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BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Budinčio globotojo veiklos finansavimo tvarkos aprašas nustato budinčio globotojo 

veiklos finansavimą ir finansuojamos veiklos kokybės priežiūrą. 

 2. Globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams finansuojamos iš 

savivaldybės biudžeto lėšų. Budinčio globotojo veiklą per globos centrą finansuoja ta savivaldybė, 

kurios iniciatyva vaikui nustatyta globa (rūpyba) globos centre.  

 3. Savivaldybė globos centrui už budinčio globotojo prižiūrimą vaiką skiria ir moka 

priklausančias išmokas, mokamas pagal 2018 m. vasario 20 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T3-20 patvirtintą Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos 

priežiūros organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. 

 4. Budinčiais globotojais gali tapti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, taip pat Socialinių paslaugų įstatyme 

numatytus reikalavimus budinčiam globotojui.  

 5. Budintis globotojas veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir turi atlikti 

visas su šia veikla susijusias pareigas bei vykdyti visas mokestines prievoles, kaip tai reglamentuota 

Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMO TVARKA 

 

 6. Globos centras budinčiam globotojui moka Bendradarbiavimo sutartyje nustatytais 

terminais  toliau nurodytas išmokas, pervesdamas į budinčio globotojo nurodytą asmeninę sąskaitą. 

7. Atlygį budinčiam globotojui: 

 7.1. Lietuvos Respublikos nutarimu nustatytos 1,0 MMA (minimalios mėnesinės algos) 

(toliau – MMA) dydžio per mėnesį, nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus. 

 7.1.2. Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 0,25 MMA per mėnesį už kiekvieną 

budinčiojo globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką. 

 7.1.3. Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 0,5 MMA per mėnesį už kiekvieną 

budinčiojo globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką iki trejų metų amžiaus arba vaiką, kuriam 

nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumas. 

 7.2. Vaiko globos (rūpybos) 4BSI (bazinių socialinių išmokų) dydžio išmoką per mėnesį 

mokamą Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka. 

 7.3. Globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus po 4BSI per mėnesį mokamus Išmokų 

vaikams įstatymo nustatyta tvarka. 

 7.4. Išmokas vaikui, po 0,79 BSI per mėnesį 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. 

 7.5. Pagalbos pinigus: 

 7.5.1. 2 BSI  dydžio išmoką už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką; 



 7.5.2. 5 BSI dydžio vienkartinę įsikūrimo pašalpą vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti. 

 Pašalpa naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, 

namų apyvokos reikmenims, taip pat kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su globojamo 

(rūpinamo) vaiko poreikių tenkinimu. Ji mokama už kiekvieną įkurtą vaiko apgyvendinimui skirtą 

vietą pas budintį globotoją ir pervedama ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo jos įrengimo. Esant 

aplinkybėms, dėl kurių budintis globotojas neturi finansinių galimybių savo lėšomis įrengti vaiko 

priežiūros vietos, Globos centras turi teisę pagal budinčio globotojo pateiktą argumentuotą prašymą 

išmokėti nustatyto dydžio vienkartinę įsikūrimo pašalpą. Vienkartinė įsikūrimo pašalpa grąžinama, 

jeigu sutartis su budinčiu globotoju nutraukiama nepraėjus trijų mėnesių nuo sutarties pasirašymo 

dienos laikotarpiui arba nustačius, kad įsikūrimo išmoką budintis globotojas panaudojo ne pagal 

paskirtį, pinigai turi būti gražinami į Globos centro sąskaitą. Dėl išmokų gavimo budintis globotojas 

Globos centrui pateikia dokumentus patvirtinančius išlaidas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d. 

 8. Budinčio globotojo veikla finansuojama per Globos centrą. 

 9. Globos centras kas mėnesį perveda 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ir 7.5. papunkčiuose numatytas iš 

savivaldybės gautas lėšas budinčiam globotojui tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo 

sutartyje nustatytomis sąlygomis. Išmokos (7.1.2, 7.1.3, 7.2, 7.3, 7.4 ir 7.5) skaičiuojamos 

proporcingai dienų, kuriomis teiktos vaiko priežiūros paslaugos budinčio globotojo šeimoje, 

skaičiui 

 10. Atlygis, numatytas 7.1. papunktyje, budinčiam globotojui mokamas globos centro ir 

budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, 

kai globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko. 

 11. Tais atvejais, kai tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį sudaro 

sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų. 

 12. Budintys globotojai įsipareigoja 7.2, 7.3, 7.4 ir 7.5 papunkčiuose numatytas gaunamas 

išmokas naudoti vaiko išlaikymui, siekiant tenkinti jo bazinius ir saviraiškos poreikius (pvz.: 

maistas, drabužiai, kanceliarinės prekės, higienos prekės, kišenpinigiai, transportas, medikamentai, 

laisvalaikiui ir ugdymui skirtos išlaidos, logopedo, psichiatro, vaiko neformaliojo ugdymo ar 

užimtumo paslaugoms ir  pagalbai budinčiam globotojui (pvz.: psichoterapijai, supervizijai, 

profesinės kompetencijos ugdymui). Globos centras turi teisę prašyti budinčių globotojų pateikti 

išlaidas pagrindžiančius dokumentus tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje 

nustatyta tvarka. 

 13. Pagalbos pinigai, vienkartinės išmokos, globos (rūpybos) ir kitų išmokų vaikui, 

naudojimą pagal paskirtį budinčio globotojo šeimoje prižiūri ir kontroliuoja Globos centras.  

 14. Vaiko, kuriam reikalinga globa(rūpyba), bet laikinoji globa(rūpyba) dar nenustatyta, 

išlaikymo pas budinčio  globotoja išlaidas finasuoja savivaldybė. Laikinojo globėjo prašymu  jam 

mokama 10 BSI/mėn dydžio (7.2, 7.3, 7.5 papunkčiose numatytas išlmokas). Išmoka skaičiuojama 

proporcingai dienų, kuriomis teiktos vaiko priežiūros paslaugos budinčio globotojo šeimoje, 

skaičiui. 

 

III SKYRIUS 

BUDINČIO GLOBOTOJO FINANSUOJAMOS VEIKLOS KOKYBĖS PRIEŽIŪRA 

 

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

globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybės vertinimą (vyksta pas 

budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, organizuoja grupinius aptarimus, 

dalijimosi patirtimi susitikimus, įsivertinimus ir pan. 

 16. Budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimas vykdomas 

pagal GIMK programas ir globos centro direktoriaus nustatytą tvarką. Pirmasis budinčio globotojo, 

socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimas vykdomas praėjus 6 mėnesiams nuo 

budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos pradžios. Globos centras, 

vykdydamas budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimą, su 

budinčiu globotoju, socialiniu globėju, globėju giminaičiu įvertina bendradarbiavimo procesus, 



stipriąsias veiklos sritis, kylančius sunkumus. Atsižvelgdamas į gautus budinčio globotojo, 

socialinio globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimo rezultatus, globos centras planuoja 

budinčių globotojų, socialinių globėjų veiklos, bendradarbiavimo tobulinimo priemones, sutaria dėl 

šių priemonių įgyvendinimo ir pan. Nuasmeninti ir apibendrinti budinčio globotojo, socialinio 

globėjo, globėjo giminaičio veiklos vertinimo rezultatai gali būti naudojami globos centro paslaugų 

kokybės analizei atlikti ir veiklos kokybei gerinti. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

galimai neatitinkančios geriausių vaiko interesų, globos koordinatorius nedelsdamas imasi aktyvių 

veiksmų dėl jų veiklos kokybės užtikrinimo. Raštu informuoja VTAS apie budinčio globotojo, 

socialinio globėjo, globėjo giminaičio netinkamumą vykdyti veiklą. 

 18. Jei budintis globotojas nesilaiko įsipareigojimų ar pažeidžia vaiko teises, globos centras 

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

tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų sutartį su budinčiu globotoju dėl netinkamo budinčio 

globotojo pareigų vykdymo prižiūrint vaiką, globos centras informuoja VTAS apie sutarties 

nutraukimą, sutarties nutraukimo priežastis. 
_____________________________________ 

 


