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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savival<los
istatymo 29 straipsnio g dalies 2
punktu, Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos vyriausybes2002
m' kovo 27 d' nutatimu Nr, 405 ,,Ddl Vaiko globos organizavimo nuostattl patvirtinimo,,
ir Vaiko
laikinosios globos (rupybos) organizavimo nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos socialines
apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandhio 18 d.
isakymu Nr, 56 ,,Ddl vaiko iaikinosios slobos
(nlpybos) nuo statq patvirtinimo,,,

t v i r t i n u Vaiko laikinosiosglobos(rDpybos)organizavimoJonavosrajonosavivaldybsje
tvarkos apraS4 furidedama),
Sis isakymas per vien4 menesi nuo

jo priemimo dienos gali buti skunclZiamas Lietuvos
Respubllkos administraciniq bylq teisenos
istatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
administraciniq gindq komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisves
al, 36,, Kaunas) arba Regionq
apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo r[rnuose (SiauJiq
rrrmai, Dvaro g. g0,
Siauliai; PaneveZio rlmai, Respublikos g.62, PaneveZys; Klaipedos
rumai, Galinio pylimo g.9,
Klaipeda.; Kauno r[mai, A. Mickevidiaus g. gA, I(aunas).
Administracij os direktorius
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VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RUPYBOS) ORGANIZAVIMO
JONAVOS RAJONO
SAVIVALDYBEJE TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTAI'OS

I' vaiko laikinosios globos (rlpybos) organizavimo

Jonavos rajono savivaldybeje tvarkos

a

Civilini-s
istatymas
A
r'

etuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau
q paslaugq istatyme (toliau Socialiniq paslaugq

-

, Vaiko laikinosios globos Q'upybos) nuostatuose,
18 m. geguZes 30 d. sprendimuNr, 1TS-121 globos

centro funkcijas pavesta vykdyti Jonavos rajono
savivaldybes biudzetinei
istaigai - Jonavos rajono
socialiniq paslaugq centrui (toliau _ Globos
centras).
5' vaiko laikinosios globos (rupybos) nustatym4 orgarLizuoja
Jonavos rajono savivaldybes
socialines paramos skyrius (toliau Socialines
paramos
skyrius),
-

II SKYRIUS
PAGALBOS VAIKUI 0RGANIZ.,\VIMAS
6. Pagalbos likusiam be tevq globos vaikui
organizavimeLs apima:
6' l ' pranesimo apie galim4 vaiko teisiq paZeidim4

iSnagrinejim4 - ji atlieka valstybes vaiko
teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities
vaiko teisiq apsaugos skyrius (toliau Tarnybos
teritorinis skyrius);
6)
v.z_. \rv
poreikiq
inimq,
sudarym4, ig
tarpinstit
orcjinat
sellnos stebes
dinavirn4
vykdo
6'3i' mobiliosios komandos vaikui ir jo
atstovams pagal istatym4 intens,yvios pagalbos
teikimE
- organizuoja Tarnybos teritorinis skyrius;
6'4" vaiko laikinosios globos (rrlpybos) nustatym4,
pakeitim4, pratgsim4 ir pasibaigim4
or ganizuoj a S o cialines paramo s skyrius.

2

III

SKYRIUS

VAIKo LAIKINoSIoS GLoBoS (RUPYBoS) NUSTAT,YMAS

'

Tarnybos teritorinis skyrius, priemgs sprendim4 'vaikq pairnti iS
nesaugios aplinkos ir
laikinai apgyvendinti vaikui saugioje aplinkoje, apie tai ne vdliau kaip kit4
clarbo dien4, informuoja
Socialines paramos skyriq ir Globos centr4 del blsimojo globejo (r[pintojg)
paieskos b1tinumo,
B' Teismui i5davus leidim4 vaik4 paimti i5 jo atstovq pagalistatymqr
ne veliau kaip per 3 darbo
7

dienas:

8'l'

Tarnybos teritorinis skyrius pateikia Socialines paramos skyriui nurodym4
nustatl,ti
vaikui Jaikinqj4 glob4 (rupybE);
8'2. Tatnybos teritorinis skyrius ir(ar) Globos centras pateikia siUlymus
del fi:zinio asmens
arba buclindio globotojo, socialinio globejo, arba Seimynos tinkamumo
buti vaiko globeju (rupintoju).
9'
Tarnybos teritorinis skyrius neturi galimybes pateikti
Socialine
del vaiko giminaidio ar su vaiku emociniais ry5iais
susijusio
asmenll savivaldybeje neraj ar kito asmens, tinkamo
buti vaiko globeju (r[pintoju), budindiu globotoju, globos centras, vacJovaudamasis
centralizuotoje
apskaitoje esandiais duomenirnis, bendradarbiauja su kitomis savivalclybemis
del tinkamo globejo
(rlpintcrjo) ar budindio globotojo vaikui parinkimo, Kai bendradarbia.ujant
su kitomis savivaldybemis
nenustatornas tinkamas globejas, r[pintojas (fizinis asmuo) teikiama
rekomendacija nustatyti
laikin4j 4 globE institucij oj e.
l0' Socialines paramos skyrius, gavQs Tarnybos teritorinio skyriaus nurodym4 ir atsiZvelggs
i
Globos centro ir (ar) Tarnybos teritorinio skyriaus pateiktus si[lymus del fizinio
asmens tinkanrumo
b[ti vaiko globeju (rDpintoju) ar fizinio asmens tinkamumo priZiDreti Globos centro globojam4

Seimyno
stracijos
ir vaiko I

ti

vaik4 (uo rlpintis), pare;ngia JorLavos rajono
(isakymo projekt4) del vaiko laikinosios gtobos

intojo) pasJryrimo.
Savivaldybes administracijos direktoriaus
isakymu per 3 darbo <Jienas nuo Tarnybos
teritorinio skyriaus nurodymo gavimo nustatoma vaiko laikinoji globa (rupyba) ir paskiriamas .,zaiko
laikinasis globejas (rlpintoj as).
12' Savivaldybes administracijos rJirektoriaus isakymu nustadius vaiko larkrnqa, glob4
Gupybd, Sio isakymo:
12. 1. originalas saugomas savivaldybeje;
72.2. originalas pateikiamas vaiko globej ui (rDpintoj ui)
;
12'3. kopija pateikiama Tarnybos teritoriniam skyriui vaiko laikinajai globai (rupvbai)
priZilreti, apskaityti ir itraukti i Socialines paramos Seimai informacing sistem4 (SpIS);
Globos
centrui - trumpalaikei socialinei globai organizuoti; Socialines paramos sliyriuLi globos (r[pybos)
ismokai ir (ar) globos (rDpybos) ismokos tiksliniam priedui skirti ir moketi.
13' Fiziniai asmenys, Jonavos rajono savivaldybes tarybos nustatyta
tvarka, uZ vaiko. likusio
be tevq globos, kuriam Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka
laikinoji globa
(rDpyba) dar nenustatyra, apgyvendinim4 Seimoje nuo vaiko paemimo
iS Seirnos dienos iki vaiko
gr4Zinimo Seimai arba laikinosios globos (rDpybos) nustatymo clienos, pateikus
dokumentus apie
vaiko apgyvendinim4 ir grqLinima,arba laikinosios globos (rupybos) nustatyriro, gali gauti
vienkarting

l1'

i5mok4.

14. Vaiko laikinosios globos (rt.rpybos) vietos

ir

vaiko globojo (r[pintojo) keit1mas
ir i'vaikinimo tarnybos rlirektor.iaus

organizuojamas vadovaujantis Valstybes vaiko teisiq apsaugos

J

Vaiko laikinosios globos (rfipybos) vietos
mis.

ir

vaiko globejo (rupintojo) keitimo

IV SKYRIUS
VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RUPYBOS)
TEVU PRASYMU NUSTATYMAS
15' vaiko tevai laikino isvykimo i5 Lietuvos
Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaik4
frziniam asmeniui ne ilgesniam kaip astuoniolikos
menesiq terminui
jr-1
endoriniq dienq iki i5vykimo Globos centrui privalo
'uo
pateikti Vaiko laikinosios
tatuose nurodytus dokumentus,
16' Globos centras ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo visq privqlornrl dokumentq gavimo
dienos juos persiundia Tarnybos teritoriniam
skyriui, kacl jis atliktq fizinio asmens, norindio
tapti
vaiko gllobeju (rDpintoju) tevq praSymu, pra.dini
ivertinim4.
t7. Tarnybos teritorinis skyrius, iS Globos
Pet

2o

siulom

ayilo
sKyrlu
o hoti

tevarns pasirinkti kitq fizin1 asrneni.

jq i5vykimo iS Lietuvos Respublikos di
ne ilgesniam kaip astuoniolikos menesiq nuo
tevq i5vykimo is Lietuvos Respublikos terminui,
nustatoma vaiko laikinoji globa (rDpyba)
tevq praSymu.
20, vaiko raikinosios globos (rlpybos)
tevq prasymu nustatymo atveju:
20'1' globos (r[pybos) iSmoka neskiriama vadovaujantis
Lietuvos Respublil<os ismokq
nurodytos

vaikams istatymo nuostatomis;

2a'2' paskirtajam vaik-o globejui (rlpintojui) netaikomi
vaiko globos organizavimo

nuostatuose nustatyto britinojo pasirengimo
vaiko globai (rDpybai) reikalavimai.

21. Savivaldybes administracijos direkto
(rupybq) tevq pra5ymu, vienas Sio
isakymo eg
(riipintoj r-ri) laikinaj ai globai (rupybai)
vykdyti,
pateikiama Globos centrui ir Tarnybos
teritori
praSyrnu apskaityti.
22' Yaiko tevai privalo ne veliau kaip per 5 kalendorines
dienas nuo jq sugriZimo I-ietuvos
i
Respublik? rastu apie tai informr-roti Globos
centr4, kuris perduocla si4 informacij4 Socialines
paralnos
skyriui,
23' savivaldybes administracijos direktorius
ne veliau kaip kit4 dien*po informacijos gavimo
dienos priima isakym4 del vaiko raikinosios
grobos (rDpybos) tevq prasymu pabaigos.

V SKYRIUS
VAIKO LAIKINOSIOS GLOBOS (RUPYBOS)
PRAT4SIMAS IR VAIKO LAIKINOSIOS

cl,oBos

(RUPYBOS) PABATGA

24' vaiko laikinosios globos (rupybos)

organizavimo nuostatq nustatytais terminais
ir tvarka.

pratEsimas organizuojamas

vaiko

globos

T

25' Vaiko laikinoji globa (rrlpyba) pasibaigia atsiradus Civilinio kodekso 3,255 straipsnyje
nustatytiems vaiko laikinosios globos (r[pvbos) pabaigos pagrindams,
26' Kai isnyksta aplinJ<ybes, del kuriq buvo nustaty.ta ir (ar) pra{gsta vaiko laikinoji
globa
(rupyba), ir atsiranda Civilinio kodekso 3.255 straipsnio 1 purLkte nustatytas
vaiko laikinosios globos
(rupybos) pabaigos pagrindas, vaiko laikinoji globa (rupyba) pasibaigia
vaiko gr4Linimo tevams
dien4.

27'

Atsitadus Civilinio kodekso 3,255 straipsnyje nustatytiems vaiko laikinosios globos
(rupybos) pabaigos pagrindams, i5skyrus 3.255 straipsnio 3 punkt4,
vaiko laikinqj4 glob4 (rupybq)
nustadiusios savivaldybes administracijos direktoriaus
isakymas del vaiko laikinosios globos
(rr'rpybos) panaikinimo priimamas ne veliau kaip per 5 kalendori.nes
diepas nuo pirmiau nurodytq
vaiko laikinosios globos (rDpybos) pabaigos pagrindq atsiradimo dienos.
28' Atsiradus Civilinio kodekso 3.255 straipsnio 3 punl,te nustatytam vaiko laikinosios
globos
(r[pybos) pabaigos pagrindui, vaiko laikinoji globa (rupyba) panaikinama teismo
nutartimi del vaiko
nuolatines globos (rDpybos) nustatymo pagal tarnybos teritorinio skyriaus pareiSkime
teismui del
vaiko nuolatines globos (rupybos) nustatymo pateikt4 pra5ym4 panaikinti vaiko laikinqq glob4

(rrpybfl.
29' Yaik4 sugr4Zinus tevams, savivaldybes administracijos direktoriaus
isakyrno del vaiko
laikinosios globos (rupybos) panaikinimo kopijos pateikiamos vaiko tdvams, vaiko globejui
(rDpintcrjui), Tarnybos teritoriniam skyriui, Globos centrui ir Socialines paramos
skvriui.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Savivaldybes administracijos, Globos centro, Socialiniq paslaugq
istaigos ir Tarnybos
teritorinio skyriaus renkami asmens duomenys saugomi vadovaujantis Asmens duomenu
teisines
apsaugos istatymo nuostatomis.

