
 

 

 

Globos centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia socialines paslau-

gas ir kitą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų 

dalyviams, įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Įgyvendinda-

ma  vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbia-

vimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, riziką 

patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines 

paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat 

bendradarbiauja su specialistais, kurie teikia pagalbą vaiko biologiniams tė-

vams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. 



 

Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų 

globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinko-

je, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auk-

lėjimą, tenkina vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą.  

Budinčio globotojo veikla – tai veikla pagal individualios 

veiklos pažymėjimą. Atlygis budinčiam globotojui mokamas 

Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavi-

mo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai Glo-

bos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko. 



 

KAS YRA GLOBA? 

  

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridi-

niam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų suda-

rymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.  

Vaiko  laikinoji globa - laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas,  jo  teisių  bei  teisė-

tų  interesų atstovavimas  ir gynimas šeimoje,  šeimynoje  ar  institucijoje. Vaiko laikinosios globos tikslas 

yra grąžinti vaiką į šeimą. 

Vaiko  nuolatinė  globa - be tėvų globos likusio  vaiko,  kuris esamomis   sąlygomis   negali  grįžti  į  

šeimą,   priežiūra   ir auklėjimas,  jo  teisių  bei  teisėtų  interesų  atstovavimas  ir gynimas šeimoje, šeimy-

noje ar institucijoje. 

  

Kas gali tapti globėjais?  

Vaiko globėju (rūpintuoju) gali tapti asmuo, sulaukęs 21 metų ir ne vyresnis nei 65 metų amžiaus, išsky-

rus atvejus, kai globoti pageidauja vaiko artimas giminaitis. Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi 

būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad turėtų tinkamas 

sąlygas vaikui augti ir ugdytis. 

 



 

 

 

KAS YRA ĮVAIKINIMAS?  

 

 

  

Įvaikinimas – procesas, kurio metu tarp įtėvių ir įvaikio sukuriami tokie teisiniai santy-

kiai, kokie yra tarp tėvų ir vaikų. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas. Tai yra 

pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas. 

 

Kas gali įvaikinti? Sutuoktiniai (išimtinais atvejais ir  vieniši asmenys). Asmenys nuo 

18 iki 50 metų, geros fizinės ir psichinės sveikatos būklės, gaunantys pakankamas pajamas 

išlaikyti save ir vaiką, asmenys, turintys tinkamas gyvenimo sąlygas, kurios užtikrintų įvai-

kintam vaikui saugumą. 

  

  

 



 

 

 

KAS YRA SVEČIAVIMASIS? 

 

Svečiavimasis - tai trumpalaikiai suplanuoti susitikimai su vaiku savaitgaliais, 

švenčių ar vaiko atostogų metu. 

Vaikui, kurio ryšiai su šeima ir giminaičiais nutrūkę, tokia draugystė yra labai 

svarbi, nes vaikui yra skiriamas individualus dėmesys, jis gali svečiuotis šeimos 

aplinkoje ir matyti kitokį šeimos modelį, nei matė augdamas su biologiniais tė-

vais. Laikinas svečiavimasis taip pat skatina vaiko pasitikėjimą kitais ir savimi, 

ugdo atsakomybės jausmą bei formuoja teigiamą savęs vertinimą. 



Kur kreiptis norint globoti (rūpintis) ar įvaikinti? 
 

Jeigu norite globoti (rūpinti) šeimoje be tėvų globos likusį vaiką, turite 
kreiptis į Tauragės Globos centro Tarnybos atestuotus specialistus, kur bus pra-
dėta globos (rūpybos) ar įvaikinimo šeimoje procedūra. 
 

Globos centrui reikia pateikti: 
 Prašymą tapti vaiko globėju 
 Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046a forma) sveikatos pa-

žymą 
 Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl 

to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju (rūpintoju),    
įvaikintoju. 

 
Pradinis Jūsų įvertinimas truks ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Jū-

sų rašytinio prašymo skirti globėju (rūpintoju) pateikimo. 
Po teigiamo pradinio įvertinimo privaloma išklausyti mokymus pagal 

GIMK programą. 
 



GIMK PROGRAMOS MOKYMAI 

 

Nori  įvaikinti ar globoti – turi pasiruošti ir išklausyti būsimų įtėvių ir globėjų (rūpintojų) mokymus. 

 Kodėl reikalinga įtėvių ir globėjų (rūpintojų) mokymo ir konsultavimo (GIMK) programa?  

GIMK programos esmė – aktyvus suaugusiųjų mokymas, kurio tikslas – suteikti jiems naujos patirties, padėti 

suprasti, kaip jaučiasi be tėvų globos likęs vaikas.  

 
GIMK programos tikslai: 

Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirb-

ti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus: 

Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas. 

Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas. 

Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas. 

Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius. 

Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas. 

Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bend-

ruomeniniuose vaikų globos namuose. 

Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems 

su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 



Nemokamos paslaugos globėjams, budintiems globoto-

jams ir įtėvių šeimoms Tauragės mieste 

 

 Socialinės konsultacijos. 

 Individualios psichologo konsultacijos. 

 Tarpininkavimas ir informavimas. 

 Būsimųjų globėjų ir įtėvių pagrindiniai mokymai pagal GIMK programą. 

 Būsimų budinčių globotojų specializuoti mokymai pagal GIMK programą. 

 Tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą. 

 Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas. 

 Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kita 

pagalba. 

 


