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įsakymu Nr. V-160 

 

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGŲ BUDINČIAM GLOBOTOJUI, GLOBĖJUI, 

NESUSIJUSIAM GIMINYSTĖS RYŠIAIS, GLOBĖJUI GIMINAIČIUI, ŠEIMYNOS 

DALYVIUI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Laikino atokvėpio paslaugas budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės 

ryšiais, globėjui giminaičiui ir šeimynos dalyviui (toliau – Globėjui) organizuoja Vilniaus 

rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centras (toliau – Centras). Centras nustato 

laikino atokvėpio paslaugų Globėjui suteikimo ir finansavimo tvarką. 

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 

įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, Globos centro 

veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės 

priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko 

budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Laikino atokvėpio paslauga – savalaikės ir būtinos paslaugos budintiems 

globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės 

ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams, kurie dėl tam tikrų priežasčių 

(liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis, studijos ar kt.) laikinai negali globoti ar 

pasirūpinti globojamu vaiku. 

3.2. Globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą – fizinis asmuo, atitinkantis 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, 

išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus.  

 

II. LAIKINO ATOKVĖPIO GLOBĖJAMAS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Centras Globėjams organizuoja laikino atokvėpio paslaugas: 

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

(išimtiniais atvejais, pvz.: susirgus kitam globėjui, mirus artimajam – iki 3 mėnesių per 

kalendorinius metus); 



 

4.2. Budintis globotojas, pageidaujantis gauti laikino atokvėpio paslaugą (išskyrus 

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

globėjo giminaičio, šeimynos dalyvio ligą, artimojo mirtį), raštu pateikia Globos centrui 

laisvos formos prašymą suteikti laikino atokvėpio paslaugą ne vėliau kaip likus 10 darbo 

dienų iki prašyme nurodytos laikino atokvėpio paslaugos teikimo pradžios. 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 ligą, 

artimojo mirtį), raštu pateikia Globos centrui laisvos formos prašymą suteikti laikino 

atokvėpio paslaugą ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki prašyme nurodytos laikino 

atokvėpio paslaugos teikimo pradžios; 

4.3. Globos centras, gavęs prašymą suteikti laikino atokvėpio paslaugą, per 5 darbo 

dienas nuo jo gavimo dienos jį įvertina ir raštu informuoja budintį globotoją, globėją, 

nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį, šeimynos dalyvį apie galimybę suteikti 

laikino atokvėpio paslaugą. Jei laikino atokvėpio paslauga nesuteikiama, nurodomos 

priežastys.  

4.4. Globėjas, siekiantis gauti laikino atokvėpio paslaugą, pasirašo trišalę laikino 

atokvėpio paslaugos teikimo sutartį su Centru ir globėju, galinčiu teikti laikino 

atokvėpio paslaugą (2 Priedas); 

4.5. Centras laikino atokvėpio paslaugos metu vaikui organizuoja apgyvendinimą 

Globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, šeimoje. 

 

III. LAIKINO ATOKVĖPIO SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ FINANSAVIMAS 

 

5. Centras su globėju, galinčiu teikti laikino atokvėpio paslaugą pasirašo bendradarbiavimo su  

globėju, galinčiu teikti laikino atokvėpio paslaugą, sutartį (1 Priedas). 

6. Globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą, turi vykdyti veiklą pagal individualios 

veiklos pažymą. 

7. Centras globėjui, galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą, moka atlygį: 

7.1. ne mažiau 1 MMA dydžio mėnesinį atlygį globėjui, galinčiam teikti laikino 

atokvėpio paslaugą, ir numatytą priedą už kiekvieną jo šeimoje laikinai apgyvendintą 

vaiką (už faktiškai suteiktas paslaugas); 

7.2. kai apgyvendinamas vaikas iki 3 metų amžiaus arba neįgalus vaikas, kuriam 

nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis - 0,5 MMA dydžio mėnesinio atlygio 

priedą už kiekvieną vaiką (už faktiškai suteiktas paslaugas); 



 

7.3. kai apgyvendinamas vaikas vyresnis nei 3 metai - 0,25 MMA dydžio mėnesinio 

atlygio priedą už kiekvieną vaiką (už faktiškai suteiktas paslaugas pagal dienų skaičių); 

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

išmokų vaikams įstatymą. Ši išmoka mokama už kiekvieną globėjo, galinčio teikti 

laikino atokvėpio paslaugą, šeimoje apgyvendintą vaiką. Išmoka skaičiuojama 

proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio 

paslaugą, šeimoje skaičiui. 

8. Atlygis globėjui, galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą, vykdančiam veiklą pagal 

individualios veiklos pažymą, apskaičiuojamas  proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena 

globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, šeimoje skaičiui ir pervedamas į jo 

nurodytą asmeninę sąskaitą. 

9. Dėl atlygio, nurodyto šio Aprašo 7.1 – 7.3 punktuose, globėjas, galintis teikti laikino  

atokvėpio paslaugą, pateikia Centrui paslaugų suteikimo sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip kito 

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

gyvena globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, šeimoje skaičiui. 

10. Globėjas įsipareigoja Centrui į nurodytą sąskaitą pervesti vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos 

(rūpybos) išmoką pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą už vaiko priežiūros 

laikotarpį (išmokos dydis apskaičiuojamas proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena 

globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, skaičiui). 

11. Vaikas globėjui, galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą, perduodamas surašant Vaiko 

perdavimo ir priėmimo aktą (3 Priedas). 

12. Centras, pasirašęs su Globėju ir globėju, galinčiu teikti atokvėpio paslaugą, trišalę 

bendradarbiavimo ir laikino atokvėpio paslaugos teikimo sutartį, per 2 darbo dienas nuo 

pasirašymo dienos apie tai raštu informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių 

apsaugos skyrių Vilniaus rajone ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių 

paslaugų šeimai ir vaikui skyrių. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

13. Centras gali vienašališkai nutraukti bendradarbiavimo su globėju, galinčiu teikti laikino 

atokvėpio paslaugą, sutartį, kai globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą: 

13.1. nevykdo bendradarbiavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų; 

13.2. be pateisinamos priežasties atsisako teikti laikino atokvėpio paslaugas šeimoje; 

13.3. kitais nenumatytais atvejais. 

  



 

Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui,  

globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui,  

šeimynos dalyviui organizavimo tvarkos aprašo 

1 Priedas  

                                                      

BENDRADARBIAVIMO SU GLOBĖJU, GALINČIU TEIKTI LAIKINO ATOKVĖPIO 

PASLAUGĄ,  SUTARTIS 

 

20___ m. __________________ mėn. ___ d. Nr.______ 

Vilniaus r. 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALYS 

 

                           1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras (toliau – Centras), juridinio asmens 

kodas 302457851, registruotas adresu Vilniaus g. 13, Kalvelių k.,  Kalvelių sen., Vilniaus r., 

atstovaujamas direktorės Leokadijos Pavtel, veikiančios pagal patvirtintus nuostatus, ir Globėjas, 

galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą _______________________________________________,  
                                                                                                                    (vardas, pavardė) 

gim. ______________, gyvenantis adresu _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

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 

bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis). 

 

II SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS IR TIKSLAS 

 

                           2. Sutarties objektas – laikino atokvėpio paslaugų teikimas, bendradarbiaujant su 

globėju, galinčiu teikti laikino atokvėpio paslaugą, pasirengusiu priimti vaiką, kai Globėjas dėl tam 

tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymosi, studijos ar kt.) laikinai negali globoti ar 

pasirūpinti vaiku. 

 

III SKYRIUS 

GLOBĖJO, GALINČIO TEIKTI LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS IR CENTRO 

TARPUSAVIO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

                           3. Globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, įsipareigojimai: 

     3.1 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; 

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

higienos priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, žaislais ir lavinamaisiais žaidimais), 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; 

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

įvertinus jo individualius poreikius; 



 

      3.4 užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą vaikui, esant poreikiui iškviesti greitąją 

medicinos pagalbą; 

      3.5 bendradarbiauti su Centru ir jo paskirtais darbuotojais ar specialistais 

(socialiniais darbuotojais, psichologais ir kt.); 

      3.6 nedelsiant informuoti Centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius 

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

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

tenkinimui skiriamas pinigines lėšas. 

                            4. Centro įsipareigojimai: 

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

pareikšti savo nuomonę apie globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, parinkimą; 

                 4.2 skirti darbuotoją (darbuotojus), atsakingą (atsakingus) už reikiamos pagalbos 

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

teikiama laiku ir kokybiškai; 

      4.3 teikti pagalbą vaikui adaptacijos globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio 

paslaugą, šeimoje laikotarpiu; 

      4.4 teikti individualias konsultacijas globėjui, galinčiam teikti laikino atokvėpio 

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

tiek vaikui, tiek globėjui, galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą; 

      4.5 skirti vaiko išlaikymui ir jo poreikių tenkinimui pinigines lėšas ir užtikrinti, kad 

globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą, laiku, Sutartyje nustatytais terminais, gautų 

numatytą atlygį už vaiko priežiūrą; 

      4.6 paslaugos teikimo metu periodiškai (ne rečiau kaip vieną kartą per šešis 

mėnesius) atlikti globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, vykdomos vaiko priežiūros 

kokybės vertinimą; 

      4.7 prižiūrėti, kad globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, šeimoje vaikas 

būtų saugus (tiek fiziniu, tiek psichologiniu požiūriu), kad globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio 

paslaugą, tinkamai rūpintųsi vaiko sveikata ir ugdymu bei jo poreikių tenkinimu; 

      4.8. mokėti globėjui, galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą, toliau nurodytas 

išmokas, kurios iki kiekvieno mėnesio 15 d.  pervedamos į  globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio 

paslaugą, asmeninę sąskaitą Nr. ________________________________________________:  

      4.8.1. ne mažiau 1 MMA dydžio mėnesinį atlygį ir numatytą priedą už kiekvieną jo 

šeimoje laikinai apgyvendintą vaiką (už faktiškai suteiktas paslaugas); 

      4.8.2. kai apgyvendinamas vaikas iki 3 metų amžiaus arba neįgalus vaikas, kuriam 

nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis - 0,5 MMA dydžio mėnesinio atlygio priedą už 

kiekvieną vaiką (už faktiškai suteiktas paslaugas); 

    4.8.3. kai apgyvendinamas vaikas vyresnis nei 3 metai - 0,25 MMA dydžio mėnesinio 

atlygio priedą už kiekvieną vaiką (už faktiškai suteiktas paslaugas pagal dienų skaičių); 

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

Respublikos išmokų vaikams įstatymą, už vaiko priežiūros laikotarpį (išmokos dydis 

apskaičiuojamas proporcingai dienų, kurias vaikas gyvena globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio 

paslaugą, skaičiui). 

    4.9. 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 globėjo, galinčio tiekti atokvėpio paslaugą, iniciatyva, prieš tai Centrą įspėjus ne 

vėliau kaip prieš 1 mėnesį. 

            



 

 

V SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČIŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

6. Už sutartinų 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.  

 

VI SKYRIUS 

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

8. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja tol, kol globėjas, galintis teikti 

laikino atokvėpio paslaugą, atitinka visas Sutartyje nustatytas sąlygas. 

9. Sutarties sąlygos privalomos abiem šios Sutarties šalims. 

10. Sutartis pagal poreikį gali būti keičiama arba papildoma šalių raštišku susitarimu. 

Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. 

11. Sutartis gali būti nutraukta: 

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

pranešus kitai Sutarties šaliai, nurodant Sutarties nutraukimo priežastis; 

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

Sutartyje nustatytų sąlygų. 

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

kiekvienai šaliai. 

 

VII SKYRIUS 

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI: 

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras  

Direktorė  

Įmonės kodas  

Adresas  

Tel. Nr.: +370  

Bankas 

a. s.  

  

Globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą 
 

_________________________________________     
                         (vardas, pavardė)   
 

Adresas __________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

Individualios veiklos pažymėjimo Nr. __________  
   

Banko pavadinimas _________________________ 
 

Sąskaitos Nr. ______________________________   
 

 Tel. Nr.: __________________________________ 

 

 

 

________________________________                                         ________________________________                       

                       (parašas)                                                                                             (parašas)                                                                                  

     

 

 

 

 



 

Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui,  

globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui,  

šeimynos dalyviui organizavimo tvarkos aprašo 

2 Priedas 

 

TRIŠALĖ LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS TEIKIMO    

SUTARTIS 

 

20___ m. ________________ mėn. ____ d. Nr. _____ 

Vilniaus r. 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALYS 

 

1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras (toliau – Centras), juridinio asmens kodas 

302457851, registruotas adresu Vilniaus g. 13, Kalvelių k.,  Kalvelių sen., Vilniaus r., atstovaujamas 

direktorės Leokadijos Pavtel , atstovaujamas direktorės Justinos Turbienės, veikiančios pagal 

patvirtintus nuostatus, ir  

 

Globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą _____________________________________,  

                                                                                                                    (vardas, pavardė) 

gim. ______________, gyvenantis adresu ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

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, ir 

 

Globėjas, siekiantis gauti laikino atokvėpio paslaugą ___________________________________, 

                                                                             (vardas, pavardė) 

gim. ______________, gyvenantis adresu _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

sudarė šią Trišalę laikino atokvėpio paslaugos teikimo sutartį (toliau – Sutartis). 

 

II SKYRIUS 

VAIKO PRIEŽIŪROS VIETA 

 

2. Vaikas _______________________________________________, gim. _______________,   
                                          (vaiko vardas, pavardė)                                                                     

prižiūrimas (reikalingą pabraukti): globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, šeimoje; 

globėjo, gaunančio laikino atokvėpio paslaugą ar šeimynos dalyvio, gaunančio laikino atokvėpio 

paslaugą, būste, adresu _____________________________________________________________ 

                                                                                                         (adresas) 

_______________________________________________________________________________________________. 
 

 

 



 

 

III SKYRIUS 

PRIŽIŪRIMŲ VAIKŲ SKAIČIUS 

 

       3. Sudarydamas Sutartį Globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą, patvirtina, kad 

auginamų vaikų skaičius nėra didesnis nei leidžiama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės 

aktus. 

      4. Globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą, vaiko pasirinkti negali. Vaikui, 

atsižvelgiant į jo amžių ir brandą, sudaroma galimybė jam priimtina forma pareikšti savo nuomonę 

apie globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, parinkimą. 

 

IV SKYRIUS 

LĖŠŲ, SKIRTŲ VAIKO IŠLAIKYMUI IR PRIEŽIŪRAI, 

GLOBĖJO, GALINČIO TEIKTI LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGĄ, ATLYGIO IR 

KITŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

                 5. Globėjas įsipareigoja Centrui į nurodytą sąskaitą pervesti vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos 

(rūpybos) išmoką pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, už vaiko priežiūros 

laikotarpį (išmokos dydis apskaičiuojamas proporcingai dienų, kurias  vaikas gyvena Globėjo, 

galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, skaičiui). 

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

vaikams įstatymą, kurią Globėjas perveda Centrui, Centras įsipareigoja pervesti Globėjui, galinčiam 

teikti laikino atokvėpio paslaugas. 

 

V SKYRIUS 

GLOBĖJO, GALINČIO TEIKTI LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGĄ, GLOBĖJO 

GAUNANČIO LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGĄ  IR CENTRO TEISĖS BEI 

TARPUSAVIO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

    7. Globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą, turi teisę: 

    7.1. gauti sutartyje su Centru nustatyta tvarka Centro mokamą atlygį už teikiamas paslaugas 

prižiūrint vaiką; 

    7.2. gauti iš Centro kas mėnesį mokamą prižiūrimo vaiko išlaikymui skirtą vaiko globos (rūpybos) 

išmoką, mokamą pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą; 

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

    8. Centras turi teisę: 

    8.1. įgyvendinti vaiko atstovo pagal įstatymą teises, numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse; 

    8.2. įgyvendinti kitas teisės aktuose numatytas teises. 

    9. Globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, įsipareigojimai: 

    9.1 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; 

    9.2 aprūpinti vaiką būtinais daiktais (patalyne, rankšluosčiais, drabužiais, avalyne, higienos 

priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, žaislais ir lavinamaisiais žaidimais), 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; 

    9.3 užtikrinti, kad vaikas visą paslaugos teikimo laikotarpį gautų tinkamą maitinimą, įvertinus jo 

individualius poreikius; 

    9.4 užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą vaikui, esant poreikiui iškviesti greitąją medicinos 

pagalbą; 



 

    9.5 bendradarbiauti su Centru ir jo paskirtais darbuotojais ar specialistais (socialiniais darbuotojais, 

psichologais ir kt.); 

    9.6 nedelsiant informuoti Centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius emocinius ir 

fiziologinius sunkumus, siekiant užtikrinti vaikui reikiamą specialistų pagalbą;  

      9.7 atsakingai ir pagal paskirtį naudoti Centro vaiko išlaikymui ir jo poreikių tenkinimui skiriamas 

pinigines lėšas. 

      10. Centro įsipareigojimai: 

      10.1 sudaryti vaikui, atsižvelgiant į jo amžių ir brandą, galimybę jam priimtina forma pareikšti 

savo nuomonę apie Globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, parinkimą; 

      10.2 skirti darbuotoją (darbuotojus), atsakingą (atsakingus) už reikiamos pagalbos Globėjui, 

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

ir kokybiškai; 

      10.3 teikti pagalbą vaikui adaptacijos Globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, šeimoje 

laikotarpiu; 

      10.4 teikti individualias konsultacijas Globėjui, galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą (pagal 

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

globėjui, galinčiam teikti laikino atokvėpio paslaugą; 

      10.5 skirti vaiko išlaikymui ir jo poreikių tenkinimui pinigines lėšas ir užtikrinti, kad Globėjas, 

galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą laiku Sutartyje nustatytais terminais gautų numatytą atlygį 

už vaiko priežiūrą; 

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

Globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą; 

      10.7 prižiūrėti, kad Globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, šeimoje vaikas būtų 

saugus (tiek fiziniu, tiek psichologiniu požiūriu), kad Globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio 

paslaugą, tinkamai rūpintųsi vaiko sveikata ir ugdymu bei jo poreikių tenkinimu. 

      11. Globėjas, gaunantis laikino atokvėpio paslaugą, išlieka vaiko atstovu pagal įstatymą ir vykdo 

globėjo pareigas, kaip tą numato LR CK 3.271, 3.272, 3.273 ir 3.274 straipsniai. 

      12. Globėjas, gaunantis laikino atokvėpio paslaugą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

      12.1. prižiūrimo vaiko padarytą žalą; 

      12.2 kitus teisėtai prisiimtus ir teisės aktų nustatytus įsipareigojimus. 

 

VI SKYRIUS 

KITOS SĄLYGOS 

 

      13. Pasibaigus paslaugos teikimo laikotarpiui Globėjas, galintis suteikti laikino atokvėpio 

paslaugą, pateikia Centrui sąskaitą faktūrą už faktiškai suteiktas paslaugas pagal dienų skaičių. 

 

VII SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČIŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

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

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

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

nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VIII SKYRIUS 

SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS IR TVARKA 

 

    16. Sutartis, jei šeimoje yra apgyvendintas ir prižiūrimas vaikas, gali būti keičiama ar nutraukiama 

Globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, iniciatyva, prieš tai Centrą įspėjus ne vėliau kaip 

prieš 3 dienas. Tais atvejais, kai Globėjo, 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. 

    17. Centras gali vienašališkai nutraukti Sutartį: 

    17.1. iš anksto neįspėjęs Globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, kai paaiškėja Globėjo, 

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

prižiūrimą vaiką, neadekvatus Globėjo, galinčio teikti laikino atokvėpio paslaugą, elgesys vaiko 

atžvilgiu ar esant kitoms aplinkybėms, dėl kurių būtini tokie sprendimai. Apie Sutarties nutraukimą 

Centras informuoja raštu; 

    17.2 kai Globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio paslaugą, nevykdo Sutartyje numatytų 

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

gaunantį laikino atokvėpio paslaugą, informuodamas motyvuotu raštu. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

    18. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki _______________________________. 
                                                                                                                          (data)  
    19. Sutarties sąlygos privalomos visoms trims šios Sutarties šalims. 

    20. Sutartis gali būti peržiūrima, pagal poreikį keičiama arba papildoma šalių raštišku susitarimu. 

Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. 

    21. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai 

šaliai. 

 

X SKYRIUS 

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI: 

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras  

Direktorė  

Įmonės kodas  

Adresas  

Tel. Nr.: +370  

Bankas 

a. s.  

 

 
______________________________                                             
                      (parašas)                                                                                 

A. V. 

 

 

Globėjas, gaunantis laikino atokvėpio paslaugą 
 

_________________________________________     
                             (vardas, pavardė)   
 

Adresas __________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

Tel. Nr.: __________________________________  

 
 

                 _____________________________________                                             
                                                (parašas)                                                                                 

Globėjas, galintis teikti laikino atokvėpio 

paslaugą 

_________________________________________     
                            (vardas, pavardė)   

Adresas __________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

Individualios veiklos pažymėjimo Nr. __________  

 

Tel. Nr. __________________________________ 
 
   

Banko pavadinimas _________________________ 
 
 

Sąskaitos Nr. ______________________________   

   

 
                           _________________________________                                             
                                                         (parašas)                                                                                 
                                                      

                           

 



 

 


