
                                

PATVIRTINTA 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro                                                                                             

direktoriaus  

2019 m. gruodžio 10 d.  

įsakymu Nr. 1-164 

  

 

                                 LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGŲ BUDINČIAM GLOBOTOJUI, 

GLOBĖJUI, NESUSIJUSIAM GIMINYSTĖS RYŠIAIS, GLOBĖJUI GIMINAIČIUI, 

ŠEIMYNOS DALYVIUI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Laikino atokvėpio paslaugos budinčiam globotojui, fiziniam asmeniui, globojančiam 

(rūpinančiam) su juo giminystės ryšiais nesusijusius vaikus (toliau – globėjas, nesusijęs giminystės 

ryšiais), fiziniam asmeniui, globojančiam (rūpinančiam) su juo giminystės ryšiais susijusius vaikus 

(toliau – globėjas giminaitis), šeimynos dalyviui organizuoja Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 

(toliau – Centras). Centras nustato laikino atokvėpio paslaugos budinčiam globotojui, globėjui, 

nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui laikino atokvėpio atveju 

finansavimo tvarką. 

2. Tvarkos aprašas parengtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 

m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-285 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo 

vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Utenos 

šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus patvirtintu „Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos 

centro skyriaus veiklos aprašu“.  

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1.    Laikino atokvėpio paslauga – savalaikės ir būtinos paslaugos globojamiems vaikams nuo 

gimimo iki 18 metų, jų globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, 

mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai negali globoti ar pasirūpinti vaiku. 

3.2. Globėjas galintis teikti atokvėpio paslaugą – budintis globotojas, globėjas, nesusijęs 

giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs GIMK programą.  

 

II. SKYRIUS 

LAIKINO ATOKVĖPIO GLOBĖJAMS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Budintiems globotojams, o esant poreikiui ir galimybėms – globėjams, nesusijusiems 

giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams Centras organizuoja laikino 

atokvėpio paslaugas. 

5. Budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams 

giminaičiams, šeimynos dalyviams atokvėpio paslaugos teikiamos Globos Centro ir budinčio 

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

susitarimu. 

6. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus 

nenumatytus atvejus ( pvz.: budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio, šeimynos dalyvio giminaičio liga, artimojo mirtis). 

7. Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui suteikimo tvarka nustatoma Globos centro 

ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje (toliau – Sutartis) (1 

priedas). 

8. Budintis globotojas, pageidaujantis gauti laikino atokvėpio paslaugą (išskyrus nenumatytus 

atvejus, pvz.: budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, 

šeimynos dalyvio liga, artimojo mirtis) raštu pateikia Centro direktorei prašymą suteikti laikino 
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atokvėpio paslaugą ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki prašyme nurodytos laikino atokvėpio 

paslaugos teikimo pradžios. 

9. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis, pageidaujantis 

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

nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio liga, artimojo mirtis) raštu 

pateikia Centro direktorei prašymą suteikti laikino atokvėpio paslaugą ne vėliau kaip likus 20 darbo 

dienų iki prašyme nurodytos laikino atokvėpio paslaugos teikimo pradžios.   

10. Centras, gavęs prašymą suteikti laikino atokvėpio paslaugą, per 5 darbo dienas nuo prašymo 

gavimo dienos įvertina prašymą ir raštu informuoja budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės 

ryšiais, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį apie galimybę suteikti laikino atokvėpio paslaugą. 

11. Jei laikino atokvėpio paslauga nesuteikiama, nurodomos nesuteikimo priežastys. 

12.  Budinčiam globotojui laikino atokvėpio paslauga negali būti nesuteikta dėl paslaugų trūkumo 

savivaldybėje. 

 

III. SKYRIUS 

LAIKINO ATOKVĖPIO SUTEIKIMAS, PASLAUGŲ FINANSAVIMAS 

 

13. Budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos 

dalyvis galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą 

sudaręs su Centru Sutartį.  

14. Sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo, finansavimo, vaiko priskyrimo  

budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos 

dalyviui galinčiam teikti atokvėpio paslaugą priežiūrai įforminimas Centro direktoriaus įsakymu.  

15. Centras su budinčiu globotoju, globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, globėju giminaičiu, 

šeimynos dalyviu galinčiu teikti laikino atokvėpio paslaugą, kitiems globėjams ir vykdančiu veiklą 

pagal individualią pažymą, sudaro Sutartį (1 priedas) ir jam moka atlygį;  

15.1  Ne mažiau 1 (vienos) MMA dydžio mėnesinis atlygis budinčiam globotojui, globėjui, 

nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui laikinai galinčiam teikti 

laikino atokvėpio paslaugą už kiekvieną jo šeimoje laikinai apgyvendintą vaiką (už faktiškai suteiktas 

paslaugas); 

15.2 Kai apgyvendintas vaikas iki 1 (vienerių) metų amžiaus arba neįgalus vaikas, kuriam 

nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis – 1,5 (pusantros) MMA dydžio mėnesinis atlygis už 

kiekvieną vaiką ( už faktiškai suteiktas paslaugas).  

15.3 Vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos (rūpybos) išmoką pagal Lietuvos Respublikos išmokų 

vaikams įstatymą. Ši išmoka mokama už kiekvieną budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio 

giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti atokvėpio paslaugą šeimoje 

apgyvendintą vaiką. Išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena globėjo galinčio 

teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje, skaičiui. 

16. Atlygis budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, 

šeimynos dalyviui galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą, vykdančiam veiklą pagal individualios 

veiklos pažymą, apskaičiuojamas proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena asmens galinčio teikti 

laikino atokvėpio paslaugą šeimoje, skaičiui ir pervedamas į jo nurodytą asmeninę sąskaitą. 

17.  Dėl atlygio, nurodyto šio Aprašo 14.2 – 14.3 punktuose, budintis globotojas, globėjas, 

nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis galintis teikti laikino atokvėpio 

paslaugą pateikia 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 asmens galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje, skaičiui.  

18. Kai laikino atokvėpio paslaugą budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės 

ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui teikia Centras, sudaroma bendradarbiavimo ir 

paslaugų teikimo sutartis; 

19. Budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos 

dalyvis įsipareigoja Centrui sumokėti išmokas, gaunamas globojamo vaiko poreikiams tenkinti už 
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vaiko priežiūros laikotarpį (išmokos dydis apskaičiuojamas proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena 

Centre, skaičiui) ir poreikiams nurodytą sąskaitą. 

20. Vaikas, budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, 

šeimynos dalyviui, galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą Centrui perduodamas surašant Vaiko 

perdavimo ir priėmimo aktą (2 priedas). 

21. Centras apie budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui 

giminaičiui, šeimynos dalyviui suteiktą atokvėpio paslaugą, vaiko priežiūrą budinčio globotojo, 

globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino 

atokvėpio paslaugą šeimoje ar Centre informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie SADM Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Utenos rajone.  

 

IV. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Globos centras vienašališkai gali nutraukti Sutartį, kai budintis globotojas, globėjas, nesusijęs 

giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą: 

22.1 nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų; 

22.2 be pateisinamos priežasties atsisako teikti laikino atokvėpio paslaugas šeimoje: 

22.3 kitais nenumatytais atvejais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 

SADM Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Utenos rajone teikimu. 
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Laikino atokvėpio paslaugų 

budinčiam globotojui, globėjui, 

nesusijusiam giminystės ryšiais, 

globėjui giminaičiui, šeimynos 

dalyviui organizavimo tvarkos 

aprašo                                                                                       

1 priedas                                                                                                                                                  

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO  

GLOBOS CENTRO SKYRIAUS 

 TARPUSAVIO BENDRADARBIAVIMO IR LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS 

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 g. 50-1, Utena, atstovaujamas direktorės Dianos Deveikienės, 

veikiančios pagal patvirtintus nuostatus, ir  

 

2. Budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos 

dalyvis __________________________ gim. d. ________________,                                                    
(vardas, pavardė) 
gyvenamoji vieta ________________________________,deklaruotos gyvenamosios vietos adresas 

______________________________________________, būdamas atestuotas pagal globėjų ir įtėvių 

mokymo ir konsultavimo programą ir 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 tarpusavio bendradarbiavimo ir laikino  atokvėpio 

paslaugos teikimo sutartį (toliau – Sutartis). 

 

 

II SKYRIUS 

VAIKO PRIEŽIŪROS VIETA 

3. Vaikas ______________________________________________ 

                                                     (vaiko vardas, pavardė);                                        bus prižiūrimas budinčio 

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

teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje, adresu ____________________________________, 

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

galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą gyvenamajame būste. 

4. Priežiūros paslaugos teikimo pradžia yra laikomas vaiko apgyvendinimo budinčio globotojo, 

globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino 

atokvėpio paslaugą šeimoje momentas. Vaiko apgyvendinimas budinčio globotojo, globėjo, 

nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio 

paslaugą šeimoje įforminamas atskiru įsakymu. 

5. Budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos 

dalyvis galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą vaiką gali globoti iki 30 kalendorinių dienų per 

metus.  
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III SKYRIUS 

PRIŽIŪRIMŲ VAIKŲ SKAIČIUS 

 

7. Sudarydamas Sutartį budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas 

giminaitis, šeimynos dalyvis galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą patvirtina, kad auginamų vaikų 

skaičius nėra didesnis nei leidžiama pagal budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, 

globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą veiklos Utenos rajono 

savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą.  

8. Budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis 

galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą vaiko pasirinkti negali. Vaikui, atsižvelgiant į jo amžių ir 

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

globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino 

atokvėpio paslaugą parinkimą. 

 

IV SKYRIUS 

LĖŠŲ, SKIRTŲ VAIKO IŠLAIKYMUI IR PRIEŽIŪRAI, 

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO, NESUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS, 

GLOBĖJO GIMINAIČIO, ŠEIMYNOS DALYVIO GALINČIO TEIKTI LAIKINO 

ATOKVĖPIO PASLAUGĄ ATLYGIO IR KITŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ DYDIS IR MOKĖJIMO 

TVARKA 

 

9. Budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos 

dalyviui galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą Centras moka toliau nurodytas išmokas, kurios 

iki kiekvieno mėnesio 20 d. pervedamos į budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, 

globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą nurodytą asmeninę 

sąskaitą Nr. __________________________________ 

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

nustatytos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio mėnesinį atlygį budinčiam globotojui, 

globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui galinčiam teikti 

laikino atokvėpio paslaugą 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 budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos 

dalyvis galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą pateikia Centrui Centro direktoriaus patvirtintos 

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

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

galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą pajamas ir nuo šių lėšų sumokami teisės aktais nustatyti 

mokesčiai; 

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

vaikams įstatymą. Ši išmoka mokama už kiekvieną budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio 

giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą 

šeimoje apgyvendintą vaiką. Išmoka skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena budinčio 

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

teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje, skaičiui;  

      9.3.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 budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, 

šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje apgyvendintą vaiką. Išmoka 

skaičiuojama proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio 

giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą 

šeimoje, skaičiui. 
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10. Sutarties 9.2 ir 9.3 papunkčiuose nurodytos išmokos skaičiuojamos proporcingai dienų, kurias 

vaikas gyvena budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, 

šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje, skaičiui ir yra neįskaitomos į 

globėjo galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą pajamas. 

11. Atlygis, numatytas Sutarties 9.3 papunktyje, yra mokamas Sutarties galiojimo metu. Tais atvejais, 

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

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

teikti laikino atokvėpio paslaugą pateikia Centrui patvirtintos formos paslaugų suteikimo aktą (3 

priedas) ne vėliau kaip kito mėnesio antrąją darbo dieną. 

 

V SKYRIUS 

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO, NESUSIJUSIO GIMINYSTĖS RYŠIAIS, 

GLOBĖJO GIMINAIČIO, ŠEIMYNOS DALYVIO GALINČIO TEIKTI LAIKINO 

ATOKVĖPIO PASLAUGĄ IR CENTRO TEISĖS BEI TARPUSAVIO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

12. Budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis 

galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą turi teisę: 

      12.1. gauti sutartyse su Centru nustatyta tvarka Centro mokamą atlygį už teikiamas paslaugas 

prižiūrint vaiką; 

      12.2. gauti iš Centro kas mėnesį mokamą prižiūrimo vaiko išlaikymui skirtą vaiko globos 

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

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

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

13. Centras turi teisę: 

  13.1. įgyvendinti vaiko atstovo pagal įstatymą teises, numatytas Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse; 

13.2. įgyvendinti kitas teisės aktuose numatytas teises. 

14. Budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio 

galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą įsipareigojimai: 

     14.1 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; 

     14.2 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; 

      14.3 užtikrinti, kad vaikas visą paslaugos teikimo laikotarpį gautų tinkamą maitinimą, 

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

pageidavimus; 

       14.4 užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą vaikui ir nuolatinį jo sveikatos būklės 

stebėjimą; 

       14.5 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; 

      14.6 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; 

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

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

       14.8 sudaryti vaikui sąlygas skaityti knygas, saugiai naudotis informacinėmis technologijomis 

ir kitomis jo ugdymui reikalingomis priemonėmis, atitinkančiomis jo brandą, įgūdžius ir interesus; 
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      14.9 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; 

      14.10 bendradarbiauti su Centru ir jo paskirtais darbuotojais ar specialistais (globos 

koordinatoriais, socialiniais darbuotojais, psichologais ir kt.); 

      14.11 bendradarbiauti su Centru sudarant individualų pagalbos planą ir užtikrinti jų 

įgyvendinimą; 

      14.12 nedelsiant informuoti Centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius emocinius ir 

fiziologinius sunkumus, siekiant užtikrinti vaikui reikiamą specialistų pagalbą; 

      14.13 atsakingai ir pagal paskirtį naudoti Centro vaiko išlaikymui ir jo poreikių tenkinimui 

skiriamas pinigines lėšas; 

      14.14 vaikui pradėjus ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, kiekvieną mėnesį užtikrinti 

kišenpinigių smulkioms išlaidoms skyrimą; 

      14.15 bendradarbiaujant su Centru ir su socialines paslaugas vaiko tėvams teikiančiomis 

institucijomis/organizacijomis, siekti grąžinti vaiką į šeimą; 

 14.16 nedelsiant informuoti Centro administraciją apie atvejus, kai jis negali laikinai dėl 

objektyvių priežasčių vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų; 

 14.17. bendradarbiauti Centrui atliekant budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės 

ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą vykdomos 

vaiko priežiūros kokybės vertinimą; 

  14.18. 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. 

15. Centro įsipareigojimai: 

15.1. bendradarbiaujant su VVTAĮT Utenos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriumi 

Utenos rajone organizuoti vaiko apgyvendinimą budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės 

ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje; 

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

pareikšti savo nuomonę apie budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą parinkimą; 

     15.3. užtikrinti, kad budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje nebūtų 

apgyvendinami vaikai, sutarties sudarymo metu sergantys ūmiomis infekcinėmis ar kitomis 

pavojingomis užkrečiamomis ligomis; 

    15.4. skirti darbuotoją (darbuotojus), atsakingą (atsakingus) už reikiamos pagalbos 

budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos 

dalyviui galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą teikimą, ir užtikrinti, kad ši pagalba būtų teikiama 

laiku ir kokybiškai; 

15.5. teikti pagalbą vaikui adaptacijos budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės 

ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje 

laikotarpiu, kartu paruošti ir budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimą, kad vaiko atėjimas į 

šeimą būtų kuo paprastesnis, sklandesnis ir sėkmingesnis tiek vaikui, tiek budinčio globotojo, 

globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino 

atokvėpio paslaugą; 

15.6. teikti individualias konsultacijas budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam 

giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui galinčiam teikti laikino atokvėpio 

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

tiek vaikui, tiek budinčiam globotojui globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, 

šeimynos dalyviui galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą (pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną 

kartą per mėnesį), kartu su budinčiu globotoju, globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, globėju 

giminaičiu, šeimynos dalyviu galinčiu teikti laikino atokvėpio paslaugą teikti ar organizuoti pagalbą 

koreguojant netinkamą vaiko elgesį ir mokantis naujų, socialiai priimtinų elgesio modelių, priimti 
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sprendimus kriziniais atvejais, organizuoti kitą pagalbą, kurios reikia vaikui bei budinčiam 

globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviui 

galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą, tenkinant vaiko poreikius, visą paslaugos teikimo 

laikotarpį; 

15.7. kartu su budinčiu globotoju, globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, globėju giminaičiu, 

šeimynos dalyviu galinčiu teikti laikino atokvėpio paslaugą užtikrinti švietimo pagalbos, sveikatos 

priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, 

globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą prižiūrimiems 

vaikams;  

15.8. 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; 

15.9. skirti vaiko išlaikymui ir jo poreikių tenkinimui pinigines lėšas ir užtikrinti, kad budintis 

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

laikino atokvėpio paslaugą laiku Sutartyje nustatytais terminais gautų numatytą atlygį už vaiko 

priežiūrą; 

15.10. paslaugos teikimo metu periodiškai (ne rečiau nei vieną kartą per šešis mėnesius) atlikti 

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

galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą; 

     15.11. vykdyti budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą finansinių lėšų, skirtų vaiko 

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

   15.12. kartu su budinčiu globotoju, globėju, nesusijusiu giminystės ryšiais, globėju 

giminaičiu, šeimynos dalyviu galinčiu teikti laikino atokvėpio paslaugą užtikrinti vaiko bendravimą 

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

15.13. bendradarbiaujant su socialines paslaugas vaiko tėvams teikiančiomis 

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

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

suinteresuotomis valstybės ir savivaldybės institucijomis; 

15.15. prižiūrėti, kad budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje vaikas būtų saugus 

(tiek fiziniu, tiek psichologiniu požiūriu), kad budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės 

ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis tinkamai rūpintųsi vaiko sveikata ir ugdymu bei jo 

poreikių tenkinimu; 

15.16. užtikrinti, kad budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas 

giminaitis, šeimynos dalyvis galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą 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 budinčio globotojo, globėjo, 

nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio kvalifikacijos tobulinimo; 

15.17. vykdyti vaiko atstovo pagal įstatymą pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse. 

 

VI SKYRIUS 

KITOS SĄLYGOS 

 

16. Budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio 

galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą ligos (stacionaraus gydymosi) laikotarpiu arba kai budintis 

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

laikinai dėl objektyvių priežasčių vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Centras organizuoja 

prižiūrimo vaiko apgyvendinamą kito budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, 

globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio šeimoje arba Centre. 
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17. Centras, spręsdamas vaiko atstovavimo klausimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse nuostatomis, gali įgalioti budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės 

ryšiais, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį galintį teikti laikino atokvėpio paslaugą (kaip fizinį 

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

kokiose srityse budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, 

šeimynos dalyvis galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą atstovauja vaikui). 

 

VII SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČIŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

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

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

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

susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

20. Budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyvis 

galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

20.1. prižiūrimo vaiko padarytą žalą; 

20.2 savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų atlikimą; 

20.3 kitus teisėtai prisiimtus ir teisės aktų nustatytus įsipareigojimus. 

 

VIII SKYRIUS 

SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS IR TVARKA 

 

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

globa baigiasi anksčiau šio termino, gali būti keičiama ar nutraukiama budinčio globotojo, globėjo, 

nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio 

paslaugą iniciatyva, prieš tai Centrą įspėjus ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius. Tais atvejais, kai 

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

galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą 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. 

22. Vaiko priežiūra budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, 

šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje nutraukiama Centro direktoriaus 

įsakymu, kai pasibaigia vaiko laikinoji globa (rūpyba) Centre, budinčio globotojo, globėjo, 

nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio 

paslaugą atsisakius vykdyti budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą pareigas, atsiranda priežastys, 

nurodytos Sutarties 24 punkte arba pasibaigus Sutartyje nurodytam terminui. 

23. Centras gali vienašališkai nutraukti Sutartį: 

  23.1. iš anksto neįspėjęs budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo 

giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, kai paaiškėja budinčio 

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

teikti laikino atokvėpio paslaugą ar jo aplinkos asmenų bet kokios rūšies smurtas prieš prižiūrimą 

vaiką, neadekvatus budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, 

šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą elgesys vaiko atžvilgiu ar esant kitoms 

aplinkybėms, dėl kurių būtini tokie sprendimai ir tam yra VVTAĮT Utenos apskrities Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus Utenos rajone pritarimas. Apie Sutarties nutraukimą Centras informuoja raštu; 

  23.2 kai budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, 

šeimynos dalyvis galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą nevykdo Sutartyje numatytų 

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

globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį galintį teikti 

laikino atokvėpio paslaugą informuodamas motyvuotu raštu. 
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IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

25. Sutarties sąlygos privalomos abiem šios Sutarties šalims. 

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

Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. 

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

 

X SKYRIUS 

                 ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI: 

 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 

Įm. kodas: 190990439 

PVM mokėtojo kodas: 

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

Telefonas, el.paštas: 8 389 61623,  

el. p. info@gerovescentras.utena.lm.lt  

 

Sąskaitos Nr. A.s. LT117181100002130928   

Direktorė Diana Deveikienė 

___________________________________                            

A.V.                (parašas) 

 Budintis globotojas, globėjas, nesusijęs 

giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, 

šeimynos dalyvis galintis teikti laikino 

atokvėpio paslaugą 

…………………...........................................  

a. k.                                (vardas, pavardė, parašas ) 

adresas:.......................................................... 

Budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio 

giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, 

šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino 

atokvėpio paslaugą (bendrai gyvenantis 

asmuo) ……………………...........................  

a. k.                            (vardas, pavardė, parašas) 

Budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio 

giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, 

šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino 

atokvėpio paslaugą sąskaitos rekvizitai:  

A.s. Nr.: _____________________________ 
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Laikino atokvėpio paslaugų 

budinčiam globotojui, globėjui, 

nesusijusiam giminystės ryšiais, 

globėjui giminaičiui, šeimynos 

dalyviui organizavimo tvarkos 

aprašo                                                                                       

2  priedas 

 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

 

VAIKO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS 

 

__________________  Nr. ________ 
(data) 

 

__________________________________________ 
(sudarymo vieta) 

 

 

Aš ,_________________________________________________________________________________________________ 
(pareigos, asmens vardas , pavardė) 

 

20____m._____________________mėn.__________d.________val.______min. perdaviau ________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
                  (priėmusio vaiką asmens pareigų pavadinimas ar ryšys su vaiku, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta) 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vaiką (us) __________________________________________________________________________ 
              (vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta) 

 

__________________________________________________________________________________ 
                            (vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta) 

 

__________________________________________________________________________________ 
                                          (vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                          (vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta) 
 

Globojamą/prižiūrimą (us) ____________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Kartu su vaiku man perduoti dokumentai, vertingi daiktai: ___________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Vaiką perdaviau ______________                                            _______________________________ 
(parašas)                                                                                          (vardas, pavardė) 

 

 

Vaiką priėmiau   ______________                                            _______________________________ 
                                       (parašas)                                                                                          (vardas, pavardė) 
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Laikino atokvėpio paslaugų 

budinčiam globotojui, globėjui, 

nesusijusiam giminystės ryšiais, 

globėjui giminaičiui, šeimynos 

dalyviui organizavimo tvarkos 

aprašo                                                                                       

3 priedas 

 

 

PASLAUGŲ SUTEIKIMO AKTAS Nr.  

PRIE SUTARTIES Nr. ____ 

201   m.          mėn.     d. 
 

 

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

galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą ________________________________, 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 g. 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 

budinčio 

globotojo, 

globėjo, 

nesusijusio 

giminystės ryšiais, 

globėjo 

giminaičio, 

šeimynos dalyvio 

galinčio teikti 

laikino atokvėpio 
paslaugą šeimoje 

    

    

 

 

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

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

šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą šeimoje paslaugas vaikui 

_______________________  _________parą. Paslaugos atitiko budinčio globotojo, globėjo, 

nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio 

paslaugų teikimo sutarties reikalavimus. PIRKĖJAS neturi pretenzijų dėl atliktos (-ų) paslaugos(-ų) 

kokybės ir atlikimo termino (ų). 

Sutarties šalys priimtą paslaugą įvertina kaip suteiktą tinkamai. 
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Akto pasirašymas yra pagrindas, remiantis budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės 

ryšiais, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugų teikimo 

sutarties, paslaugų atlikimo vertei nurodytai 9 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 _____________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

PVM mokėtojo kodas:  

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

____________________________________________ 

Telefonas, el.paštas: 8 389 61623,  

el. p. info@gerovescentras.utena.lm.lt  

Telefonas____________________________________ 

el. paštas:____________________________________ 

Sąskaitos Nr. A.s. LT117181100002130928   Sąskaitos Nr.: A.s. _____________________________ 

Direktorė Diana Deveikienė 

___________________________________                            

  

____________________________________________ 

A.V.                (parašas)  A.V.                                     (parašas) 

 

mailto:info@gerovescentras.utena.lm.lt

