vaiką, laikinai likusį be tėvų globos. 

 

III SKYRIUS 

SOCIALINIO GLOBĖJO/BUDINČIO GLOBOTOJO IR CENTRO TARPUSAVIO 

ĮSIPAREIGOJIMAI 

3. Socialinis globėjas/budintis globotojas įsipareigoja: 

  3.1. priimti vaiką savo gyvenamajame būste ir užtikrinti emocinį bei fizinį vaiko 

saugumą, vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą; 

3.2. aprūpinti vaiką būtinais daiktais (patalyne, rankšluosčiais, drabužiais, avalyne, 

higienos priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, žaislais ir 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; 

3.3. 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; 
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3.4. būti atsakingam už pirmosios pagalbos suteikimą vaikui ir nuolatinį jo sveikatos 

būklės stebėjimą; 

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

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

pageidavimus; 

3.6. 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 (ugdymo įstaiga turi būti 

nesunkiai pasiekiamoje vietoje); 

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

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

įstaigas; 

3.8. sudaryti vaikui sąlygas skaityti knygas, saugiai naudotis informacinėmis 

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

įgūdžius ir interesus; 

3.9. 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 Centru suderintą tvarką; 

3.10. bendradarbiauti su Centru ir jo paskirtais darbuotojais ar specialistais 

(socialiniais darbuotojais, psichologais ir kt.); 

3.11. dalyvauti rengiant individualų vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą ir 

individualų socialinės globos planą ir užtikrinant jų įgyvendinimą; 

3.12. nedelsiant informuoti Centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius 

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

3.13. atsakingai ir pagal paskirtį naudoti Centro vaikui išlaikyti skiriamas pinigines 

lėšas; 

3.14. nedelsiant informuoti Centrą apie atvejus, kai jis negali laikinai dėl objektyvių 

priežasčių vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų. 

4. Centras įsipareigoja: 

4.1. teikti pagalbą vaikui adaptacijos socialinio globėjo/budinčio globotojo šeimoje 

laikotarpiu, kartu paruošti ir socialinio globėjo/budinčio globotojo šeimą, kad vaiko atėjimas į šeimą 

būtų kuo paprastesnis, sklandesnis ir sėkmingesnis tiek vaikui, tiek socialiniam globėjui/budinčiam 

globotojui; 

4.2. teikti individualias konsultacijas socialiniam globėjui/budinčiam globotojui 

(pagal poreikį, bet ne mažiau kaip du kartus per mėnesį), organizuoti psichologinę pagalbą tiek 

vaikui, tiek socialiniam globėjui (pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį), kartu su 

socialiniu globėju priimti sprendimus kriziniais atvejais, organizuoti kitą pagalbą, kurios reikia 

vaikui bei socialiniam globėjui/budinčiam globotojui, tenkinant vaiko poreikius, visą paslaugos 

teikimo laikotarpį; 

4.3. organizuoti vaiko registraciją pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri 

pasirenkama arčiausiai vaiko gyvenamosios vietos arba patogiausiai pasiekiama;  

4.4. užtikrinti vaikui sveikatos priežiūros paslaugų, tarp jų ir psichikos sveikatos 

paslaugų, prieinamumą sveikatos priežiūros įstaigose;  

4.5. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikui pagal įvertintus jo 

poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą atitinkamoje ugdymo įstaigoje (vaikų darželyje, 

mokykloje ar kt.); 

4.6. mokyklinio amžiaus vaikui pagal jo galimybes ir sveikatos būklę sudaryti 

sąlygas mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo lavinimo, profesinėje, 

specialiojoje ar kito tipo ugdymo įstaigoje; 

4.7. sutvarkyti visus dokumentus, reikalingus vaiko mokymosi procesui užtikrinti; 

4.8. paslaugos teikimo metu periodiškai (ne rečiau nei vieną kartą per šešis 

mėnesius) atlikti socialinio globėjo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą; 
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4.9. kiekvieną mėnesį skirti vaiko išlaikymui ir priežiūrai reikalingas pinigines 

lėšas ir užtikrinti, kad socialinis globėjas/budintis globotojas laiku Sutartyje nustatytais terminais 

gautų numatytą atlygį; 

4.10. vykdyti socialinio globėjo/budinčio globotojo finansinių lėšų panaudojimo 

kontrolę ir teikti pagalbą tvarkant apskaitą; 

4.11. kartu su socialiniu globėju/budinčiu globotoju užtikrinti vaiko bendravimą su 

biologiniais giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams; 

4.12. dirbti su biologiniais vaiko tėvais, siekiant vaiką grąžinti į šeimą; 

4.13. sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su 

suinteresuotomis valstybės ir savivaldybės institucijomis; 

4.14. užtikrinti, kad socialinio globėjo/budinčio globotojo šeimoje vaikas būtų 

saugus (tiek fiziniu, tiek psichologiniu požiūriu), kad socialinis globėjas/budintis globotojas 

rūpintųsi vaiko sveikata ir ugdymu; 

4.15. užtikrinti, kad socialinis globėjas/budintos globotojas nuolat tobulintų savo 

kompetenciją; 

4.16. mokėti socialiniam globėjui/budinčiam globotojui toliau nurodytas išmokas, 

kurios pervedamos į socialinio globėjo nurodytą asmeninę sąskaitą:  

 4.16.1.išmoką už vaiko priežiūrą – ne mažiau 1 (vienos) Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu nustatytos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio mėnesinį 

atlygį socialiniam globėjui už kiekvieną jo šeimoje laikinai apgyvendintą vaiką (už faktiškai 

suteiktas paslaugas). Kai apgyvendintas vaikas iki 1 (vienerių) metų arba vidutinę ar sunkią negalią 

turintis vaikas – 1,5 (pusantro) MMA už vieną vaiką (už faktiškai suteiktas paslaugas). Dėl šios 

išmokos gavimo socialinis globėjas pateikia Centrui Centro direktoriaus patvirtintos formos 

paslaugų suteikimo aktą ne vėliau kaip kito mėnesio antrąją darbo dieną. Šios lėšos įskaitomos į 

socialinio globėjo pajamas ir nuo šių lėšų sumokami teisės aktais nustatyti mokesčiai; 

 4.16.2.vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos (rūpybos) išmoką pagal Lietuvos 

Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Ši išmoka mokama už kiekvieną globėjo šeimoje 

apgyvendintą vaiką. Išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena socialinio 

globėjo šeimoje, skaičiui.  

 4.16.3.papildomą išmoką vaiko poreikių tenkinimui (ugdymui, lavinimui, 

užimtumui, drabužiams, kišenpinigiams ir kitoms vaiko reikmėms) – 4 (keturių) bazinių socialinių 

išmokų dydžio išmoką per mėnesį už kiekvieną socialinio globėjo/budinčio globotojo šeimoje 

apgyvendintą vaiką. Išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena socialinio 

globėjo/budinčio globotojo šeimoje, skaičiui.  

4.17. Atlygis, numatytas Sutartyje yra mokamas Sutarties galiojimo metu. Tais 

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

                                             

                                                 IV SKYRIUS 

SUTARTIES KEITIMAS/NUTRAUKIMAS 

5. Sutartis, jei šeimoje nėra laikinai apgyvendinto ir prižiūrimo vaiko gali būti 

keičiama ar nutraukiama socialinio globėjo/budinčio globotojo iniciatyva prieš tai Centrą įspėjus ne 

vėliau kaip prieš 1 mėnesį. 

             

                               

                                               V SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČIŲ SPRENDIMO TVARKA 

6. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą šios Sutarties 

šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti vykdant šią sutartį, sprendžiami šalių 

derybose, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

8. Socialinis globėjas/budintis globotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

8.1. vaiko priėmimo į savo šeimą sąlygų sudarymą; 
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8.2. savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą; 

8.3. kitus teisėtai prisiimtus įsipareigojimus. 

 

 

 

VI SKYRIUS 

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

9. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja tol, kol socialinis globėjas 

atitinka visas Sutartyje nustatytas sąlygas. 

10. Sutarties sąlygos privalomos abiem šios Sutarties šalims. 

11. Sutartis pagal poreikį gali būti keičiama arba pildoma šalių raštišku susitarimu. 

Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. 

12. Sutartis gali būti nutraukta: 

12.1. vienos iš šalių iniciatyva ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį raštu apie tai 

pranešus kitai Sutarties šaliai, nurodant Sutarties nutraukimo priežastis; 

12.2. kai nustatoma, kad viena iš šios Sutarties šalių be svarbių priežasčių nevykdo 

sutartyje nustatytų sąlygų; 

12.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną 

kiekvienai šaliai. 

 

VII SKYRIUS 

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI: 

 

 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 

Kodas 190990439 

A.s. Nr.: LT67 7044 0600 0815 4555 

AB bankas SEB 

banko kodas 70440 

Tel. 8-389-61636 

 Socialinis globėjas/budintis globotojas 

___________________________ 

a. k. (vardas, pavardė) 

adresas:  

Socialinio globėjo/budintis globotojas 

sutuoktinis (bendrai gyvenantis asmuo)  

___________________________ 

a. k. (vardas, pavardė) 

adresas:  

Socialinio globėjo/budinčio globotojo 

sąskaitos rekvizitai:  

A.s. Nr.:  

Tel. 

Direktorė 

Diana Deveikienė 

_________________________ 

 (parašas) 

 Socialinis globėjas/budintis globotojas 

__________________________ 

(parašas) 

Socialinio globėjo/budintis globotojas 

sutuoktinis (bendrai gyvenantis asmuo) 

__________________________ 

(parašas) 
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Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro  

Globos centro skyriaus 

veiklos aprašo   

Priedas Nr.2                     

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO  GLOBOS CENTRO  SKYRIAUS 

 TARPUSAVIO BENDRADARBIAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO    

SUTARTIS 

 

20_____ m. _____________  ____ d. Nr.___ 

Utena 

 

I SKYRIUS 

               SUTARTIES ŠALYS 

1. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau – Centras), juridinio asmens kodas 

190990439, registruotas adresu Vaižganto 50-1, Utena, atstovaujamas direktorės Dianos 

Deveikienės, veikiančios pagal patvirtintus nuostatus, ir  

 

2. Socialinis globėjas/budintis globotojas __________________________ a. k. 

________________,               (vardas, pavardė) 

gyvenamoji vieta ________________________________,deklaruotos gyvenamosios vietos adresas 

______________________________________________, būdamas atestuotas pagal globėjų ir 

įtėvių mokymo ir konsultavimo programą/gavęs teigiamą išvadą iš atestuotų socialinių darbuotojų 

dėl pasirengimo tapti globėju (rūpintoju) ir globėjo veiklą vykdantis pagal individualios veiklos 

pažymą Nr. _________________  arba atlygį sudarė šią Socialinio globėjo paslaugų teikimo sutartį 

(toliau – Sutartis). 

 

II SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS IR TIKSLAS 

 

3. Sutarties objektas – socialinio globėjo/budinčio globotojo paslaugų teikimas be tėvų globos 

likusiam vaikui_____________________________________________________ (toliau – vaikas), 
  (vaiko vardas, pavardė, asmens kodas); 

kuriam laikinoji globa (rūpyba) nustatyta_____________________________________________, 
                                                                   (teisinis pagrindas) 

ir kurio globėju (rūpintoju) paskirtas Centras. 

4. Sutarties tikslas – likusio be tėvų globos vaiko priežiūros socialinio globėjo/budinčio 

globotojo šeimoje organizavimas ir užtikrinimas, vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų 

įgyvendinimas ir apsauga, socialinio globėjo pareigų ir teisių, Centro funkcijų ir teisių, mokėjimo 

už vaiko priežiūrą socialinio globėjo šeimoje dydžio ir tvarkos reglamentavimas. 

 

III SKYRIUS 

VAIKO PRIEŽIŪROS VIETA 

5. Vaikas _______________________________ prižiūrimas socialinio globėjo/budinčio 

globotojo  
 (vaiko vardas, pavardė); 
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šeimoje, adresu ____________________________________, socialinio globėjo/budinčio globotojo 

gyvenamajame būste. 

6. Priežiūros paslaugos teikimo pradžia yra laikomas vaiko apgyvendinimo socialinio 

globėjo/budinčio globotojo šeimoje momentas. Vaiko apgyvendinimas socialinio globėjo/budinčio 

globotojo šeimoje įforminamas atskiru įsakymu. 

7. Socialinis globėjas/budintis globotojas vaiką gali globoti iki 12 mėnesių. Utenos rajono 

savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui (toliau - VTAS) pateikus Centrui 

motyvuotą siūlymą terminas gali būti pratęstas. 

 

 

IV SKYRIUS 

PRIŽIŪRIMŲ VAIKŲ SKAIČIUS 

 

8. Sudarydamas Sutartį socialinis globėjas/budintis globotojas patvirtina, kad auginamų vaikų 

skaičius nėra didesnis nei leidžiama pagal Socialinio globėjo veiklos Utenos rajono savivaldybėje 

organizavimo tvarkos aprašą.  

9. Socialinis globėjas/budintis globotojas vaiko pasirinkti negali. Vaikui, atsižvelgiant į jo amžių ir 

brandą, sudaroma galimybė jam priimtina forma pareikšti savo nuomonę apie socialinio 

globėjo/budintis globotojas parinkimą. 

 

V SKYRIUS 

LĖŠŲ, SKIRTŲ VAIKO IŠLAIKYMUI IR PRIEŽIŪRAI,  

SOCIALINIO GLOBĖJO/BUDINTČIO GLOBOTOJO ATLYGIO IR KITŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ 

DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

10. Socialiniam globėjui/budinčiam globotojui Centras moka toliau nurodytas išmokas, kurios iki 

kiekvieno mėnesio 20 d. pervedamos į socialinio globėjo nurodytą asmeninę sąskaitą Nr. _____ 

_______________________________________________________________________________: 

     10.1. išmoką už vaiko priežiūrą – ne mažiau 1 (vienos) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu nustatytos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio mėnesinį atlygį 

socialiniam globėjui/budinčiam globotojui už kiekvieną jo šeimoje laikinai apgyvendintą vaiką (už 

faktiškai suteiktas paslaugas). Kai apgyvendintas vaikas iki 1 (vienerių) metų arba vidutinę ar 

sunkią negalią turintis vaikas – 1,5 (pusantro) MMA už vieną vaiką (už faktiškai suteiktas 

paslaugas). Dėl šios išmokos gavimo socialinis globėjas/budintis globotojas pateikia Centrui Centro 

direktoriaus patvirtintos formos paslaugų suteikimo aktą ne vėliau kaip kito mėnesio antrąją darbo 

dieną. Šios lėšos įskaitomos į socialinio globėjo/budinčio globotojo pajamas ir nuo šių lėšų 

sumokami teisės aktais nustatyti mokesčiai; 

      10.2. vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos (rūpybos) išmoką pagal Lietuvos Respublikos išmokų 

vaikams įstatymą. Ši išmoka mokama už kiekvieną globėjo šeimoje apgyvendintą vaiką. Išmoka 

skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena socialinio globėjo šeimoje, skaičiui.  

      10.3.papildomą išmoką vaiko poreikių tenkinimui (ugdymui, lavinimui, užimtumui, 

drabužiams, kišenpinigiams ir kitoms vaiko reikmėms) – 4 (keturių) bazinių socialinių išmokų 

dydžio išmoką per mėnesį už kiekvieną socialinio globėjo/budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą 

vaiką. Išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena socialinio globėjo/budinčio 

globotojo šeimoje, skaičiui. 

11. Sutarties 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodytos išmokos skaičiuojamos proporcingai dienų, 

kurias vaikas gyvena socialinio globėjo/budinčio globotojo šeimoje, skaičiui ir yra neįskaitomos į 

socialinio globėjo/budinčio globotojo pajamas. 

12. Atlygis, numatytas Sutarties 10.3 papunktyje, yra mokamas Sutarties galiojimo metu. Tais 

atvejais, kai Sutartį sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų. Dėl šios išmokos gavimo 

socialinis globėjas/budintis globotojas pateikia Centrui patvirtintos formos paslaugų suteikimo aktą 

(Priedas Nr. 1) ne vėliau kaip kito mėnesio antrąją darbo dieną. 
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V SKYRIUS 

SOCIALINIO GLOBĖJO/BUDINČIO GLOBOTOJO IR CENTRO TEISĖS BEI 

TARPUSAVIO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

13. Socialinis globėjas/budintis globotojas turi teisę: 

      13.1. gauti sutartyse su Centru nustatyta tvarka Centro kas mėnesį mokamą atlygį 

už teikiamas paslaugas prižiūrint vaiką; 

      13.2. gauti iš Centro kas mėnesį mokamą prižiūrimo vaiko išlaikymui skirtą vaiko 

globos (rūpybos) išmoką, mokamą pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą; 

13.3. gauti iš Centro kas mėnesį mokamą išmoką vaiko poreikių tenkinimui; 

13.4. naudotis prižiūrimam vaikui teikiama trumpalaike socialine globa (laikino 

atokvėpio paslauga); 

13.5. teikti Centrui motyvuotą prašymą paimti vaiką iš jo šeimos. 

14. Centras turi teisę: 

       14.1. įgyvendinti vaiko atstovo pagal įstatymą teises, numatytas Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse; 

         14.2. įgyvendinti kitas teisės aktuose numatytas teises. 

15. Socialinio globėjo/budinčio globotojo įsipareigojimai: 

     15.1 priimti giminystės ryšiais su globėju nesusietą vaiką savo gyvenamajame 

būste ir užtikrinti vaiko priežiūrą: emocinį bei fizinį vaiko saugumą, vaiko poreikius atitinkantį 

ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą; 

     15.2 aprūpinti vaiką būtinais daiktais (patalyne, rankšluosčiais, drabužiais, avalyne, 

higienos priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, žaislais ir 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, sudaryti sąlygas vaikui dalyvauti įsigyjant 

šiuos daiktus; 

      15.3 užtikrinti, kad vaikas visą paslaugos teikimo laikotarpį gautų tinkamą 

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

vaiko pageidavimus; 

       15.4 užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą vaikui ir nuolatinį jo sveikatos 

būklės stebėjimą; 

       15.5 vaiko ligos atveju užtikrinti gydymą, atsižvelgiant į gydytojų 

rekomendacijas, aprūpinti vitaminais bei maisto papildais; pagal vaiko poreikius aprūpinti jį 

būtinomis techninės pagalbos, protezinės ir ortopedinės technikos priemonėmis; 

      15.6 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; 

       15.7 sudaryti galimybę vaikui žaisti, sportuoti, bendrauti su kitais vaikais bei 

tenkinti kitus saviraiškos poreikius, lankyti būrelius, sporto, muzikos ir kitas vaikų neformaliojo 

ugdymo įstaigas; 

       15.8 sudaryti vaikui sąlygas skaityti knygas, saugiai naudotis informacinėmis 

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

įgūdžius ir interesus; 

      15.9 bendradarbiaujant su socialiniu darbuotoju, teikiančiu socialinę priežiūrą 

vaiko šeimai, užtikrinti galimybę vaikui bendrauti su savo tėvais, kitais giminaičiais pagal numatytą 

ir su Centru suderintą tvarką; 

      15.10 bendradarbiauti su Centru ir jo paskirtais darbuotojais ar specialistais 

(socialiniais darbuotojais, psichologais ir kt.); 

      15.11 bendradarbiauti ir dalyvauti VTAS sudarant individualų vaiko laikinosios 

globos (rūpybos) planą bei Centrui sudarant individualų socialinės globos (rūpybos) planą ir 

užtikrinti jų įgyvendinimą; 
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      15.12 nedelsiant informuoti Centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius 

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

      15.13 atsakingai ir pagal paskirtį naudoti Centro vaiko išlaikymui ir jo poreikių 

tenkinimui skiriamas pinigines lėšas; 

      15.14 vaikui pradėjus ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, kiekvieną mėnesį 

užtikrinti kišenpinigių smulkioms išlaidoms skyrimą; 

      15.15 bendradarbiaujant su Centru ir su socialines paslaugas vaiko tėvams 

teikiančiomis institucijomis / organizacijomis, siekti grąžinti vaiką į šeimą; 

      15.16 nedelsiant informuoti Centro administraciją apie atvejus, kai jis negali 

laikinai dėl objektyvių priežasčių vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų; 

       15.17. bendradarbiauti Centrui atliekant socialinio globėjo/budinčio globotojo 

vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą; 

       15.18. bendradarbiaujant su Centru nuolat tobulinti savo kompetenciją ir 

kvalifikaciją, įgyjant žinių vaiko raidos, globos (rūpybos) ir kitomis temomis, dalyvaujant 

paskaitose, seminaruose (ne mažiau kaip 8 val. per 4 mėn), supervizijose ir/ar savipagalbos grupėse. 

16. Centro įsipareigojimai: 

      16.1. bendradarbiaujant su VTAS organizuoti vaiko apgyvendinimą socialinio 

globėjo/budinčio globotojo  šeimoje; 

       16.2. sudaryti vaikui, atsižvelgiant į jo amžių ir brandą, galimybę jam priimtina 

forma pareikšti savo nuomonę apie socialinio globėjo/budinčio globotojo parinkimą; 

        16.3. užtikrinti, kad socialinio globėjo/budinčio globotojo šeimoje nebūtų 

apgyvendinami vaikai, sutarties sudarymo metu sergantys ūmiomis infekcinėmis ar kitomis 

pavojingomis užkrečiamomis ligomis; 

        16.4. skirti darbuotoją (darbuotojus), atsakingą (atsakingus) už reikiamos 

pagalbos socialiniam globėjui/budinčiam globotojui teikimą, ir užtikrinti, kad ši pagalba būtų 

teikiama laiku ir kokybiškai; 

       16.5. apgyvendinus vaiką socialinio globėjo/budinčio globotojo šeimoje ir 

įvertinus vaiko poreikius, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vaiko priežiūros teikimo 

pradžios, bendradarbiaujant su socialiniu globėju, sudaryti vaiko individualų socialinės globos 

planą; 

       16.6. teikti pagalbą vaikui adaptacijos socialinio globėjo/budinčio globotojo 

šeimoje laikotarpiu, kartu paruošti ir socialinio globėjo/budinčio globotojo šeimą, kad vaiko 

atėjimas į šeimą būtų kuo paprastesnis, sklandesnis ir sėkmingesnis tiek vaikui, tiek socialiniam 

globėjui/budinčiam globotojui; 

       16.7. teikti individualias konsultacijas socialiniam globėjui/budinčiam globotojui 

(pagal poreikį, bet ne mažiau kaip du kartus per mėnesį), organizuoti psichologinę pagalbą tiek 

vaikui, tiek socialiniam globėjui (pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį), kartu su 

socialiniu globėju teikti ar organizuoti pagalbą koreguojant netinkamą vaiko elgesį ir mokantis 

naujų, socialiai priimtinų elgesio modelių, priimti sprendimus kriziniais atvejais, organizuoti kitą 

pagalbą, kurios reikia vaikui bei socialiniam globėjui/budinčiam globotojui, tenkinant vaiko 

poreikius, visą paslaugos teikimo laikotarpį; 

      16.8. kartu su socialiniu globėju/budinčiu globotoju užtikrinti švietimo pagalbos, 

sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą socialinio globėjo/budinčio globotojo prižiūrimiems 

vaikams;  

      16.9. užtikrinti vaikui ikimokyklinį, priešmokyklinį ar mokyklinį ugdymą, pagal 

vaiko amžių ir poreikius atitinkančias ugdymo programas ikimokyklinėje, bendrojo lavinimo, 

profesinėje, specialiojoje ar kito tipo ugdymo įstaigoje; 

     16.10. kiekvieną mėnesį skirti vaiko išlaikymui ir jo poreikių tenkinimui pinigines 

lėšas ir užtikrinti, kad socialinis globėjas/budintis globotojas laiku Sutartyje nustatytais terminais 

gautų numatytą atlygį už vaiko priežiūrą; 
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     16.11. paslaugos teikimo metu periodiškai (ne rečiau nei vieną kartą per šešis 

mėnesius) atlikti socialinio globėjo/budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės 

vertinimą; 

     16.12. vykdyti socialinio globėjo/budinčio globotojo finansinių lėšų, skirtų vaiko 

išlaikymui ir jo poreikių tenkinimui, panaudojimo priežiūrą ir teikti pagalbą tvarkant apskaitą; 

     16.13. kartu su socialiniu globėju/budinčiu globotoju užtikrinti vaiko bendravimą 

su tėvais ir artimaisiais giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams; 

     16.14. bendradarbiaujant su socialines paslaugas vaiko tėvams teikiančiomis 

institucijomis / organizacijomis, siekti, kad vaikas būtų grąžintas į savo šeimą; 

     16.15. sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su 

suinteresuotomis valstybės ir savivaldybės institucijomis; 

     16.16. prižiūrėti, kad socialinio globėjo /budinčio globotojo šeimoje vaikas būtų 

saugus (tiek fiziniu, tiek psichologiniu požiūriu), kad socialinis globėjas/budintis globotojas 

tinkamai rūpintųsi vaiko sveikata ir ugdymu bei jo poreikių tenkinimu; 

     16.17. užtikrinti, kad socialinis globėjas/budintis globotojas nuolat tobulintų savo 

kompetenciją, įgydamas žinių vaiko raidos, globos (rūpybos) ir kitomis temomis, dalyvaudamas 

paskaitose, seminaruose (ne mažiau kaip 8 val. per 4 mėn.), supervizijose ir/ar savipagalbos grupėse 

(ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį), teikti rekomendacijas dėl socialinio globėjo kvalifikacijos 

tobulinimo; 

     16.18. vykdyti vaiko atstovo pagal įstatymą pareigas, numatytas Lietuvos 

Respublikos civiliniame kodekse. 

 

VI SKYRIUS 

KITOS SĄLYGOS 

17. Socialinio globėjo/budinčio globotojo ligos (stacionaraus gydymosi) laikotarpiu arba kai 

socialinis globėjas/budintis globotojas negali laikinai dėl objektyvių priežasčių vykdyti Sutartyje 

numatytų įsipareigojimų, Centras organizuoja prižiūrimo vaiko apgyvendinamą kito socialinio 

globėjo/budinčio globotojo šeimoje arba Centre. 

18. Centras, spręsdamas vaiko atstovavimo klausimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse nuostatomis, gali įgalioti socialinį globėją/budintį globotoją (kaip fizinį 

asmenį) atstovauti prižiūrimam vaikui tam tikrose srityse (įgaliojime turi būti konkrečiai nurodyta, 

kokiose srityse socialinis globėjas/budintis globotojas atstovauja vaikui). 

 

VII SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČIŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

19. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą šios Sutarties šalys atsako 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

20. Ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti vykdant šią Sutartį, sprendžiami šalių derybose, o 

nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

21. Socialinis globėjas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

21.1. prižiūrimo vaiko padarytą žalą; 

21.2 savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą; 

21.3 kitus teisėtai prisiimtus ir teisės aktų nustatytus įsipareigojimus. 

 

VIII SKYRIUS 

SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS IR TVARKA 

 

 

22. Sutartis, jei šeimoje yra apgyvendintas ir prižiūrimas vaikas, išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji 

globa baigiasi anksčiau šio termino, gali būti keičiama ar nutraukiama socialinio globėjo/budinčio 
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globotojo iniciatyva, prieš tai Centrą įspėjus ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Tais atvejais, kai 

socialiniam globėjui dėl prižiūrimo vaiko ar jo tėvų, giminaičių elgesio kyla reali grėsmė jo ar jo 

šeimos narių sveikatai ir gyvybei, Sutartis gali būti nutraukta nedelsiant, suderinus tai su Centru. 

23. Vaiko priežiūra socialinio globėjo/budinčio globotojo šeimoje nutraukiama Centro direktoriaus 

įsakymu, kai pasibaigia vaiko laikinoji globa (rūpyba) Centre, socialiniam globėjui/budinčiam 

globotojui atsisakius vykdyti socialinio globėjo pareigas, atsiranda priežastys, nurodytos Sutarties 

24 punkte arba pasibaigus Sutartyje nurodytam terminui. 

24. Centras gali vienašališkai nutraukti Sutartį: 

  24.1. iš anksto neįspėjęs socialinio globėjo/budinčio globotojo, kai paaiškėja socialinio 

globėjo/budinčio globotojo ar jo aplinkos asmenų bet kokios rūšies smurtas prieš prižiūrimą vaiką, 

neadekvatus socialinio globėjo/budinčio globotojo elgesys vaiko atžvilgiu ar esant kitoms 

aplinkybėms, dėl kurių būtini tokie sprendimai ir tam yra Utenos rajono savivaldybės 

administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus pritarimas. Apie Sutarties nutraukimą Centras 

socialinį globėją/budintį globotoją informuoja raštu; 

  24.2 kai socialinis globėjas/budintis globotojas nevykdo Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų ir/ar be pateisinamos priežasties atsisako apgyvendinti ir prižiūrėti vaiką, socialinį 

globėją/budintį globotoją informuodamas motyvuotu raštu. 

 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki ____________________.  

26. Sutarties sąlygos privalomos abiem šios Sutarties šalims. 

27. Sutartis gali būti peržiūrima, pagal poreikį keičiama arba pildoma šalių raštišku susitarimu. Visi 

Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. 

28. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai 

šaliai. 

 

X SKYRIUS 

                     ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI: 

 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 

Kodas 190990439 

A.s. Nr.: LT67 7044 0600 0815 4555 

AB bankas SEB 

banko kodas 70440 

Tel. 8-389-61636 

 

 

 

 

Direktorė Diana Deveikienė 

_________________________ 

 (parašas) 

 Socialinis globėjas/budintis globotojas 

…………………  

a. k.                                (vardas, pavardė ) 

adresas:  

Socialinio globėjo/budinčio globotojo 

sutuoktinis (bendrai gyvenantis asmuo) 

……………………  

a. k.                            (vardas, pavardė) 

adresas:  

Socialinio globėjo/budinčio globotojo 

sąskaitos rekvizitai:  

A.s. Nr.:  

Tel. 

Socialinis globėjas/budintis globotojas 

__________________________ 

(parašas) 

Socialinio globėjo/budinčio globotojo 

sutuoktinis (bendrai gyvenantis asmuo) 

__________________________(parašas) 
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Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro  

Globos centro skyriaus 

veiklos aprašo   

Priedas Nr.3                     
 

PASLAUGŲ SUTEIKIMO AKTAS Nr.  

PRIE SUTARTIES Nr.  

2018 m.          mėn.     d. 
 

 

Socialinis globėjas/budintis globotojas ________________________________, gyvenantis  

adresu____________________                                         Vardas, pavardė  

 

 (toliau - PASLAUGOS TEIKĖJAS), veikiantis pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr.  _________ 

perduoda, o   

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras,  įmonės kodas 190990439, adresas – Vaižganto 50-1, LT-28185, 

Utena , Lietuva (toliau – PASLAUGŲ GAVĖJAS), atstovaujama direktorės Dianos Deveikienės, 

veikiančios pagal nuostatus 

priima:  

 

Eil. 

Nr. 

Paslaugų 

pavadinimas 

Paslaugos gavėjas Suteikta paslaugų 

paromis 1 asm. 

per mėn.  

1 asm. per 1 parą 

suteiktos paslaugos 

įkainis su PVM, Eur 

Bendra kaina 

su PVM, Eur 

 Vaiko 

apgyvendinimas 

socialinio 

globėjo/budinči

o globotojo 

šeimoje 

    

    

 

 

PASLAUGŲ TEIKĖJAS 201____ m. ___________  mėnesį savo šeimoje suteikė laikino apgyvendinimo 

socialinio globėjo/budinčio globotojo šeimoje paslaugas vaikui _______________________  

_________parą. Paslaugos atitiko  Socialinio globėjo/budinčio globotojo paslaugų teikimo sutarties 

reikalavimus. PIRKĖJAS  neturi pretenzijų dėl atliktos (-ų)  paslaugos(-ų) kokybės ir atlikimo termino (ų). 

1.1.  Sutarties šalys priimtą paslaugą įvertina kaip suteiktą tinkamai. 

1.2. Akto pasirašymas yra pagrindas, remiantis Socialinio globėjo/budinčio 

globotojo paslaugų teikimo sutarties, paslaugų atlikimo vertei nurodytai 10 punkto 

papuknčiuose išmokėti. 

Šis aktas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną PASLAUGŲ 

TEIKĖJUI ir PIRKĖJUI. 

 

 

 

PIRKĖJAS PASLAUGŲ TEIKĖJAS 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras  

Įm. kodas: 190990439 Įm. kodas:   
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PVM mokėtojo kodas: PVM mokėtojo kodas: - 

Adresas: Vaižganto 50-1, LT-28185, Utena Adresas:  

Telefonas, el.paštas: 8 389 61623, el. p.  

ucentras@ugdymas.utena.lm.lt  

Telefonas, el. paštas: 

Sąskaitos Nr.: A.s. LT 947044060008154554 Sąskaitos Nr.: A.s.  

Banko rekvizitai: AB bankas  SEB 

Kodas 70440 

Banko rekvizitai: 

  

PIRKĖJO ATSTOVAS  PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSTOVAS  

  

Direktorė Diana Deveikienė   

A.V.  A.V. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ucentras@ugdymas.utena.lm.lt
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Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro  

Globos centro skyriaus 

veiklos aprašo   

Priedas Nr.4                     

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS 

 

GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO 

APLANKYMO AKTAS 

 

_______________ Nr. _____ 
(data) 

_________________________ 
(surašymo vieta) 

 

 

Aš, ____________________________________________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) 

 

__________________aplankiau ______________________________________________________ 
(apsilankymo data)                                       (vaiko vardas ir pavardė, gimimo metai) 

 

__________________________, globojamą (rūpinamą) _______________________________________ 
(vaiko globėjo (rūpintojo) vardas ir pavardė  

_______________________________________________________________________________________________ , 
 globos centro, šeimynos, socialinės globos įstaigos pavadinimas ir adresas) 

 

ir nustačiau šias vaiko globos (rūpybos) sąlygas: 

 

1. SAUGI APLINKA IR VAIKO FIZINIAI POREIKIAI: 

 

1.1. būstas (būsto saugumas, vaiko buities sąlygos, privati erdvė ir galimybės ja naudotis, poilsio, 

žaidimų, ugdymo ir kitos sąlygos): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1.2. maistas (vaiko maitinimo sąlygos, mitybos įpročiai, maisto kokybė, papildomas maitinimas 

ugdymo įstaigoje ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1.3. sveikata (vaiko sveikatos priežiūra, sveikatos būklė, nustatytos ligos, paskirtas gydymas, kada 

paskutinį kartą lankėsi pas bendrosios praktikos gydytoją, odontologą ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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1.4. aprūpinimas (vaiko apranga, avalynė, patalynė, higienos priemonės, žaislai, ugdymo 

priemonės, ar atsižvelgiama į vaiko norus dėl aprangos ir būtiniausių priemonių): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. UGDYMAS, EMOCINIAI IR SOCIALINIAI POREIKIAI: 

 

2.1. ugdymas (vaiko auklėjimas, elgesys, savikontrolės įgūdžiai, skatinimo ir drausminimo 

priemonės, ribų nustatymas, savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimas, kišenpinigiai, jų 

panaudojimas ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.2. formalusis ugdymas (vaiko mokymosi pasiekimai ir sunkumai, ugdymo įstaigos lankymas, 

reikalinga pagalba, globėjo dalyvavimas ugdymo įstaigos susirinkimuose, šventėse ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.3. neformalusis ugdymas ir laisvalaikis (vaiko pomėgiai, jo meniniai ir (ar) sportiniai gabumai, 

saviraiškos galimybės, popamokinė veikla, būreliai ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.4. emocinė aplinka (ar vaikas jaučiasi saugus, mylimas, reikalingas, su kuriuo iš šeimos arba 

budinčio globotojo šeimos, šeimynos narių ar socialinės globos įstaigos darbuotojų jo ryšys 

artimiausias, kuo jis gali pasitikėti, aptarti asmeninius klausimus, problemas, tikėtis paramos ir 

palaikymo ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.5. socialiniai ryšiai (vaiko ryšiai su bendraamžiais ir vyresniais asmenimis: ar jis gali pasikviesti į 

šeimą, šeimyną ar vaikų globos instituciją draugų, ar gali išeiti pas draugus; bendravimo sunkumai, 

reikalinga pagalba ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. VAIKO NUOMONĖ (apie santykius su globėju (rūpintoju), vaikų globos institucijos 

darbuotojais ir globos (rūpybos) sąlygas, vaiko santykiai su kitais šeimos nariais, jo ryšiai su tėvais, 

giminaičiais, kitais asmenimis, su kuriais jis susijęs emociniais ryšiais, jo pageidavimai ir kt.): 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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3.1 vaiko vertybės (šeima, draugai, artimieji, sveikata ir t.t) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. VAIKO RYŠIAI SU TĖVAIS IR KITAIS GIMINAIČIAIS: 

 

4.1. vaiko ryšiai su tėvais (tarpusavio santykiai, bendravimo pobūdis, dažnumas, įtaka vaikui, 

globėjo (rūpintojo) požiūris į vaiko biologinę šeimą, sunkumai, padedant vaikui bendrauti su 

biologine šeima ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4.2. vaiko ryšiai su giminaičiais, kitais asmenimis, su kuriais jis susijęs emociniais ryšiais (vaiko 

santykiai su broliais, seserimis, seneliais ir kitais giminaičiais, su kuriais jis susijęs emociniais 

ryšiais, bendravimo pobūdis, dažnumas, įtaka vaikui ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. GLOBĖJO (RŪPINTOJO) NUOMONĖ APIE VAIKĄ IR JO GLOBĄ (RŪPYBĄ): 

 

5.1. globėjo (rūpintojo) nuomonė apie globojamą (rūpinamą) vaiką (jo santykiai su vaiku, geroji 

patirtis, bendravimo problemos, kokios pagalbos reikia jų santykiams gerinti ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5.2. globėjo (rūpintojo) nuomonė apie globos (rūpybos) vykdymą (geroji patirtis, įvardytos 

 problemos ir jų sprendimas, kiti susirūpinimą keliantys dalykai, gaunamos paslaugos ir jų poreikis, 

kokių specialistų pagalbos reikia globėjui (rūpintojui) ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5.3. globėjo (rūpintojo) bendradarbiavimas (santykiai su vaiko tėvais, kokios pagalbos reikia vaiko 

ir jo tėvų ryšiams gerinti, bendravimas su kitomis vaikus globojančiomis šeimomis, globos centrais, 

šeimynomis ar institucijomis, bendradarbiavimas su socialiniais darbuotojais, vaiko teisių apsaugos 

specialistais ir kt.): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5.4. globėjo (rūpintojo) savęs įsivertinimas (silpnosios, stipriosios savybės, galimybės) suteikti 

konkrečiam vaikui maksimaliai jo poreikius atitinkančią globą.: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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6. KITA SVARBI SU VAIKO GLOBA (RŪPYBA) SUSIJUSI INFORMACIJA 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. ATLIEKANT VAIKO NUOLATINĖS GLOBOS (RŪPYBOS) PERŽIŪRĄ: 

 

8.1. išsiaiškinama, ar išnyko priežastys, dėl kurių vaikui buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir 

ar jis gali sugrįžti pas savo tėvus 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8.2. įvertinama, ar pasikeitė tėvų elgesys su vaiku 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8.3. išsiaiškinama, kokia pagalba vaiko tėvams buvo teikiama ataskaitiniu laikotarpiu ir kiek ji 

padėjo keisti tėvų elgesį ir požiūrį į savo vaiką, kokios tolesnės pagalbos reikia vaiko tėvams  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8.4. nustatoma (jeigu reikia), kokių specialistų pagalba būtina vaiko globėjui (rūpintojui) dėl 

tolesnės vaiko globos (rūpybos) užtikrinimo 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8.5. surašomos vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūros išvados 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________                                           ____________________     
Globos centro koordinatorius: (vardas pavardė)   (parašas) 

 
__________________________________________________                                           ____________________     
  (vardas pavardė)    (parašas) 
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Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro  

Globos centro skyriaus 

veiklos aprašo   

Priedas Nr.5                     

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS 

PAKARTOTINIO GLOBOJAMO (RŪPINAMO) VAIKO APLANKYMO AKTAS 

 

20       m._______________d.   Nr.  ___ 

_________________ 
(sudarymo vieta) 

Aplankyta (vardas, pavardė) 

  _______________________________________________________________________________ 

Gyvenamoji vieta (faktinė gyvenamoji vieta) 

 _______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Aplankymo tikslas (priežastis) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pastabos (pastebėti pasikeitimai, įpareigojimų vykdymas) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Išvados (pasiūlymai) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Lankėsi:           

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

                                      ____________________________________________________________ 

Aktą surašė                   ___________________                  __________________________    

  (parašas)       (vardas, pavardė)  
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Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro  

Globos centro skyriaus 

veiklos aprašo   

Priedas Nr.6                     

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

GLOBO CENTRO SKYRIAUS 

SUSITIKIMO SU KLIENTAIS PROTOKOLAS 

 

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

 

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

(Adresas) 

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

(Data) 

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

(Laikas) 
 

 

1. Susitikimo turinys/Problemos apibūdinimas, aprašymas 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

  
2. Pagalbos tikslas ir uždaviniai (siekiami pokyčiai ) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

3. Tėvų įsipareigojimai 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

.......................................................................................................................................................................... 
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Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro  

Globos centro skyriaus 

veiklos aprašo   

Priedas Nr.7                     

 

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

GLOBOS CENTRO SKYRIUS 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(vieno iš tėvų, globėjo (rūpintojo), artimo giminaičio ar kito fizinio asmens vardas, pavardė 

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20____ m. __________________ d.  

 

 

Aš pareiškiu, kad dalyvaudamas (-a) vaiko globos procese spręsdamas(-a) klausimus 

susijusius su vaiko globa, pasižadu išlaikyti paslaptyje visą su vaiko globos procesu susijusią 

informaciją bei dokumentus (konfidencialią informaciją), taip pat dokumentus, kurie bus parengti 

susitikimo metu ar jiems pasibaigus. Užtikrinu, kad minėta informacija bus naudojama tik globos 

proceso tikslais ir nebus atskleista jokiai trečiai šaliai. Taip pat pasižadu neplatinti man pateiktų 

rašytinės informacijos kopijų ir originalų. 

 

 

 

 

__________________                       _______________________________________________ 
Parašas                                                                                        (vardas ir pavardė)         

 

 


