
                                                                                 

                                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                  Varėnos socialinių paslaugų centro direktoriaus 

                                                                                  2018 m. rugpjūčio 2  d. įsakymu Nr. V-119 

 

ASMENŲ, NORINČIŲ TAPTI GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS), ĮTĖVIAIS AR ŠEIMYNOS 

STEIGĖJAIS, PRAŠYMŲ PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO VARĖNOS RAJONO 

SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Asmenų, norinčių tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais ar šeimynos steigėjais, prašymų 

priėmimo ir nagrinėjimo Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

reglamentuoja asmenų, norinčių tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais ar šeimynos steigėjais, 

prašymų (toliau – Prašymas) priėmimo ir  nagrinėjimo tvarką. 

2. Prašymo priėmimas ir nagrinėjimas vykdomas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PRAŠYMO PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

 

4. Asmuo, norintis tapti globėju (rūpintoju), įtėviu ar šeimynos steigėju (toliau – Pareiškėjas), 

Varėnos globos centrui (toliau – Centrui) teikia: 

         4.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, 

darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos 

(rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) 

rūšį (1 priedas);  

         4.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

         4.3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, 

kad fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija; 

         4.4. duomenis, įrodančius fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį norėtų globoti (juo 

rūpintis), jeigu jis yra vaiko giminaitis; 

         4.5. duomenis, įrodančius fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos 

steigėju ar dalyviu, gyvenimą skyrium su savo sutuoktiniu, jeigu yra teismo sprendimas dėl 

sutuoktinių gyvenimo skyrium; 

         4.6. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis 

asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju ar dalyviu. 

        4.7. Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, papildomai teikia: 

        4.7.1. duomenis, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, yra 

išklausęs mokymus pagal Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą; 

         4.7.2. duomenis, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, ne mažiau 

kaip trejus metus iki šeimynos įsteigimo vykdė vaikų globėjo (rūpintojo) pareigas, į kurias buvo 

paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ar teismo nutartimi arba 
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4.7.3 duomenis, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, turi ne 

mažesnę kaip trejų metų darbo su likusiais be tėvų globos vaikais, vaikais, turinčiais specialiųjų 

ugdymosi poreikių, neįgaliais vaikais ir (ar) šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, patirtį arba 

4.7.4. duomenis, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, turi aukštąjį 

universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų tiesioginio darbo su 

vaikais patirtį socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos, psichologinės 

pagalbos teikimo, ikimokyklinio ugdymo srityse; 

4.7.5. šeimynos steigėjo sutuoktinio, jei toks yra, o jei jo nėra, – kartu su šeimynos steigėju 

gyvenančio pilnamečio vaiko (jei toks yra) rašytinį pritarimą steigti šeimyną, jeigu sutuoktinis, jei 

toks yra, o jei jo nėra, – kartu su šeimynos steigėju gyvenantis pilnametis vaikas neketina tapti 

šeimynos dalyviu, arba gauti šeimynos steigėjo sutuoktinio, jei toks yra, o jei jo nėra, – kartu su 

šeimynos steigėju gyvenančio pilnamečio vaiko (jei toks yra) rašytinį sutikimą tapti šeimynos 

dalyviu. 

         5. Jeigu asmens Prašymas neatitinka šio aprašo 4 punkte nustatytų reikalavimų, Centras 

nustato ne trumpesnį kaip trijų dienų terminą trūkumams pašalinti. Jeigu Pareiškėjas per Centro 

nustatytą terminą trūkumus pašalina, Prašymas laikomas pateiktu tą dieną, kai gaunamas 

reikalavimus atitinkantis Prašymas. Jeigu Pareiškėjas per Centro nustatytą terminą trūkumų 

nepašalina, Centras nurodo Prašymo atmetimo motyvus ir Prašymą su pateiktais dokumentais 

grąžina Pareiškėjui.  

         6. Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo jų išvykimo iš šalies 

laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju), kuriam jie patiki laikinai prižiūrėti savo 

vaiką, tėvai pildo prašymą (Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų 1 priedą), taip pat pateikia:   

         6.1.  išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 

         6.2. tėvų ir asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), asmens tapatybę 

patvirtinančių dokumentų kopijas; 

6.3. asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) sveikatos apsaugos ministro 

nustatytos formos sveikatos pažymėjimą; 

6.4. asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) gyvenamosios vietos 

savivaldybės (seniūnijos) parengtą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą; 

6.5. kartu su asmeniu, siūlomu skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenančių 

vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad siūlomas asmuo būtų paskirtas vaiko 

laikinuoju globėju (rūpintoju). 

7. Centras, gavęs asmens Prašymą, atitinkantį šio aprašo 6 punkto papunkčiuose nustatytus 

reikalavimus, per 5 kalendorines dienas nuo Prašymo pateikimo dienos dokumentų kopijas teikia 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įgaliotam teritoriniam skyriui (toliau – 

Tarnybos teritorinis skyrius) kad jis atliktų fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) 

tėvų prašymu, pradinį įvertinimą.  

         8. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymas vykdomas vadovaujantis 

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais. 

9. Paskirtajam vaiko globėjui (rūpintojui) tėvų prašymu netaikomi Vaiko globos 

organizavimo nuostatuose nustatyto būtino pasirengimo vaiko globai (rūpybai) reikalavimai. 

10. Centras, gavęs asmens Prašymą, atitinkantį šio aprašo 4 punkto papunkčiuose nustatytus 

reikalavimus, per 5 kalendorines dienas nuo Prašymo pateikimo dienos dokumentų kopijas teikia 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įgaliotam teritoriniam skyriui (toliau – 
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Tarnybos teritorinis skyrius) dėl Pareiškėjo tinkamumo tapti globėju (rūpintoju), įtėviu ar šeimynos 

steigėju pradinio vertinimo. 

11. Tarnybos teritorinis skyrius per tris kalendorines dienas pateikia Centrui Pareiškėjo 

tinkamumo tapti globėju (rūpintoju), įtėviu ar šeimynos steigėju pradinio vertinimo išvadas. 

12. Centras, gavęs pradinio vertinimo išvadas: 

12.1. per 3 darbo dienas nuo išvadų gavimo dienos dienas praneša fiziniam asmeniui, 

norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar fiziniam asmeniui, 

norinčiam tapti socialiniu globėju, planuojamų mokymų datą ir laiką;  

12.2 Atestuoti asmenys organizuoja fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), 

šeimynos steigėju, dalyviu, mokymus, kurie: 

12.2.1. privalomi kiekvienam fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), 

šeimynos steigėju, dalyviu, dėl kurio teigiamo pradinio įvertinimo priimtas Tarnybos teritorinio 

skyriaus sprendimas, ir jo sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui, 

išskyrus vaiko artimuosius giminaičius; 

12.2.2 rekomenduojami vaiko artimiesiems giminaičiams, dėl kurių teigiamo pradinio 

įvertinimo priimtas Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimas, taip pat fizinio asmens, norinčio tapti 

vaiko globėju (rūpintoju), sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui; 

12.2.3. privalo įvykti ne vėliau kaip po 14 kalendorinių dienų nuo gautų teigiamų pradinio 

vertinimo išvadų; 

12.2.4. Kiti vaiko giminaičiai ar asmenys, su vaiku artimai susiję emociniais ryšiais, dėl kurių 

priimtas teigiamas sprendimas dėl pradinio įvertinimo, tačiau dar nėra išklausę atestuotų asmenų 

mokymų, gali būti paskirti vaiko globėjais (rūpintojais) tik tuo atveju, jeigu tai atitinka geriausius 

vaiko interesus.   

12.3. Atestuoti asmenys parengia per 10 kalendorinių dienų parengia išvadą dėl mokymus 

pabaigusio fizinio asmens. 

13.  Išvada per 5 darbo dienas nuo jos parengimo teikiama Tarnybos teritoriniam skyriui, jos 

kopija fiziniam asmeniui. 

13.1. Tarnybos teritorinis skyrius gavęs atestuotų asmenų parengtą išvadą ir nustatęs, kad per 

tą laiką, kol vyko mokymai, papildomai nebuvo gauti dokumentai, informacija ar duomenys dėl 

fizinio asmens netinkamumo tapti vaiko globėju (rūpintoju), Pareiškėją įrašo į globėjų apskaitą. 

13.2. Tarnybos teritorinio skyrius gavęs atestuotų asmenų parengtą išvadą ir nustatęs, kad per 

tą laiką, kol vyko mokymai, papildomai nebuvo gauti dokumentai, informacija ar duomenys dėl 

šeimynos steigėjo ar dalyvio atitikties / neatitikties Šeimynų įstatymo 4 straipsnyje šeimynos 

steigėjui ar dalyviui nustatytiems reikalavimams ir steigiamos šeimynos tinkamumo / netinkamumo 

tapti vaikų globėju (rūpintoju) per 3 kalendorines dienas nuo nurodytos išvados parengimo dienos 

turi pateikti savivaldybės administracijai ir fiziniam asmeniui, norinčiam tapti šeimynos steigėju. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Centro priimti sprendimai ir išvados dėl Pareiškėjo Prašymo priėmimo ir nagrinėjimo gali 

būti skundžiami Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui. 

 

                                                           _____________________ 
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                                                                                                          Asmenų, norinčių tapti globėjais (rūpintojais),  

įtėviais ar šeimynos steigėjais, prašymų priėmimo  

                                                                                                          ir nagrinėjimo Varėnos rajono savivaldybėje  

                                                                          tvarkos aprašo 1 priedas   

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(vardas ir pavardė, gimimo metai) 

 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                     (adresas, telefono nr.) 

 

 

Varėnos socialinių paslaugų centrui 

 

 

           PRAŠYMAS TAPTI VAIKO GLOBĖJU (RŪPINTOJU) 

 

_____________________________ 

(data) 

 

______________________________ 

(sudarymo vieta)    

                  

Prašau atlikti mano, kaip fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), 

pasirengimo vaiko globai (rūpybai) pradinį įvertinimą.  

 

Duomenys apie mane ir mano šeimą: 

 

1. Darbovietė ar kita veikla____________________________________________________________                                                                      

__________________________________________________________________________________ 

                                                                           (nurodyti) 

 2.  Šeiminė ir materialinė padėtis_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

           (vedęs/ištekėjusi, išsiskyrę, gyvenantys skyrium, našlys (-ė), pajamos iš darbo,  kitos veiklos) 

 

3. Išlaikomų asmenų skaičius    _________  

 

4. Šeimos sudėtis____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(sutuoktinio, bendrai gyvenančio asmens vardas, pavardė, gimimo metai, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta; 

vaikų/kitų asmenų vardai, pavardės,  gimimo metai, asmens kodai, deklaruota gyvenamoji vieta) 
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5. Globos/rūpybos motyvai____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6.   Pageidaujamų globoti/rūpinti vaikų skaičius, amžius, lytis, globoti/rūpintis laikinai ar nuolat 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

PRIDEDAMA: 

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, _______ lapas (-ai). 

2. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (Nr. 046a), ____ 

lapas (-ai). 

3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai, ____ lapas (-ai) 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7.  _________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________ 

 

 

  Sutinku, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Alytaus 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 patvirtintais Vaiko globos organizavimo nuostatais (Lietuvos 

respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 626 redakcija) surinktų duomenis ir 

informaciją apie mane ir mano šeimą iš kitų institucijų ir įstaigų.  

 

 

_________________________                                              ________________________________ 

                  (parašas)                                                                                  (vardas ir pavardė) 
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                                                                                                          Asmenų, norinčių tapti globėjais (rūpintojais),  

įtėviais ar šeimynos steigėjais, prašymų priėmimo  

                                                                                                          ir nagrinėjimo Varėnos rajono savivaldybėje  

                                                                          tvarkos aprašo 2 priedas   

 

______________________________________________________________________________ 

                                                        (vardas ir pavardė, gimimo metai) 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                     (adresas) 

 

 

 

Varėnos socialinių paslaugų centrui 

 

 

KARTU GYVENANČIO VYRESNIO KAIP 16 METŲ ASMENS  

SUTIKIMAS DĖL SKYRIMO VAIKO GLOBĖJU (RŪPINTOJU)  

 

 

________________ 

(data) 

 
________________________ 

(sudarymo vieta) 

 

 

 

 

Sutinku, kad ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
                           (motina, tėvas, sesuo, brolis, teta, dėdė ar kitas kartu gyvenantis asmuo, jo vardas ir pavardė) 

 

būtų skiriama (-as) vaiko globėja (u) /rūpintoja(u). 

     

                          

 

 

____________________         ______________________________ 

                                (parašas)                                           (vardas ir pavardė)    

 

 
 

 


