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GLOBOJAMO (RŪPINAMO), PRIŽIŪRIMO VAIKO APGYVENDINIMO  

BUDINČIO GLOBOTOJO ŠEIMOJE TVARKA  

  

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

  
1.    Globojamo (rūpinamo), prižiūrimo vaiko apgyvendinimo budinčio globotojo, socialinio 

globėjo šeimoje tvarka (toliau – tvarka) nustato Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro 

Globos centre  globojamo (rūpinamo), prižiūrimo vaiko apgyvendinimo budinčio globotojo  

šeimoje tvarką. 

2.    Globos centras, siekdamas sudaryti sąlygas vaikams augti saugioje ir jų raidai palankioje 

šeimai artimoje aplinkoje, kai laikinai ar nuolat nėra galimybės jiems augti biologinėje šeimoje ar 

būti įvaikintiems, gali organizuoti vaikų priežiūrą pas budinčius globotojus. 
 

II SKYRIUS 

LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) ORGANIZAVIMAS BŪDINČIO GLOBOTOJO  

ŠEIMOJE 

 

3. Pas budintį globotoją, socialinį globėją apgyvendinamas tas be tėvų globos (rūpybos) likęs 

vaikas, kurio tėvų deklaruota gyvenamoji vieta, o jos nesant, faktinė gyvenamoji vieta yra Vilniaus 

rajono savivaldybė, arba vaiko radimo vieta yra Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, o tėvų 

gyvenamoji vieta nežinoma. Vaikas, kurio  tėvų arba turimo vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji 

vieta yra ne Vilniaus rajono savivaldybė, o jų nesant – vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne 

Vilniaus rajono savivaldybė, budinčio globotojo, socialinio globėjo šeimoje apgyvendinamas 

laikinai, ne ilgiau kaip iki 3 parų.  

4. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  teritorinis skyrius (toliau – VVTAĮT), paėmęs vaiką iš 

šeimos ar kitos jo buvimo vietos, nedelsdamas praneša Savivaldybės administracijai, kad gali reikėti 

nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą). Turėdamas duomenų apie asmenį, kuris galėtų globoti 

(rūpintis) konkretų vaiką (konkrečiu vaiku), pasiūlo šį asmenį skirti vaiko globėju (rūpintoju). 

5. Savivaldybės administracija kreipiasi į Globos centrą dėl rekomendacijų parenkant vaikui 

konkretų globėją (rūpintoją) ar budintį globotoją arba, jeigu VVTAĮT pasiūlo konkretų asmenį 

skirti vaiko globėju (rūpintoju), dėl šio asmens tinkamumo būti globėju (rūpintoju) įvertinimo. 

6. Globos centras parenka tėvų globos netekusiam vaikui tinkamiausią globėją (rūpintoją) ar 

budintį globotoją arba įvertina VVTAĮT pasiūlyto asmens tinkamumą būti globėju (rūpintoju) ir 

pateikia Savivaldybės administracijai rekomendacijas dėl tinkamiausio globėjo (rūpintojo) ar 

budinčio globotojo vaikui paskyrimo.  

7. Budintis globotojas vaiko pasirinkti negali, jeigu vaikas atitinka amžiaus tarpsnį nurodyta  

budinčio globėjo išvadoje. Globos centras sprendžia, kuris budintis globotojas geriausiai atitinka 

vaiko poreikius.  

8. VVTAĮT pateikia Globos centrui dokumentus ir visą informaciją apie vaiką ir jo šeimą 

vadovaudamasis vaiko laikinąją globą (rūpybą) reglamentuojančiais teisės aktais. 

9. Socialinės paslaugos teikimo pradžia yra laikoma vaiko apgyvendinimo pas budintį 

globotoją  diena. Vaiko apgyvendinimas įforminamas aktu.  

10. Esant aplinkybėms, dėl kurių nėra galimybės vaiką iš karto apgyvendinti pas budintį 

globotoją, vaikas laikinai gali būti apgyvendintas globos įstaigoje arba Vilniaus rajono šeimos ir 
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vaiko  krizių centre, intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinyje (Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko krizių centro direktoriaus įsakymu).  

11. Pas budintį globotoją priežiūra, pas socialinį globėją globa (rūpyba) teikiama tėvų globos 

netekusiems vaikams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta pagal vaiko globą reglamentuojančių teisės 

aktų nuostatas.  

12. Globos centras teikia pagalbą budinčiam globotojui, tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas 

budintį globotoją, socialinį globėją,  tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu pagal Globos centro 

veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. 

  
IVSKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  
13. Kai pas budintį globotoją apgyvendinamas vaikas, kurio faktinė gyvenamoji ir deklaruota 

gyvenamoji vieta yra ne Vilniaus rajono savivaldybė, už suteiktą paslaugą sumoka ta savivaldybė, 

kurioje yra vaiko ar jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta. Globos centras raštu kreipiasi į atitinkamą 

savivaldybę su prašymu padengti savivaldybės biudžeto patirtas išlaidas. 
       14. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorius savo įsakymu patvirtina globojamo 

(rūpinamo), prižiūrimo vaiko apgyvendinimo budinčiojo globotojo, socialinio globėjo šeimoje  

tvarką. 
_____________________________ 

 


