
Kaip tapti globėju/budin čiu globotoju ? 

 

1. Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (r ūpintoju),  savivaldybės 
administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:  

• Rašytinį prašymą, kuriame nurodomas globėju norinčio tapti asmens vardas, 
pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeimyninė  ir materialinė padėtis, 
išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos/įvaikinimo motyvai, pageidaujamų 
įvaikinti vaikų skaičius, jų amžius ir lytis; 

• 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;  

• kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad 
fizinis asmuo taptų vaiko globėjų (rūpintoju) 

•  
2. Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, savivaldybės administracijai 

turi pateikti:  
• Rašytinį prašymą, kuriame nurodomas globėju norinčio tapti asmens vardas, 

pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeimyninė  ir materialinė padėtis, 
išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis; 

• 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;  

• kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad 
fizinis asmuo taptų vaiko globėjų (rūpintoju). 

 
3. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas persiunčia 

nurodytų dokumentų kopijas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 
(toliau-Tarnyba) Teritoriniam vaiko teisi ų apsaugos skyriui (VTAS), kad jis atliktų 
pradin į fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (r ūpintoju) ar budin čiu globotojo 
įvertinim ą.  

VTAS užtikrina, kad asmens pradinis vertinimas būtų atliekamas per ne ilgesnį 
nei 20 kalendorinių dienų terminą nuo visų dokumentų gavimo iš savivaldybės dienos.  

 
4. Mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams) 
Jei nenustatoma aplinkybių, dėl kurių fizinis asmuo negalėtumėte būti globėju 
(rūpintoju): 

• VTAS fizinio asmens dokumentus perduoda Tarnybos atestuotiems asmenims 
(GIMK specialistai), kuriems suteikta teisė vykdyti asmenų, norinčių tapti vaikų globėjais 
(rūpintojais), budinčiais globotojais, mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, 
įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą. 

• Mokymų trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai nuo VTAS teigiamo sprendimo dėl 
fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar 
budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo ir duomenų apie fizinį asmenį pateikimo Globos 
centro atestuotiems asmenims. 

• Fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), mokymai pagal 
Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos 
namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK mokymai ). 



 
• Tarnybos atestuoti asmenys (GIMK specialistai) grupinių ir individualių 

susitikimų metu vertins fizinio asmens norinčio tapti globėju (rūpintojo) gyvenimo sąlygas, 
gyvenimo būdą ir pasirengimą tapti globėju (rūpintoju).  

 
• Tarnybos atestuoti asmenys (GIMK specialistai) parengs išvadą dėl fizinio 

asmens pasirengimo  vaiko globai (rūpybai). 
 
5. Galimo globoti (rūpinti) vaiko pasiūlymas 
Esant teigiamai Tarnybos atestuotų asmenų (GIMK specialistų) išvadai, Globos 

centras fiziniam asmeniui pateiks informaciją apie galimą globoti (rūpinti) be tėvų globos 
likusį vaiką (jei nesikreipėte dėl konkretaus vaiko globos (rūpybos)).  

 
6. Esant teigiamam, abipusiam, globėjo (rūpintojo) ir be tėvų globos likusio 

vaiko apsisprendimui, prasideda vaiko globa (rūpyba) globėjo šeimoje.  
 
7. Visi globojantys savo šeimose vaikus, teikiantys budinčio globotojo paslaugas, 

toliau nemokamai gauna visą reikalingą Globos centro specialistų pagalbą. 

 


