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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS

I994 m. liepos 7 d. Nr. I-533
Vilnius

PIR}'ASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I straipsnis, Istatymo tilsls
Sio istatymo tiksl6 - skatinti ir pldtoti vietos svivaldq kaip demokatines valstybes raidos pagrindq.

2 stroipsnis. Istatymo paskirtis
l. Sis istatymas nustato savivaldybiq institucuq sudarymo ir veiklos wukq igyvendinmt Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau - Konstitucija) ir Europos vietos

fi nmsines veiklos pagrindus.
2. Sio isratymo nuostatos suderintos su Europos Sqjungos teises aktais, nurodytais sio istatymo priede.

3 strsipnis, Pagrindink 5io istrtymo s{vokos
1. Savivaldybl - istatymo nustatytd valsrybes teritorijos administrrcinis vienetro, kuio bendruommd turi Konstitucijos laiduotq savivaldos teisp, igyvendinamq per to

istatyms, Lietuyos Respublikos VyriausybCs (toliau - Vyriausybd) ir mvivaldybes tarybos sprmdimms tiesiogiai igyvmdinti. Savivaldybe ym vie5asis juridinis mmuo,

savitvrka ir svaveiksmiSkumre pagal Konstitucijos ir istatymq apibrertq kompotilcrjq.
3. Savivaldyb0s institucijm - ui savivaldos teisds igywendinimq savivaldybds bendruomenes intsesais atsakingos institucijm:
l) savivaldyb6s atstovaujmoji institucija - svivaldybes taryba, tuinti vietos valdiios ir vieSojo administravimo teises ir preigm, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos

narys - savivaldybos meru (toliau - mtras). Meras yra savivaldyb€s vadovm, rykdantis Sime ir kituose istatymuose nustatytus lgaliojimus;
2) savivaldybes vykdomoji institucija (lykdomosios institucijos) - savivaldyb€s administracijos direktorius, mvivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojas

vie5ojo administravimo tei*s ir pueigm;
4. Ssviyaldybas kontrolas ir audito tamybo - subjektas, prizi[rintis, t teisetai, efektyviai, ekonomiikai ir rezultatyviai valdomm ir naudojamas savivaldybes iurtas bei

patikojimo teise y.ldom6 valstybes turtas, kaip rykdomas savivaldybes biudZetm ir naudojami kili piniginiai i5tekliai.
Stro i psn i o da I i e s pake i I i nq i :
Nr. X!!!:.!l_1.!., 20t8-t t-ts, Nskelb,a TAR 2018-l l-23, i. k. 2018-t8921

savivaldyb€s administravimo subjektuose a kituose svivaldybes vieiuosiuose juridiniuose menyse, pavaldus ir atskaitingm svivaldybCs administracijos direktoriui.
6. Savivaldyb6s valdoma imont - savivaldybds imond, veikimti pagal Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybds imoniq istatymn taip pat akcine bendrovd ir uidarcji

akcind bendrovi, kuriq vimai ar kelioms savivaldybuns nuomvybds teise priklaumdios akcijos suteikia daugiau kaip l/2 balsq visuotinime akcinin\ susirinkime.
Slrqipsnio dalies pakailimai :
Nr. XIIl-l 163. 2018-05-17, Nskelbta TAR 2018-05-29, i. k. 2018-08637

7. Srvivddyb& sdministravimo subjcktai - savivaldybes institucijos ir istaigoq kiti subjektai, turintys teises aktq suteiktus igaliojimus, atliekitys jiems pavestas

administravimo funkcijas ir atsakingi uZ Siq funkcijq igyvmdinimq.
8. Savivaldybiq funkcijos - Konstitcijos nustatytos, sio ir kitq istatymq mvivaldybems priskirtos vietos valdZios, vieSojo administravimo ir viesqlq paslaugq teikirno

funkcijos.
9. ISimtint savivaldybts tarybos kompetencija - Konstitucijos ir istatymg nustat,4a kompetflcij4 kuios negali poimti, ki5tis i j+ igyvendinti jokia kita savivaldybes

institucija. Savivaldybes taryba negali atsiukyi savo i5imtinds kompetmcijos u perduoti jq kitoms savivaldybes institucijoms.
10. Psprstoji savivoldyb€s trrybos kompctcncijs - istatymq nustatyta kompetencta, kuriq mvivaldybes taryba ig)rymdina pati ilba gali p€rduoti savivaldybes

vykdomajai institucijai (institucijoms) savivaldybCs tarybos nustatyta tvarka.
I l. SaviveldybGs bcndnomena - savivaldybes nuolatiniai gyvmtojai, bmdrais vieSaisiais poreikiais, interesis ir savivaldos teisiniais smtykiais susioti su savivaldybes

taryba ir kitais viesojo administravimo fimkcijas atliekmdiais mvivaldybes subjektais.
12. Gyyenrmosid yietovas bcndruoment - savivaldybds gyvenmosios vietovcs (os dalies uba keliq gyvonmqiq vietoviq) gyvotojai, susieti bendmis gyrenimo

veikla per svo atstows, bmdruomenin6s orgmiacijos ir kt.).
13. Bendruomcnine orgenizecija - mircija" kurios steig€jai ir nuiai yra gyrenmosios vietovds bendruomenis (os dalies arba keliq gyryenmqq vietoviq) gyventojai

0q atstoyai) ir kurios pckirtis - per iniciatyvm iprendinti viesuosius intqesus, susijusius su gyronimu kaimynysteje.

14. Seniilnaitis - gyvenmosios vietovCs u jos dalies bendruommCs iSrinkts atstovas, turintis sio islatyrno nustatyts teises ir pareigas.

15. Suciga - seni[naidirl susirinkimas, kuriame sprendiimi Sio istatymo nustat]'ti klausimai.

16. Savivaldyb6s trrybos nsrirl fraftcija - ne maiiau kaip trys savivaldybes tarybos nariai, pinnajme r kitme svivaldyb€s tarybos powdyje vieSu ptreiskimu, iteiktu
pos6diio piminin*ui, dekluavg, kad veiklq svivaldyb6s taryboje tgsia susivienijg i frakcija.

I 7. SavivaldybGs tarybos nsriq grupt - svivaldybes tarybos nriai, nesusivienijg j savivaldybes tarybos narig frakcijas.
18. Savivaldybes trrybog drugumr - savivaldybes tarybos nrig frakcija ir (ar) svivaldybes tarybos nuiq grupe, delegavusios (delegavusi) savo kmdidaq j savivaldybes

lykdom4rq institucijq uba mao pavaduotojo preigas ir pimajme u kitame savivaldybes tarybos pomdyje vie3u preiSkimu, iteiktu posedrio pimininkui, pateikusios (patoikusi)

savo veiklos programs tsip pal savivaldybCs tarybos nariq &akcija ir (u) svivaldybds tarybos nuiq gnrpd, vieiu pareiSkimu nedeklaravusios (nedeklravusi), kad nedalyvauja

sudarant savivaldybes vykdomqjq institucijq ir nedelegawsios (nedelegawsi) i muo pavaduotojo pareigas savo kmdidaq.
19. Saviv4dyb6s ttrybm mrtumr (opozicijo) - savivaldybes tarybos nariq Aakcija ir (u) savivaldyb6s tarybos niliq grup6, pimajme r kitme savivaldybes tarybos

posedyje vie5u parei5kimq iteiktu pos€dZio pimininkui, deklravusios (deklarawsi), kad nesiulo savo kmdidato sudumt savivaldyb€s vykdomqi4 institucij4 nedelegawsios
(nedelegawsi) svo kmdidaq i mero pavaduotojo pueigas ir pateikusios (pateikusi) savo veiklos kryptis.
Sl rqi pilio dalie s pdkci li mi :
Nr. XIt-2194, 20t@628, N@lbta TAR 20t647-07, i. k. 201G19315

20. IlplostinC seniunailiq sueiga - wniinaidiq ir seniinijos aptmaujmoje teritorijoje veikimdiq burdruomeniniq orgmizacijq deleguoq atstovq susirinkimas, kurime
sprendiimi Sio istatymo nustaq i klausimai.
P qp i I dll q s t rui psnio da I i n i :
Nr. U!!:!22 20t7-10-t2, Nskclbta TAR 2017-10-23, i- k. 2017-16708

St ra i psil i o pake i t i na i :
Nr. XI- I 327. 20 t l-01-t9, Lin., ZOt l, Nr. 52-2501 (201 l-05-03)
Nr. Xl:?-lfr.Z, 2012-r H8,hin., 20t2, Nr. 1364958 (2012-l l-21)
Nr. Xll-967. 20 I 146-26, paskelbta TAR 201 147-l l, i. k. 20 l1- l0 I 38
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ISAKYMAS
DBL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINdIO GLOBOTOJO VYKDOMOS

PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBES PRIEZIORos TVARKos APRASo
PATVIRTINIMO

2018 m. sausio 19 d. Nr. Al-28
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymo lglstraipsnio

8 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 ,,Del

igaliojimq suteikimo igyvendinant Lietuvos Respublikos socialinitlpaslaugq istatym4" 6 punktu:

l. T v i r t in u Globos centro veiklos ir vaiko budindio globotojo vykdomos

prieZilros organizavimo ir kokybes prieZiDros tvarkos apra5q (pridedama).

2. P a v e d u Valstybes vaiko teisitl apsaugos ir ivaikinimo tarnybai prie Socialines

apsallgos ir darbo ministerijos, Socialiniq paslaugq prieZilros departamentui prie Socialines

apsaugos irdarbo ministerijos iki 2018 m. kovo 1 d. parengti irpatvirtinti Globos centro veiklos ir
vaiko budindio globotojo vykdomos prieZiDros organizavimo ir kokybes prieZilros tvarkos apraSo

i gyvendinamuosius teises aktus,

Socialines apsaugos il darbo ministras Linas Kukuraitis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir
darbo ministro
2018 m. sausio 19 d. isakymu
Nr. A1-28

GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINdIO GLOBOTOJO VYKDOMOS
PRIEZIUROS ORGANIZAvIMO IR KoKYBES PRIEZIURoS TvARKoS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1, Globos centro veiklc,s ir vaiko budindio globotojo vykdomos prieZilros organizavimo ir
kokybes prieZilros tvarkos apra5as (toliau - ApraSas) nustato globos centro veiklos tiksl4 ir
funkcijas, budindio globotojo, fizinio asmens, globojandio (besirupinandio) su juo giminystes

' littps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid:2rlm4b78&documentld--b2b626f4...2018.01.22
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rysiais nesusijusius vaikus (toliau - socialinis globejas), veikl4, pagalbos budintiems globotojams,
socialiniams globejams, fiziniam asmeniui, glouojanoiam (u'esiripinandiam) su juo giminystesrysiais susijusius vaikus (toliau globejas giminaitis), itiviams, seimynq dalyviams,bendruomeniniq vaikq globos namq aaiuuottiams koordinavim4 ir teikim4, globos centro irbudindio globotojo veiklos finansavimq, globos lentro veiklos kokybes prieZi1r4.2, Apra5e vartojamos s4vokos:

2'l' individualus pagalbos vaikui planas - pagalbos priemoniq visuma, uZtiklinanti
globojamo (r[pinamo), priZi[rimo vaiko (toliau vaikas) poreikius ir sudaranti s4lygasvisaverdiam vaiko fiziniam, emociniam, protiniam, dvasiniam, socialiniam vystymuisi beisuteikianti pagalb4 vaik4 priZiErinliems, globbjantiems (besirDpinantiems) asmenims;2'2' intensyvi pagalba - globos ttttto speoialistq teikiama uioigunirrojama pagalba vaikuiir budindiam globotojui, socialiniam globejui, globejui giminaidiui, seimynos dalyviams, iteviamskriziniais atvejais vaiko adaptacijos nau;o1e s;moje lJkotarpiu arba vaiko prieZiDros ar globos(rDpybos) metu;

2'3' kriziniai afvejai - pasikeitusios vaiko (Seimos) situacijos, kurios sukelia vaikui (seimai)neigiamq i5gyvenimq, emocing itamp? ir kuriq vaikas (seima) ,.;;ii iveikti savarankiskai, tamreikalingi nauji ig[dZiai ir priemones;
2'4' globos koordinatorius - globos centro socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas,psichologas, atestuotas darbuotojas, koordinuojantis pagalb4 budindiam globotojui, socialiniamglobejui, globejui giminaidiui, Seimynos dalyviams, itluiams. Atestuotas darbuotojas gali bDti tikglobeiq giminaidiq, jteviq, seimynq daryviq grouo, koordinatoriumi;
2'5' kitos ApraSe vartojamos s4vokos-atitinka l.ietuvos Respublikos civiliniame kodekse,Lietuvos Respublikos socialinitl paslaugq istatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugospagrindq istatyme, Lietuvos Respubliko, s.i-ynq jstatyme, ii.trro, Respublikos ismokqvaikams istatyme, socialines apsaugos ir darbo 

-ministro "patvirtintq- 
vaiko laikinosios globos(rfipybos) nuostatq s4vokas.

3' Kiekviena savivaldybe turi uZtikrinti savivaldybes teritorijoje gyvenantiems asmenimsglobos centro paslaugq prieinamum q. organizuojant globos centro veikla prioritetas teikiamaspaslaugq pirkimui, finansavimui i5 neryriausybiniq organiza,cilq, Esant poreikiui, vienossavivaldybes teritorijoje gali veikti daugiau nei vienas globos centras. Globos centro funkcijas galivykdyti:
3.I . savivaldybes socialiniq paslaugq istaiga arba
3'2' nevyriausybines organizacijos socialiniq paslaugq istaiga, is kurios paslaugas perka,

fi nansuoja savivaldybe, arba
3.3. jungtinis globos centras, uZtikrinantis

gyventojams.
globos centro paslaugq teikim4 keliq savivaldybiq

4' Savivaldybe, siekdama sudaryti s4lygas vaikams augti saugioje ir jq raidai palankiojeSeimai arlimoje aplinkoje, kai laikinai u. ruoialnera galimybesiiems"urlti biologineje seimoje arblti ivaikintiems per globos centrus, gali organizuoti:
4.1. vaikq prieZi[r4 pas budindius globotojus ir (ar)
4.2. vaiktq laikinqiq ar nuolating gtoba (ruiybE) pas socialinius globejus, ir4'3' vaikq laikinEiq ar nuolating glob4 rrui,yuqi pas globejus giiinaiiius.

II SKYRIUS
GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

5' Pagrindinis globos centro veiklos tikslas - uztikrinti, kad visiems ivaikintiems vaikams,socialiniq globejq, globejq giminaidiq.globojamiems (r[pinamiems) vaikams, budindiq globotojqpriZiDrimiems vaikams bei budiniiems 
"globotojarns-, 

socialiniams globejams, globejamsgiminaidiams, iteviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, b[tq prieinama ir suteikiamareikalinga konsultacine, psichosocialine, teisine ir kita pagalba siekiani tinkamo vaiko, ivaikiougdymo ir auklejimo Seimai artimoje aplinkoje. '

https://e-seimas.lrs'lt/portalilegalActPrint/lt?jfwid:2r1m4b7g&documentld=b2b626f4... 
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36. Globos centras budintiems globotojams, socialiniams globejams, esant poreikiui ir galimybei - glob€jams giminaidiams, Seimynq dalyviams, lteviams
teikia ar organizuoja intensyviq pagalb4:

36. L naujai apgyvendinus vaik4, ivaiki (iki 30 kalendoriniq dienq nuo vaiko, jvaikio apgyvendinimo dienos) budindio globotojo, socialinio globejo, globejo
giminaitio, ireviq Seimoje, Seimynoje;

36.2. kriziniu atveju (kol krizi bus iveikta) - vaiko, jvaikio prieZi[ros, globos (r[pybos) metu.

https://e-seimas.lrs.ltlrs/legalact/T ADlb2b626Plfd5c I 1e796a2c6c63add27 e9/ 2019.03.01
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SuvestinC redakcija nuo 20 18-07-01

Nutarimas paskelbras: Zin. 2002, Nr. JJ:-!21!, i. k. 102 I l00N(tTA00000105

LIETUVOS Rf, SPUBLIKOS VYRIAUSYBI

NUTARIMAS
Di,L vAIKo cl,oBos oRGANIzAvIMo NUoSTATU PATVIRTINTMo

2002 m. kovo 27 d. Nr. 405
Vilnius

VadovaudamasiLietuvosRespublikosciviliniokodekso3.266straipsnio4dalimi,LietuvosRespublikosVyriausybenutaria
P ream bu le s pake i t i mdi :
Nr. 266. 20 l6-03-18, Nskelbta TAR 20 l6-03-23. i. k. 20 t6-0577 1

Nr. 626.. 2018-06-29, pskelbtq TAR 20t8-0G29, i. k. 2018-10927

Pawirtinti Vaiko globos organizavimo nuostatus (pridedama).

MINISTRAS PIRMININKAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS

SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTRE VILIJA BLINKEVICII]TE

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405
(Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2018 m. birZelio 29 d. nutarimo Nr. 626
redakcija)

VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vaiko globos organizavimo nuostatai (toliau - Nuostatai) nustato bendruosius Lietuvos Respublikos teritorijoje tikusio be tevq globos vaiko laikinosios ir
nuolatines globos (r[pybos), pasirengimo vaiko globai Gupybai) ar pasirengimo prili[reti globos cenlro globojamus (r[pinamus) vaikus organizavimo pagrindus,
vaiko globos (rupybos) nustatymo ir vykdymo, vaiko globos (rupybos) prieZiiiros, vaiko laikinosios globos (riipybos) pra4simo ir vaiko globos (rupybos)
pasibaigimo pagrindus neatsilvelgiant i vaiko globos (rUpybos) rUIi ir form4.

2. Likusio be tevq globos vaiko globa (Npyba) organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencij4
Lietuvos Respublikos civilini procesQ reglamentuojandiq Europos S4jungos ir tarptautines teises aktq fgyvendinimo istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisitl
apsaugos pagrindq istatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq
istatymu, Lietuvos Respublikos Seimynq istatymu, vaiko laikinosios globos (riipybos) organizavim4 reguliuojantiais teises aktais ir Nuostatais.

3. Nuostatuose vartojamos sQvokos:
3. l. Likes be tevq globos vaikas - vaikas, atitinkantis bent vien4 i5 5iq s4lygq:
3. l. L kurio abu tevai arba turetas vienintelis i5 tevq yra mirg;
3.1.2. kurio abu tevai neZinomi (rastas vaikas):
3. 1.3. kurio abu tevai arba turimas vienintelis iS tevq yra dingg ir jq ielkoma;
3. 1.4. kurio abu tevai arba turetas vienintelis i3 tevq teismo paskelbti mirusiais arba pripaZinti nelinia kur esandiais;
3.1.5. kurio abu tivai arba turimas vienintelis iS tevq pripaZintas neveiksniu Sioje srityje;
3.1.6. kurio abu tevai arba turimas vienintelis it tevq laikinai negali juo r0pintis del savo ligos, suemimo, bausmes atlikimo ar kitq svarbiq prieZasdiq;
3. 1.7. kurio abu tivai arba turimas vienintelis i5 tevq juo nesir[pina, nesidomi, netinkamai ji aukleja, naudoja smurt4 arba kitaip piktnaudiiauja tdvq valdlia ir

del to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui;
3.1.8. kuris yra atskirtas nuo abiejq tevq arba turimo vienintelio iS tevq;
3. 1.9. kurio abiem tevams arba turimam vieninteliam iS tevq laikinai ar neterminuotai apribota t€vq valdZia.
3.2. Kitos Nuostatuose vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaipjos apibreZtos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos baudiiamojo proceso kodekse,

Vaiko teisiq apsaugos pagrindq lstatyme, Socialiniq paslaugq jstatyme, Seimynq jstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatyme.
4. Tais atvejais, kai Nuostatuose kalbama apie:
4. l. abi vaiko globos (rDpybos) r[Sis, vartojama s4voka ,,vaiko globa (rupyba)", kai apie vienq i5 globos (riipybos) riiSiq - s4voka ,,vaiko laikinoji globa

(r0pyba)" arba s4voka,,vaiko nuolatine globa (r[pyba)";
4.2. visas vaiko globos (riipybos) formas, vartojama s4voka,,vaiko globos (rlpybos) formos", kai apie vien4 i5 globos (riipybos) formq - sqvoka,,vaiko globa

(r0pyba) Seimoje" arba sqvoka,yaiko globa (mpyba) Seimynoje", arba s4voka,,vaiko globa (riipyba) globos centre", arba s4voka,yaiko globa (riipyba) vaikq globos
institucijoje".

5. Vaiko globa (r[pyba) organizuojama:
5.1. vadovaujantis Civiliniame kodekse itvirtintais vaiko globos (rUpybos) nutatymo principais ir Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme iwirtintais vaiko

teisiq ir laisviq apsaugos igyvendinimo principaisl
5.2. i5klausant vaik4, galintl i5reik5ti savo nuomong, ir atsiZvelgiant i jo nuomong feigu vaiko nuomone nepriestarauja jo interesams), kai sprendZiama dil

vaiko globos (r[pybos) nustatymo, pratgsimo, pasibaigrmo ir globejo (rEpintojo) skyrimo;
5.3. savivaldybes administracijai ir Valstybes vaiko teisirl apsaugos ir jvaikinimo tamybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Tamyba)

nevyriausybinemis ir kitomis organizacijomis, susijusiomis su vaiko teisiq apsauga, o savivaldybes administracijai bendradarbiaujant ir su kiq savivaldybiq
administracijomis, kaip nustatyta Civilinio kodekso 3.266 straipsnio 3 dalyje.

6. Vaiko globos (riipybos) organizavimo etapai yra 5ie:
6. l. pasirengimas vaiko globai (r[pybai) ar pasirengimas priZiiireti globos centro globojamus (riipinamus) vaikus (toliau - pasirengimas vaiko prieZi[rai);
6.2. vaiko globos (r0pybos) nustatymas;
6.3. vaiko globos (riipybos) vykdymas;
6.4. vaiko globos (rtipybos) prieiiira;
6.5. vaiko globos (rUpybos) pra4simas;
6.6. vaiko globos (r[pybos) pasibaigimas.
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22. Mokymai:
22.1. privalomi kiekvienam fiziniam asmeniui, norindiam tapti vaiko globeju (rupintoju), Seimynos steigeju, dalyviu ar budindiu globotoju, del kurio teigiamo

pradinio ivertinimo priimtas Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimas, ir jo sutuoktiniui ar bendrai gyvenanCiam neiregistravus santuokos asmeniui, i5skyrus vaiko
artimuosius giminaidius;

22.2. rekomenduojami vaiko artimiesiems giminaidiams, del kuriq teigiamo pradinio ivertinimo priimtas Tarnybos teritonnio skyriaus sprendimas, taip pat
fizinio asmens, norindio tapti vaiko glob€ju (r[pintoju), sutuoktiniui ar bendrai gyvenandiam neiregistravus santuokos asmeniui;

22.3. privalo ivykti ne veliau kaip po 14 kalendoriniq dienq nuo Nuostatq 2l.l papunktyje nurodyto sprendimo, dokumentq, duomenq ir informacijos
pateikimo Tamybos atestuotiems asmenims dienos.
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r'

DEL PAGALBOS GLOBEJAMS (RUPINTOJAMS) TR IVAIKINTOJAMS PASLAUGOS
TEIKIMO TVARKOS APRASO PAKEITIMO

Bf Klaipedos miesto Seimos ir vaiko geroves ceiltras (toliau - Centras) vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 20i4 m. birZelio 16 d. isakymu ,,Ddi
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandZio 5 d. isakymo Nr. A1-
93,,Del socialiniq paslaugq katalogo patvirtinimo" pakeitimo" Nr. A1-321 1.1. papunkdiu bei
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimuNr. T2-84 patvirtinto Pagalbos
globejams (rEpintojams) ir ivaikintojams paslaugos teikimo tvarkos apraSu (toliau - Tvarkos apra5as).

teikia pagalbos globejams (rtpintojams) ir ivaikintojams paslaug4.

Centras nuo 2018 m. sausio 19 d. r,adovaudamasis Lietuvos Respublikos socialines apsaugos

ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. isakymu Nr. A1-28 patvirtinto Globos centro veiklos ir vaiko
budindio globotojo vykdomos prieii0ros organizavimo ir kokybes prieZi0ros tvarkos apra5o 1, 3 ir 5

punktais, turi.uZtikrinti savivaldybes teritorijoje g.vvenantiems asrnenims globos centro paslaugq
prieinamum4, t. y. teikti pagalbos globejams (rfipintojarns) ir ivaikintojams paslaug4. Kadangi
Centras teikdamas pagalbos globejams (r"Epintojams) ir ivaikintojams paslaug4 vadovanjasi Tvarkos
apraSo I punktu, paslaugas teikia tik tiems asmenims, kurie yra deklaravg gyvenamqj4 viet4
Klaipedos miesto savivaldybej e.

Centro duomenimis 2019 m. sausio 28 d. yra 20 asmenq, kurie nera deklaravg savo

gyvenamosios vietos Klaipedos mieste, tadiau turi poreiki gauti pagalbos globejams (r0pintojams) ir
ivaikintoj ams paslaug4.

|verting situacij4, praSome J0sq pakeisti Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2015 m,

kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-84 patvirtinto Pagalbos globejams (rupintojams) ir lvaikintojams
paslaugos teikimo tvarkos apraSo 1 punkt4.

Direktore Rita Bratenaite - VitkieneP
LauraLukauskiene, tel.8 630 04i81



TVIRTINTA
ipedos miesto savivaldybes

2015 m. kovo 26 d.

imu Nr. T2-48

PAGALBOS GLOBEJAMS (RUPINTOJAMS) IR IVAIKINTOJAMS PASLAUGOS
TEIKIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pagalbos globejams (rlpintojams) ir ivaikintojams paslaugos teikimo tvarkos apra5as

(toliau - Tvarkos apra5as) reglamentuoja pagalbos globejams (rupintojams) ir ivaikintojams bei

siekiantiems jais tapti, deklaravusiems gyvenam4j4 vietq Klaipedos mieste, paslaugos (toliau -
Pagalbos paslauga), kuri4 teikia Bf Klaipedos miesto Seimos ir vaiko geroves centras (toliau -
Centras), skyrimo, teikimo ir nutraukimo tvark4.

2. Tikslas - padeti vaikus globojantiems (besirflpinantiems) ar ivaikinusiems asmenims bei

siekiantiems jais tapti igyti Ziniq ir kompetencrjq, reikalingq auginant globojamus (r[pinamus) ar

ivaikintus vaikus.

II SKYRIUS
PAGALBOS PASLAUGOS SKYRIMAS

3. Pagalbos paslauga skiriama vaikus globojantiems (rupinantiems) ar ivaikinusiems
asmenims bei siekiantiems jais tapti, kuriems nustatytas Pagalbos paslaugos poreikis.

4. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Vaiko teisiq apsaugos skyrius (toliau -
VTAS) ra5tu kreipiasi I Centr4 del Pagalbos paslaugos poreikio vaikus globojantiems

(riipinantiems) ar ivaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti ivertinimo ir paslaugq teikimo.
5. Asmuo, siekiantis tapti globeju (rflpintoju) ar ivaikintoju, globejas (rlpintojas),

ivaikintojas del pagalbos paslaugq skyrimo Centrui pateikia:

5.1. uZpildyte (gali bDti pildoma vietoje) pra5ymo-parai5kos socialinems paslaugoms gauti

form4 (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro), kuriE

Centras uZregistruoja. Tuo atveju, kai globejas (r[pintojas) Pagalbos paslaugos nepageidauja,

pra5ym4-parai5kq gali pateikti VTAS specialistai, kurie, vykdydami vaiko globos (rflpybos)

prieZilrE, nustato pagalbos globejui (rUpintojui) reikalingum4 ftartu pateikia globojamo (r[pinamo)
vaiko aplankymq aktq, globos (rflpybos) plano ar globos (r[pybos) perZiuros aktq kopijas);

5.2. ulpildytas (gali buti pildoma vietoje) duomenq apie Seimos sudeti, Seimos nariq veiklos
pobfidi ir jq socialing padeti formas (SP-l, SP-2 formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos

socialines apsaugos ir darbo ministro);
5.3. asmens tapatybg patvirtinanti dokumentq (pasQ, asmens tapatybes kortelg, leidim4

nuolat gyventi Lietuvoje) (koptjq pasidaro Centras);

5.4. gyvenamosios vietos deklaracijos paZym4 (ei nera duomenq registre);

5.5. globejas (r[pintojas) ar ivaikintojas papildomai pateikia:

5.5.1. globojamo (rflpinamo) ar ivaikinto vaiko gimimo liudijim4 ar kit4 asmens tapatybg

patvirtinanti dokument4 ftopij4 pasidaro Centras);

5.5.2. globos (rupybos) nustatymo ar ivaikinimo dokumentus (kopij4 pasidaro Centras);

5.6. esant reikalui, gali btti pra5oma ir kitq dokumentq, susijusiq su asmens socialiniq
paslaugq poreikio nustatymu.

6. Centro atestuotas socialinis darbuotojas per 14 kalendoriniq dienq nuo asmens pra5ymo-

parai$kos gavimo dienos nustato asmens socialiniq paslaugq poreiki, uZpildydamas asmens

(Seimos) socialiniq paslaugq poreikio vertinimo form4 @atvirtinta Lietuvos Respublikos socialines

fs-Hr,-

t$
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apsaugos ir darbo ministro). Centro atestuotas socialinis darbuotojas globejq (r[pintojq) ar

lvaikintojq socialinirlfaslaugq poreiki nustato, atsiZvelgdamas I VTAS specialistq rekomendacijas

apie pagalbos reikalingum4. r-r--^ Xr^ ,r-.^-r-^. 
^^-oE^ ( ir 6

7. Centro atestuotas socialinis darbuotojas dokumentus, nurodytus sio Tvarkos apraso 5 ir 6

punktuose, bei 4 punkte nurodyto VTAS ra5to kopij4 isega ! asmens lylq ll perduoda Klaipedos

miesto savivaldybes administracijos Socialiniq ,.itliq departamento Sociarines paramos skyriui

(toliau - SPS).
g. SpS specialistas patikrina asmens byloje esandius dokumentus, uZpildo sprendimo.del

socialiniq paslaugq asmeniui (seimai) skyrimo foimQ (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialines

apsaugos"i, auruo ministro, toliau - sprendimas) ir perduoda Klaipedos miesto savivaldybes

aimiristracijos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui, kuris per 14 kalendoriniq dienq nuo. centro

asmens socialiniq paslaugq por.iLio vertinimo i5vados pateikimo drelos priima sprendim4 del

Pagalbos paslaugos urrni.ri,ri skyrimo. Sprendim4 uZregistruoja SPS specialistas, j! isega i
puiu.rgo, 

^gavejJ 
bylE, kuri4 peiduoda Centrui, Sprendimo koptq perduoda VTAS' Centro

ut.rtrrJtu, sociafinis darbuotoj as Sprendimo kopij 4 iteikia asmeniui.

9. Centras duomenis apie Fagalbor purturgbs teikim4 ir jos nutraukim4 suveda ! socialines

paramos informacinq sistem4 SPIS.

III SKYRIUS
PAGALBOS PASLAUGOS TEIKIMAS

10. Centro atestuoti socialiniai darbuotojai teikia asmeniui Pagalbos paslaug4 tik esant

sprendimui 5i4 paslaugq skirti. Paslauga teikiama pagal poreiki.

1 1. Vienkartilnio pobtdZio konsultacijos vaikus globojantiems (r[pinantiems) ?r

ivaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti teikiamos be Sprendimo, apie konsultacijq

suteikim4 paLymima Zrxnale (forma tvirtinama Centro direktoriaus isakymu)'

12, Pagalbo, pu.luugu gali bffi teikiama Centre, paslaugos gavejq namuose, ivairiose

institucijose (-socialiniq purturgq, Svietimo, sveikatos prieZilros istaigose, nevyriausybinese

organizacijose ir kt.).
13. pagalbos paslaug4 sudaro: atranka, informavimas, konsultavimas (iskaitant tqstini),

mokymq orgaiizavimas (iskaitant tgstini), tarpininkavimas ir atstovavimas, psichologines pagalbos

organizavirnas, savitarpio paramos grrpiq oiganizavimas. Pagalbos paslaugos sudetis nustatoma

pagal paslaugos gavejo poreikius.

14. Pagalbos Paslaugos teikimui
su VTAS specialistais ir su globejais

paslaugos teikimo plan4 fulano forma

Centro atestuoti so cialiniai darbuotoj ai, bendradarbiaudami

(r[pintojais) ar ivaikintojais, sudaro individualq Pagalbos
'tvirtinama 

Centro direktoriaus isakymu). Plano perZilra

atliekama plane nustatYtu laiku.
15. Centras ,,rjuro, saugo ir papildo Pagalbos paslaugos gavejo byl4, kurioje turi bfiti visi su

paslaugos skyrimu, teikimu ir nutraukimu susijg dokumentai.

IV SKYRIUS
PAGALBOSPASLAUGOSTEIKIMONUTRAUKIMAS

16. pagalbos paslaugos teikimas globejui (rlpintojui) ar ivaikintojui nutraukiamas Centro

direktoriaus isakymu:
16.f . ivaikintojui pateikus ra5tiSk4 pra5ym4;

16.2. ivaikintam vaikui tapus pilnamediu;

16.3. globejui (rtrpintojuij pateikus ra5tiSkE pra5ym4 ir gavus VTAS pritarim4;

16.4. pasibaigus vaiko globai (rupybai);

tO.S. gloUejq"Gupintoj;) ar ivaik-intojq Seimai i5vykus gyventi i kitq savivaldybg;

16.6. paslaugos gavejui mirus;
16.7. i5nykrl pulturgos skyrimo prieZastims (bendru Centro ir VTAS sutarimu)'
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17. Centras apie 16 punkte nurodyto isakymo priemim4 informuoja SPS ir VTAS,
persiqsdamas isakymo, kuriame turi buti nurody.tos ai5kios paslaugos teikimo nutraukimo
prieZastys, koprj+.

18. Kitais atvejais, nenumatytais Sio Tvarkos apra5o 16 punkte, sprendim4 del paslaugos
teikimo nutraukimo priima Savivaldybes administracijos direktorius ar jo igaliotas asmuo, gavgs
Centro informacij4 apie aplinkybes, s4lygojandias paslaugos teikimo nutraukim4. Si informacija
pateikiama ra5tu SPS per 3 darbo dienas nuo suZinojimo apie tokiq aplinkybiq atsiradim4 dienos.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Centras atsako uZ kokybi5k4 Pagalbos paslaugos teikim4.
20. Centras uZ praejusiq biudZetiniq metq Pagalbos paslaugos teikim4 kiekvienais metais

atsiskaito iki sausio 20 d. SPS, pateikdamas ataskait4.
21. Sio Tvarkos apriSo igyvendinim4 i<ontroliuoja Klaipedos miesto savivaldybes

administracijos direktorius ar jo igaliotas asmuo.


