
PATVIRTINTA 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių 

centro direktoriaus 2021 m. balandžio  

30 d. įsakymu Nr. V-213  

  

GLOBĖJO (RŪPINTOJO) PARINKIMO GLOBOJAMAM (RŪPINAMAM) VAIKUI TVARKOS 

APRAŠAS  

  

I SKYRIUS  

  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro (toliau-Globos 

centras) Globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo, šeimynos parinkimo vaikui tvarkos aprašas 

(toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja  globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo, šeimynos 

parinkimo vaikui ir  supažindinimo su galimu globoti (rūpinti) vaiku procesą.  

 

II SKYRIUS  

GLOBĖJO (RŪPINTOJO), BUDINČIO GLOBOTOJO, ŠEIMYNOS PARINKIMO VAIKUI IR 

SUPAŽINDINIMO SU GALIMU GLOBOTI (RŪPINTI ) VAIKU ORGANIZAVIMAS 

2. Globos centras, gavęs Vilniaus rajono savivaldybės kreipimąsi dėl budinčio globotojo ar 

globėjo (rūpintojo) vaikui parinkimo šeimoje ar šeimynoje nedelsiant, bet ne vėliau, kaip kitą 

darbo dieną, SPIS patikrina, ar kurioje nors savivaldybėje yra fizinis asmuo, galintis globoti 

(rūpinti) likusį be tėvų globos vaiką (toliau – pasirengęs globoti (rūpinti) asmuo), budintis 

globotojas ar šeimyna, galinti prižiūrėti ar globoti (rūpinti) likusį be tėvų globos vaiką.  

3. Globos centras, nustatęs, kad yra daugiau nei vienas pasirengęs globoti (rūpinti) asmuo, 

budintis globotojas ar šeimyna, galintys prižiūrėti ar globoti (rūpinti) likusį be tėvų globos 

vaiką, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, inicijuoja globėjo (rūpintojo) parinkimo 

procedūrą. 

4. Parinkimą atlieka specialistų komanda – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos specialistai (toliau – VVTAĮT),  savivaldybės administracijos specialistai, globos 

centro specialistai. 

5. Atsakingi specialistai parinkdami likusiam be tėvų globos vaikui globėją (rūpintoją) 

vadovaujasi šiuo prioritetiniu sąrašu: 

5.1 mirusių vaiko tėvų (įtėvių) testamente pareikštą valią dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo, 

jei tai neprieštarauja Civilinio kodekso 3.269 straipsniui; 

5.2. Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 5 dalyje numatytą pirmenybės eilę; 

5.3. globėjo (rūpintojo) pasirengimą globoti (rūpinti) brolių ir (ar) seserų grupę; 

5.4. likusio be tėvų globos vaiko nuomonę, jei tai neprieštarauja jo geriausiems interesams. 

6.  Parenkant likusiam be tėvų globos vaikui globėją (rūpintoją) taip pat turi būti įvertinamos 

kitos, turinčios reikšmės aplinkybės: 



6.1. nustatant nuolatinę globą (rūpybą), globėjas (rūpintojas) jau yra paskirtas likusio be tėvų 

globos vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju); 

6.2. nustatant laikinąją globą (rūpybą), parinkto globėjo (rūpintojo) ir likusio be tėvų globos 

vaiko faktinė gyvenamoji vieta yra toje pačioje ar gretimoje savivaldybėje kaip ir likusio be tėvų 

globos vaiko biologinės šeimos, siekiant išsaugoti ryšį su biologine šeima, jei tai neprieštarauja 

geriausiems vaiko interesams. Nustatant nuolatinę globą (rūpybą), parinkto globėjo (rūpintojo) 

ir likusio be tėvų globos vaiko faktinė gyvenamoji vieta yra toje pačioje ar gretimoje 

savivaldybėje kaip ir likusio be tėvų globos vaiko biologinės šeimos, jei vaikas turi stiprius 

emocinius ryšius su savo biologine šeima ir (ar) giminėmis, jei tai neprieštarauja geriausiems 

vaiko interesams;  

6.3. galimo globėjo (rūpintojo) pasirengimas užtikrinti  konkretaus likusio be tėvų globos vaiko 

individualius poreikius ir interesus: sveikatos, fizinius, psichologinius poreikius ir emocinių 

ryšių su kitais asmenimis išlaikymą (pagal Išvadoje pateiktą informaciją);  

6.4. galimo globėjo (rūpintojo) lūkesčio atitikimas konkrečiam  vaikui, atsižvelgiant į vaiko lytį, 

amžių, sveikatos būklę ir kitas galimo globėjo (rūpintojo) nurodytas svarbias aplinkybes, 

susijusias su vaiku (pagal Išvadoje pateiktą informaciją);  

6.5. stabilumo užtikrinimas šeimoje ar šeimynoje, siekiant išvengti antrinių trauminių patirčių 

dėl globėjų (rūpintojų) kaitos (vertintinas asmens pasirengimas galimai ilgalaikiam globos 

(rūpybos) įsipareigojimui, jei nebūtų pasiektas laikinosios globos tikslas grąžinti vaiką į šeimą); 

6.6. globėjo (rūpintojo) galimybės suderinti darbo įsipareigojimus su vaiko poreikių tenkinimu; 

6.7. pasirengusio globoti (rūpinti) asmens ir likusio be tėvų globos vaiko amžiaus skirtumas, 

įvertinant situacijas bei galimas antrines traumas, dėl globėjo (rūpintojo) netekimo, kai iki vaikas 

sukaks pilnametystės, globėjo (rūpintojo) amžius bus vyresnis nei 65 metai;   

6.8. globėjas (rūpintojas) yra išklausęs specializuotą (-as) Globėjų (rūpintojų), budinčių 

globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo 

programos (toliau – GIMK) dalį (-is) ir (arba) gilinančiam žinias ir kompetenciją pagal tęstinę 

GIMK dalį; 

6.9. anksčiau globotų (rūpintų) ar prižiūrėtų, ar šiuo metu globojamų (rūpinamų) ar prižiūrimų 

vaikų globos (rūpybos) kokybė; 

7.  Jei yra keli pasirengę globoti asmenys ar šeimynos, atitinkančios vienodus prioritetus ir tas 

pačias turinčios reikšmės aplinkybes, parenkamas tas pasirengęs globoti asmuo ar šeimyna, 

kurios Išvada parengta anksčiau.  

8. Globos centras raštu pateikia savivaldybės administracijai informaciją dėl globėjo 

(rūpintojo) parinkimo atliktų veiksmų. 

9. Globos centras, nenustatęs pasirengusių globoti (rūpinti) asmenų, budinčių globotojų ar 

šeimynos, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu informuoja savivaldybės 

administraciją (informuojant nurodoma vaiko vardas, pavardė, gimimo data, informacija, kad 

nebuvo rastas globėjas (rūpintojas) šiam likusiam be tėvų globos vaikui), kuri, vadovaudamasi 

Civiliniu kodeksu ir Vaiko globos organizavimo nuostatais, gali nustatyti likusio be tėvų globos 

vaiko globą (rūpybą) vaikų globos institucijoje.    

10. Savivaldybės administracija, gavusi Aprašo 9 punkte nurodytą informaciją, įpareigoja 

globos centrą ir toliau SPIS ieškoti asmenų, pasirengusių globoti (rūpinti) be tėvų globos 

likusį vaiką, arba šeimos ir, juos nustačius, kreiptis į atitinkamos savivaldybės 



administracijos įgaliotą globos centrą dėl galimybės juos paskirti vaiko globėjais 

(rūpintojais). 

11. Pasiūlymas būsimiems globėjams (rūpintojams) pateikiamas pokalbio su 

globos centro specialistais metu. 

12. Su ketinančiu globoti asmeniu yra pasirašoma nustatytos formos 

konfidencialumo deklaracija.    

13. Globos centro darbuotojai  pateikia informacija būsimiems globėjams 

(rūpintojams), apie likusį be tėvų globos vaiką: 

13.1. vardas; 

13.2. gimimo metai ir mėnuo; 

13.3. globos (rūpybos) pagrindas; 

13.4. vaiko faktinės gyvenamosios vietos savivaldybė; 

13.5. nuasmenintą informacija apie vaiko kilmę, socialinę aplinką, šeimos istoriją, 

jei žinoma, informacija apie vaiko brolių / seserų ir tėvų sveikatos sutrikimus, žalingus 

įpročius, priklausomybes (nuasmeninant informaciją, nenurodomi duomenys, pagal 

kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti asmens tapatybę: vardas, pavardė, 

gimimo data ar asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, lankytų ar lankomų ugdymo, 

sveikatos priežiūros įstaigų pavadinimai);  

13.6. duomenys apie vaiko sveikatos sutrikimus, kurie įrašyti Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjime (forma Nr. 046/a), 

ir jeigu jie yra žinomi; 

13.7. duomenys apie vaiko specifinius poreikius ir (ar) specialiuosius ugdymo 

poreikius (duomenys apie vaiko gydymo režimą, priežiūros rekomendacijas, ugdymo 

poreikius, pagalbos vaikui poreikius). 

 

14. Būsimiems globėjams (rūpintojams) pateikus teigiamą atsakymą, rengiamas jų susitikimas 

su galimu globoti (rūpinti) vaiku. Susitikimo vieta ir laikas žodžiu derinami su būsimais 

globėjais (rūpintojais) ir globos centro darbuotojais. Būsimi globėjai (rūpintojai) rašo 

prašymą dėl susitikimo organizavimo su vaiku (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir pildomas 

susitikimo su vaiku stebėjimo protokolas (Tvarkos aprašo 2 priedas).  

15. Globos centro specialistai aptaria su būsimais globėjais (rūpintojais) 

susitikimų skaičių, skiriama pakankamai laiko tarpusavio ryšiams užmegzti.   

16. Globos centro specialistai aptaria globos (rūpybos) galimybę su būsimais globėjais 

(rūpintojais) ir vaiku, gebančiu išreikšti savo nuomonę. Rekomenduotina, kad pokalbio 

metu dalyvautų socialinis darbuotojas (globos koordinatorius), psichologas, GIMK 

specialistas.  

17. Palankiai įvertinus galimybę tapti vaiko globėjais (rūpintojais), būsimieji globėjai 

(rūpintojai) kreipiasi į savo rajono, kuriame gyvena, VVTAĮT dėl globos (rūpybos) skyrimo.    



 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Aprašą įgyvendina Globos centro specialistai.   

19. Aprašas gali būti keičiamas Globos centro direktoriaus įsakymu.  

20. Aprašas skelbiamas viešai Globos centro interneto svetainėje.  

  

    

 

 

 

 

Globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo, šeimynos  

                                                               parinkimas vaikui tvarkos aprašo   

      1 priedas  

 

____________________________________________________________________________________  

 (vardas, pavardė)  

   

____________________________________________________________________________________  

(gyvenamoji vieta, telefono Nr.)  

  

  

VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO 

DIREKTOREI LEOKADIJAI PAVTEL 

  

PRAŠYMAS   

20___m________________mėn____d.   

Kalveliai 

 

Prašau organizuoti susitikimus su galimu globoti (rūpinti) vaiku_________________________________  

____________________________________________________________________________________   

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centre,   

____________________________________________________________________________________    



____________________________________________________________________________________             

                                                                    (susitikimo data, laikas)  

  

  

  

  

___________________________                                   ______________________________  

            (parašas)                                                                                                  (vardas pavardė)  

   

  

  

  

  

  

  

  

    

Globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo, šeimynos  

                                                               parinkimas vaikui tvarkos aprašo   

      2 priedas  

SUSITIKIMO SU GALIMU GLOBOTI (RŪPINTI) VAIKU   

STEBĖJIMO PROTOKOLAS  

______________________________  

(data)  

________________________________________________________________________________  

(vieta)  

Dalyvaujantys asmenys:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Susitikimo tikslas:    

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Susitikimo eiga:  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Pasiūlymai ir pastabos:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Protokolą sudarė:                  ___________________                ______________________________     

                                                         (parašas)                                         (vardas pavardė)                                          

  

Su protokolu susipažinau:    ___________________                ______________________________  

                                                          (parašas)                                       ( vardas pavardė)  

                                             ___________________                ______________________________    

                                                           (parašas)                                       (vardas, pavardė)      

  

  

  


