
T-IX-340 

 
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PAGALBOS PINIGŲ VAIKO GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI) SKYRIMO TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

2020 m. birželio 19 d. Nr. T-IX-340 

Varėna 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 

dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 9 straipsniu, 

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, IV skyriumi, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Pagalbos pinigų vaiko globėjui (rūpintojui) skyrimo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 

d. sprendimą Nr. T-VIII-609 „Dėl pagalbos pinigų fiziniam asmeniui (globėjui, rūpintojui) už vaiko 

globą skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. 

 

 

Savivaldybės meras         Algis Kašėta 

 

 
Socialinės paramos skyriaus vedėja 

 

Dalia Stankevičiūtė 

2020-06-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T-IX-340 

PATVIRTINTA 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos  

2020 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-IX-340 

 

PAGALBOS PINIGŲ VAIKO GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI) SKYRIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pagalbos pinigų vaiko globėjui (rūpintojui) skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato pagalbos pinigų budinčiam globotojui, vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiko, su kuriuo 

globėjas (rūpintojas) nesusietas artimais giminystės ryšiais, globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo, jų 

naudojimo kontrolės ir nutraukimo tvarką. 

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. vaiko globa (rūpyba) – vartojama abiems vaiko globos (rūpybos) rūšims, tiek 

laikinajai, tiek nuolatinei globai (rūpybai); 

2.2. vaiko globėjas (rūpintojas) – tai Savivaldybės administracijos įgalioto globos 

centro (toliau – Globos centras) veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros 

organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše aprašymą atitinkantis budintis globotojas ir 

globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais. 

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje, 

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme, Vaiko globos organizavimo nuostatuose, Globos centro 

veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros 

tvarkos apraše, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše apibrėžtas sąvokas. 

 

 

II SKYRIUS 

PAGALBOS PINIGŲ GLOBĖJUI SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS 

 

4. Pagalbos pinigai, kurių paskirtis vaiko globėjui (rūpintojui) susimokėti už pagalbą, 

savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ir socialinei priežiūrai, skiriami ir 

mokami: 

4.1. globėjui (rūpintojui), nesusietam artimais giminystės ryšiais su globojamu vaiku, 

kurio laikinoji globa (rūpyba) nustatyta arba laikinuoju globėju (rūpintoju) paskirtas Varėnos rajono 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu; 

4.2. nuolatiniam globėjui (rūpintojui), nesusietam artimais giminystės ryšiais su 

globojamu vaiku, globojančiam be tėvų globos likusį vaiką iki nuolatinės globos (rūpybos) 

nustatymo gyvenusį Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje. 

5. Teisę kreiptis dėl pagalbos pinigų skyrimo įgyja globėjas (rūpintojas), atitinkantis 4 

punkto reikalavimus ir kuris vaiko globėju (rūpintoju) paskirtas po 2017 m. kovo 1 d.  

6. Pagalbos pinigai globėjui (rūpintojui), įgijusiam teisę gauti pagalbos pinigus pagal 

šį Aprašą, pradedami mokėti nuo Aprašo įsigaliojimo dienos.  

7. Globėjui (rūpintojui) mokama pagalbos pinigų išmoka – 300 eurų per mėnesį už 

kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką. 

8. Pagalbos pinigai globėjui (rūpintojui) skiriami iš Varėnos rajono savivaldybės 

biudžeto lėšų. 
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9. Globėjas (rūpintojas) nustatytos formos prašymą skirti pagalbos pinigus (priedas)  

(toliau – Prašymas) ir kitus reikiamus dokumentus pateikia Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Skyrius). 

10. Prie Prašymo globėjas (rūpintojas) pateikia šių dokumentų originalus: asmens 

dokumentą, dokumentą apie asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) (Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymą, teismo sprendimą ar kt.). Skyriaus atsakingas specialistas padaro šių 

dokumentų kopijas, kurios pridedamos prie Prašymo. 

11. Skyriaus atsakingas specialistas, gavęs Prašymą, globėjui (rūpintojui) sutinkant, 

patikrina reikiamus asmens duomenis, kad būtų nustatyta asmens deklaruota gyvenamoji vieta ar 

kitą informacija, turinti reikšmę sprendimui dėl pagalbos pinigų priimti.  

12. Skyriaus atsakingas specialistas parengia įsakymo projektą dėl pagalbos pinigų 

skyrimo ir mokėjimo ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui. 

13. Pagalbos pinigai skiriami ir pradedami mokėti nuo Savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) priėmimo datos arba nuo teismo 

sprendimo įsiteisėjimo dienos, kai vaikui paskiriamas globėjas (rūpintojas), bet ne anksčiau nei nuo 

Aprašo patvirtinimo dienos. 

14. Pagalbos pinigai skaičiuojami ne daugiau kaip už tris praėjusius mėnesius nuo 

Prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos, bet ne anksčiau nei nuo Aprašo patvirtinimo dienos.  

15. Pagalbos pinigų sumos dydis už ne visą mėnesį teikiamą globą (rūpybą) yra 

nustatomas proporcingai teikiamos globos (rūpybos) trukmei. 

16. Pagalbos pinigai neskiriami globėjui (rūpintojui) už globojamą (rūpinamą) vaiką: 

16.1. jeigu globėją (rūpintoją) ir vaiką sieja artimi giminystės ryšiai;  

16.2. jeigu globėju (rūpintoju) skirtas buvusio ankstesnio globėjo (rūpintojo) kartu 

gyvenantis sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo globėjas (rūpintojas) bendrai gyvena neįregistravęs 

santuokos; 

16.3. jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu 

susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka 

paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros 

įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, 

kol neišnyksta nurodytos aplinkybės; 

16.4. jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą 

ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) vaikų socializacijos centre, kol neišnyksta 

nurodytos aplinkybės; 

16.5. jeigu pagalbos pinigai globėjui (rūpintojui) yra paskirti ir mokami kitoje 

savivaldybėje. 

17. Pagalbos pinigai globėjui (rūpintojui) išmokami į globėjo (rūpintojo) Prašyme 

nurodytą banko sąskaitą. 

 

III SKYRIUS 

PAGALBOS PINIGŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ 

 

  18. Pagalbos pinigų naudojimą pagal paskirtį kontroliuoja Globos centras, vykdydamas 

Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės 

priežiūros tvarkos apraše nustatytas funkcijas. Globos centras, gavęs informaciją ar kilus 

abejonėms, kad pagalbos pinigai naudojami ne vaikų globai (rūpybai) užtikrinti, aplanko globojamo 

(rūpinamo) vaiko šeimą, kad būtų nustatyta, ar pagalbos pinigai yra naudojami pagal paskirtį ir ar 

yra užtikrinama vaiko gerovė. Nustačius galimą vaiko teisių pažeidimą, kad pinigai naudojami ne 

pagal paskirtį, Globos centras informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį skyrių ir Skyrių apie pažeidimą. 

19. Pagalbos pinigų gavėjas turi grąžinti išmokėtus pagalbos pinigus nuo 

kompetentingų institucijų pažeidimo nustatymo datos. Atsisakius grąžinti gautus pagalbos pinigus, 

piniginės lėšos išreikalaujamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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IV SKYRIUS 

PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS 

 

20. Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:  

20.1. nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį ir neužtikrinama 

vaiko gerovė;  

20.2. pasibaigus vaiko globai (rūpybai) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.258 

straipsnyje numatytais pagrindais; 

20.3. pasikeitus vaiko globėjui (rūpintojui) (teisę kreiptis dėl pagalbos pinigų įgyja 

naujai paskirtas globėjas, atitinkantis Aprašo reikalavimus);  

20.4. globėjui (rūpintojui) su vaiku išvykus į kitą valstybę;  

20.5. globėjui (rūpintojui) atsisakius pagalbos pinigų;  

20.6. mirus globojamam (rūpinamam) vaikui. 

21. Atsižvelgiant į Aprašo 20 punkte nurodytus atvejus, pagalbos pinigų mokėjimas 

nutraukiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Įsakymo dėl pagalbos pinigų 

mokėjimo nutraukimo projektą rengia ir derinti teikia Skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs 

informaciją iš globėjo (rūpintojo), Globos centro, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kt., ar Skyriui nustačius 20 punkte 

nurodytą atvejį. Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas nuo įsakymo, kuriuo pripažįstamas 

netekusiu galios įsakymas skirti pagalbos pinigus, priėmimo dienos. Nutraukus pagalbos pinigų 

mokėjimą globėjui (rūpintojui) 20.1 punkte numatytu atveju, šie pinigai pakeičiami į bendrąsias 

socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

22. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pagalbos pinigų skyrimo ar 

mokėjimo nutraukimo pateikiamas globėjui (rūpintojui), po kopiją pateikiama Globos centrui, 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos teritoriniam skyriui, vykdančiam vaiko globos (rūpybos) priežiūrą, originalas saugomas 

Varėnos rajono savivaldybės administracijoje.  

23. Už tinkamą pagalbos pinigų panaudojimą yra atsakingas globėjas (rūpintojas). 

24. Permokėtos lėšos, globėjui (rūpintojui) nesutikus jų grąžinti, išieškomos Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 
____________________________ 
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Pagalbos pinigų vaiko globėjui 

(rūpintojui) skyrimo tvarkos aprašo 

priedas 

 

(Prašymo forma) 

 

 

________________________________________________ 

(pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas) 

________________________________________________ 

(gyvenamoji vieta, tel. Nr.) 

 

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriui 

 

PRAŠYMAS  

SKIRTI PAGALBOS PINIGUS VAIKO GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI)  

 

____________________ 

(data) 

 

____________________ 

(sudarymo vieta) 

 

Prašau skirti man pagalbos pinigus. 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(institucijos, kuri įstatymų nustatyta tvarka paskyrė vaiko globėju (rūpintoju), pavadinimas, 

paskyrimo data ir numeris) 

esu paskirtas ____________________________________________________________________  

(globojamo (rūpinamo) vaiko vardas, pavardė, gimimo data) 

laikinuoju / nuolatiniu (pabraukti) globėju (rūpintoju).  

 

Pagalbos pinigus prašau pervesti į sąskaitą Nr. ____________________________, esančią 

_________________________________________________________. 

 

Sutinku, kad pagalbos pinigų skyrimo tikslais informacija apie mane būtų renkama iš kitų 

institucijų ir kad duomenys apie tai būtų teikiami kitoms institucijoms. 

 

Man išaiškintos Pagalbos pinigų vaiko globėjui (rūpintojui) skyrimo tvarkos aprašo 18, 19, 

23 ir 24 punktų nuostatos. 

 

 

___________________  _____________________________________ 

(parašas)    (vardas, pavardė) 

 

 

________________ 

 


