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Eil.
Nr.
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1.

Administracin÷s paslaugos
kodas

2.

Administracin÷s paslaugos 1
versija

3.

Administracin÷s paslaugos Vaiko laikinosios globos (rūpybos) t÷vų prašymu nustatymas
pavadinimas

4.

5.

6.

Administracin÷s paslaugos T÷vai, turintys nepilnamečių vaikų ir ketinantys laikinai
apibūdinimas
išvykti iš Lietuvos Respublikos palikdami vaikus
giminaičiams ar draugams prižiūr÷ti, į Vaiko teisių apsaugos
skyrių privalo kreiptis prieš 30 kalendorinių dienų iki
išvykimo.
Kad nepilnamečiai vaikai, t÷vams arba vieninteliam iš turimų
t÷vų išvykus į užsienį, neliktų be teis÷to atstovo, Vaiko teisių
apsaugos skyriaus teikimu savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus įsakymu šiems vaikams jų t÷vų buvimo užsienyje
laikotarpiu nustatoma laikinoji globa (rūpyba) ir paskiriamas
glob÷jas (rūpintojas).
Teis÷s aktai, reguliuojantys 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas 2000
administracin÷s paslaugos m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864 (Žin., 2000. Nr. 74teikimą
2262).
2. Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro
2007-05-28 įsakymas Nr. A1-145 „D÷l Lietuvos Respublikos
socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d.
įsakymo Nr. 56 „D÷l vaiko laikinosios globos (rūpybos)
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 61-2360).
Informacija ir dokumentai, Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikia:
kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymą d÷l vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo
jų išvykimo laikotarpiu.
2. Vaiko gimimo liudijimo ar kito asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Pažymą apie savo ir fizinio asmens, kuriam t÷vai patiki
laikinai prižiūr÷ti vaiką, gyvenamosios vietos deklaravimą.
4. Savo ir fizinio asmens, kuriam t÷vai patiki laikinai
prižiūr÷ti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
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kopiją.
5. Fizinio asmens, kuriam t÷vai patiki laikinai prižiūr÷ti
vaiką, sveikatos pažym÷jimą (Medicininis pažym÷jimas
forma Nr. 046/a).
6. Siūlomo fizinio asmens prižiūr÷ti vaiką buities ir gyvenimo
sąlygų patikrinimo aktą (gyvenimo ir buities sąlygas patikrina
gyvenamosios vietos seniūnijos socialinis darbuotojas).
7. Pažymą apie siūlomo fizinio asmens šeimos sud÷tį.
8. Kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių, vyresnių
kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.
Informacija ir dokumentai, 1. Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus
kuriuos turi gauti
reikalų ministerijos apie būsimo glob÷jo (rūpintojo), bei kartu
institucija (prašymą
su juo gyvenančių asmenų teistumą.
nagrin÷jantis tarnautojas)
2. Pažyma iš teritorin÷s policijos įstaigos apie būsimo glob÷jo
(rūpintojo), bei kartu su juo gyvenančių asmenų
administracinius teis÷s pažeidimus.
3. Iš seniūnijų gaunama informacija apie fizinio asmens
siūlomo globoti (rūpinti) vaiką buities ir gyvenimo sąlygas.
Administracin÷s paslaugos Ramun÷ Sabeckien÷
teik÷jas
Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialist÷
Tel. 8 (448) 73227, el. p. vaikoteisiu@rietavas.lt
Administracin÷s paslaugos Žibut÷ Milien÷
vadovas
Vaiko teisių apsaugos skyriaus ved÷ja
tel. 8 (448) 73 227, el. p. vaikoteisiu@rietavas.lt
Administracin÷s paslaugos Per 30 kalendorinių dienų.
suteikimo trukm÷
Administracin÷s paslaugos Paslauga teikiama nemokamai
suteikimo kaina (jeigu
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo Pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos
pavyzdys, prašymo turinys ir darbo ministro 2007-05-28 įsakymu Nr. A1-145 „D÷l
Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro
2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „D÷l vaiko
laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 61-2360) priedus:
Prašymas d÷l vaiko laikinosios globos (rūpybos) t÷vų
prašymu nustatymo.
Vyresnio kaip 16 metų asmens sutikimas d÷l vaiko glob÷jo
(rūpintojo) skyrimo
Administracin÷s paslaugos Prašymas ir kiti dokumentai pateikiami atvykus į Vaiko
teikimo ypatumai
teisių apsaugos skyrių.
Vaiko glob÷ju (rūpintoju) negali būti skiriamas asmuo:
1. Neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai
globoti pageidauja artimasis giminaitis;
2. Pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
3. Nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
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4. Buvęs įt÷viu (įmote), jeigu jo t÷vų valdžia buvo apribota
d÷l to, kad įt÷vis (įmot÷) netinkamai atliko savo pareigas arba
jis buvo atskirtas nuo vaiko;
5. Jeigu anksčiau jo, kaip vaiko glob÷jo (rūpintojo),
įgaliojimai buvo nutraukti d÷l paties glob÷jo kalt÷s,
6. Teistas už tyčinius nusikaltimus;
7. Sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis,
išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti
jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
8. Sergantis
chronišku alkoholizmu, narkomanija,
psichin÷mis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina
Vyriausyb÷s įgaliota institucija; 9. Įrašytas į socialin÷s rizikos
šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.
Vaiko laikinosios globos (rūpybos) t÷vų prašymu nustatymo
atveju vaiko globos (rūpybos) išmoka neskiriama.

14.

15.

16.

Informacin÷s
ir
ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinių paslaugų
teikimo dokumentų
įtraukimas į apskaitą pagal
institucijoje patvirtintą
dokumentų valdymo tvarką
Administracin÷s paslaugos Vaiko laikinosios globos (rūpybos) t÷vų prašymu nustatymo
teikimo schema
paslaugos teikimo schema.

VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) TöVŲ PRAŠYMU NUSTATYMO
PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMA

Asmuo

Skyriaus
ved÷jas

Skyriaus
specialistas

Informatikos ir ryšių
departamentas,
teritorin÷ policijos įstaiga,
asmens gyvenamosios
vietos seniūnija.

