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Roki5kis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 38
punktu, Lietuvos Respublikos socialiniq paslaugq istatymo 19 straipsnio 6 dalimi, Globos centro
veiklos ir budindio globotojo vykdomos prieZifrros organizavimo ir kokybes prieZiiiros tvarkos
apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio l9 d.
isakymu Nr. 41-28 ,,Del globos centro veiklos ir vaiko budindio globotojo vykdornos prieZilros
organizavimo ir kokybes prieZiuros tvarkos apra5o patvirtinimo", siekdama sudaryti s4lygas
vaikams augti saugioje ir jq raidai palankioje Seimai artimoje aplinkoje, kai laikinai ar nuolat nera
galimybes jiems augti biologl;fleje Seimoje ar biiti ivaikintiems, organizuoti vaikq prieZiiir4 pas
budindius globotojus Roki5kio rajono savivaldybes taryba n u s p r e n d y', i a:

Patvirtinti Roki5kio rajono savivaldybes budindio globotojo veiklos organizavimo tvarkos
apraS4 @ridedama).

Sprendimas per vien4 menesi gali biiti skundZiamas Regionq apygardos administraciniam
teismui, skund4 (pra5ym4) paduodant bet kuriuose Sio teismo r[muose, Lietuvos Respublikos
administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka.

Savivaldvbds meras Antanas Vagonis
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PRITARTA
Roki5kio rajono savivaldybes tarybos
2018 m. geguZ€s 25 d. sprendimu Nr. TS-159

ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES BUDINEIO GLoBoToJo VEIKLOS
ORGA}IIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SI(YRIUS
BENTIROSTOS NUOSTATOS

l. Roki5kio rajono savivaldybes budindio globotojo veiklos organizavimo tvarkos
apra5as (toliau - Apraias) reglamentuoja budindio globotojo atrankos tvarkq, likusio be tevq globos
vaiko prieZiflros budindio globotojo Seimoje organizavim4, budindio globotojQ pareigas ir teises,
mokejimo uZ vaiko pie1iir1budindio globotojo Seimoje dydi ir tvark4 bei globejq centro funkcijas.

2. Vaiko prieZiiira budindio globotojo Seimoje organizuojama siekiant uZtikrinti
likusio be tevq globos vaiko teisiq ir istatymu ginamq interesq igyvendinim4 ir apsaugq, suteikiant
vaikui tokias artimiausias Seimos gyvenimui sqlygas, kokiq reikia jo fizinei, protinei, dvasinei,
dorovinei bei socialinei raidai ir toki4 Seimos aplink4, kokios reikia jo gerovei.

3. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:
3.1. Budintis *$lonotblas - fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse (CK) globejui (rflpintojui) keliamus reikalavimus, i5klausgs globdjq ir iteviq
mokymus ir budindiq globotojq konsultavimo kursus, pagal su Globos centru sudaryt4 tarpusavio
bendradarbiavimo ir paslaugq teikimo sutarti priZiflrintis likusius be tevq globos vaikus, socialing
rizik4 patiriandius vaikus, su kuriais nera susietas giminystes rySiais, arba Sioje sutartyje nustatytais
atvejais teikiantis kitokiE pagalb4 vaiko tevams, siekiant gr1linti vaik4 i 5eim4. Budintis globotojas
veikl4 vykdo pagal individualios veiklos paZymejim4.

3.2. Globos cerdras - socialiniq paslaugq istaiga (Roki5kio socialines paramos centro
padalinys), kuri, igyvendindlma vaiko glob0jo (rfipintdo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio
bendradarbiavimo ir paslaugq teikimo sutarti perduoda likus! be tevq globos vaik4, socialing rizk4
patirianti vaik4 priZiureti budindiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kit4
pagalb4 pagal poreiki vaikui ir budindiam globotojui, taip pat kitoki4 pagalb1vaiko tOvams, siekiant
gr4Linti vaik4 i 5eim4.

II SI(YRIUS
BUDINCIO GLOBOTOJO STATUSO ASMEMUI SUTEIKIMO TVARKA

4. Fizinis asmuo, siekiantis tapti budineiu globoto.lu:
4.1. kreipiasi i valstybing vaiko teisiq apsaugos institucij4 ir pateikia Lemiau nurodytus

dokumentus:
4.1.1. ra5ytini pra5ym4, kuriame nurodo savo vard4, pavardg, gimimo datq,

gyvenam4jq vietq, darbovietg, Seiming ir materialing padeti, i5laikomq asmenq skaidiq, Seimos
sudeti, motyvus tapti budindiu globotoju;

4.1.2. asmens tapatybg patvirtinantidokument4 ar jo koptje;
4.1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos

paZymejimE, kuris patvirtintq, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kuriq s4ra54 teises aktq nustatyta
tvarka tvirtina Lietuvos Respub likos Vyriausybes igaliota institucij a;

4.I.4. sutuoktinio ar partnerio bei kitq vyresniq-kaip 16 metq kartu gyvenandiq Seimos
nariq ra5ytini sutikim4, kad jq Seimos narys taptq budindiu globotoju;

4.I.5. dokumentus, liudijandius, kad turi nuosav4 ar nuomojam4 blst4;
4.1.6. esant poreikiui, kitus dokumentus;
4.2. dalyvauja Globejq (r[pintojq) ir iteviq rengimo programoje (toliau - GIMK),

gauna teigiam4 iSvad4 i palymdjim1.



5. Valstybine vaiko teisitl apsaugos institucija:
5.1. surenka duomenis apie asmens ir kartu gyvenandiq asmeil+ teistum4 ir padarytus

administracinius teises nusiZengimus;
5.2. prrima sprendim4 del asmens teigiamo pradinio ivertinimo, persiundia duomenis

apie asmeni Globos centrui del GIMK mokymo organizavimo;
5.3. gavgs GIMK teigiam4 iSvad4 apie asmens pasirengim4 btiti budindiu globotoju,

teikia iSvad4 Roki5kio rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos ir sveikatos skyriui
del fizinio asmens tinkamumo btti budindiu globotoju.

6. Fizinis asmuo, kuriam suteikta teise vykdyti budindio globotojo veikl4, pateikia
nustatytos formos pra5ym4 Socialinds paramos ir sveikatos skyriui (toliau - Skyrius) del budindio
globotojo veiklos vykdymo ir vaiko prieZiflros Seimoje organizavimo. Pra5ynas turi btti suderintas
su budindio globotojo sutuoktiniu ar kartu gyvenandiu suaugusiu asmeniu pasira5ytinai.

7. Skyrius, gavgs fizinio asmens pra5ym4 del budindio globotojo veiklos vykdymo,
GIMK iSvad4 bei valstybines vaiko teisiq apsaugos institucijos iSvad4 d'el fizinio asmens
tinkamumo blti budindiu globotoju, parengia Roki5kio rajono savivaldybes administracijos ar jo
igalioto asmens isakyno projekt4 del budindio globotojo statuso asmeniui suteikimo ir teikia ji
pasira5yti. Budindio globotojo statusas gali biiti panaikinamas savivaldybes administracijos
direktoriaus ar jo igalioto asmens isakynu, gavus budindio globotojo pra5ym4 arba paai5kejus
aplinkybems, del kuriq sprendimas naikinti minet4 status4 biitinas, t. y. kai prie3 vaik4 ya
ivykdomas baudliamasis nusiZengimas arba nusikalstama veika.

8. fsakymas del buflindio,globotojo statuso suteikimo priimamas ne veliau kaip per 10
darbo dienq nuo pra5ymo patEikimo Skyriui dienos. Budintis globotojas apie priimta sprendim4
informuojamas ra5tu. Sprendimas taip pat i5siundiamas Globos centrui ir valstybinei vaiko teisq
apsaugos institucij ai.

III SKYRIUS
BUDINdIO GLOBOTOJO VEIKLA

9. Budintis globotbjas priZi[ri vaik4, nesusijusigiminystes rySiais, savo gyvenamojoje
vietoje ir natEralioje Seimos"aplinkoje, uZtikrindamas jam emocini bei fizini saugum4, visaverti
vaiko poreikius atitinkanti ugdym4, auklejim4 ir kasdieng prie1iurq, vykdo kitas teises ir pareigas,
numat5rtas Socialiniq paslaugq istatyme.

10. Budintis globotojas vienu metu negali priZiiireti daugiau kaip 3 vaikq. Bendras
vaikq skaidius budindiojo globotojo Seimoje su savais vaikais - ne daugiau kaip 5. PriZitrimq vaikq
skaidius gali brlti didesnis iSimtinais atvejais, kai nei5skiriami broliai ir seserys ir tai ra5tu suderinta
su Globos centru, budindiu globotoju.

I l. Budindio globotojo Seimoje negali bflli apgyvendinami vaikai, tuo metu sergantys
umiomis infekcinemis ar kitomi s pavoj ingomis uZkrediamomis li gomis.

12. Budintis globotojas priZiuri vaikq pagal Sutarties, sudarytos tarp Globos centro ir
budindio globotojo, s4lygas:

12.1. ivardijamos sutarties Salys, sutarties objektas ir tikslas;
12.2. nwodoma vaiko (-q) prieZiflros vieta. Vaiko, kuriam Civilinio kodekso ir

Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka globa (rupyba) Globos centre, prieZitros ir gyvenamoji
vieta negali btti Globos centro buveines ar socialinds globos istaigos padalinio vieta;

12.3.nurodoma, kiek ir kokio amZiaus, kokiq vaikq budintis globotojas vienu metu

isipareigoj a priZiiireti ;
12.4. le5q, skirq priZi[rimo vaiko (-q) iSlaikymui ir prieZifrai, atlygio budindiam

globotojui uZ paslaugq teikim4 dydis ir mokejimq tvarka;
12.5. atokvepio budindiam globotojui suteikimo tvarka;
12. 6. pagalbos teikimo budindiam globotojui ir vaikui;
12.7. s;fiarties Saliq atsakomybe del netinkamo sutarties s4lygq vykdymo;
12.8. kitos budindio globotojo ir Globos centro teises. ir tarpusavio isipareigojimai;
12.9. sutarties nutraukimo s4lygos ir tvarka;



12.10. esant poreikiui, kitos s4lygos.
13. Sutartis sudaroma I metq laikotarpiui. Sutarties form4 ir kitas dokumentq formas,

susijusias su vaiko apgyvendinimu, paslaugq organizavimu ir teikimu vaikui ir budindiam
globotojui, tvirtina Roki5kio socialines paramos centro direktorius.

14. Budintis globotojas vykdo vaiko pieZlirq:
14.I. krrziniais atvejais ( iki 3 menesiq), kai vaik4 reikia skubiai, bet kuriuo paros

metu apgyvendinti saugioj e aplinkoj e;
1 4.2. siekiant suteikti laikin4 atokvepi kitiems budintiems globotojams;
14.3. tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (riipyba) (iki 12 menesiq) ir vaikas bus

gr4zintas biologiniams tdvams ar jam bus nustatyta nuolatine globa (rtipyba), ar jis bus ivaikintas.
Esant objektyvioms prieZastims, valstybine vaiko teisiq apsaugos institucija gali pateikti sitilym4
Globos centrui del vaiko prieZitros budindio globotojo Seimoje termino pratgsimo.

I 5. Budintis globotoj as, prilitiredamas vaik4:
15.1. uZtikrina vaiko saugum4 ir pasitikejim4 skatinandius santykius;
l5.2.skatina dvasini ir moralini vaiko tobulejim4, stiprina vaiko savivertg, ugdo jo

pareigingumq; i
I 5.3. uZtikrina reikiam4 paramE vaiko gerovei;
15.4. konsultuojasi su Globos centro specialistais del reikiamos pagalbos vaikui;
15.5. uZtikrina vaiko saugum4, nepalieka jo be tinkamos prieZiflros;
15.6. vykdo kitas funkcijas, reikalingas uZtikrinant vaiko frzing, emocing, socialing

gerovg.
16. Valstybine vaiko teisiq apsaugos institucija, paemusi vaik4 i5 Seimos ar kitos jo

buvimo vietos, prane5a apie Gfubos centrui, kuris vaikui parenka budinti globotoj4 ir organizuoja
tevq netekusio ar socialines fizikos vaiko apgyvendinim4 budindio globotojo Seimoje. Budintis
vaiko pasirinlti negali-kuri i5 Seimq geriausiai atitinka vaiko poreikius, sprendZia Globos centras,
bendradarbiaudamas su valstybine vaiko teisq apsaugos institucija.

IV SKYRIUS
GLOBOS CENTRO FT]NKCIJOS

17. Globos centrdb yra vaiko atstovas pagal istatym4 ir turi Sias pareigas:
17.1. Budindio globotojo prieZilrai perduoti vaik4, kuriam budintis globotojas gali

uZtikrinti emocini ir fizini saugum4 bei visaverti poreikius atitinkanti ugdym4 ir prieZiur4, teikti ar
organizuoti tgsting pagalb4budindiam globotojui ir jo priZifrrimiems vaikams;

17.2. skirti darbuotojus, atsakingus uZ reikiamos pagalbos budindiam globotojui
teikim4, ir uZtikrinti, kad 5i pagalba bfitq teikiama laiku ir kokybi5kai; kartu su budindiu globotoju
uZtikrinti Svietimo pagalbos, sveikatos prieZiflros ar kiq paslaugq teikim4 budindiq globotojq
priZifirimiems vaikams ;

17.3. socialiniq paslaugq ir kitos pagalbos budindiam globotojui teikimo metu ne
rediau kaip vien4 kart4 per Sedis menesius atlikti bu'dindio globotojo vykdomos vaiko prieZifiros
kokybes vertinimE;

17.4. kiekvien4 mdnesi skirti vaiko i5laikymui ir prieZiurai reikalingas pinigines le5as
ir uZtikrinti, kad budintis globotojas laiku sutartyje nustatlrtais terminais gautq numat5rt4 atlygi;

17 .5. uZtlkinti, kad budintis globotojas nuolat tobulintq savo profesing kompetencij4;
17.6. vykdyti budindiq globotojq paieSk4;
17.7. telkti individualias konsultacijas budindiam globotojui ne rediau kaip vien4 kart4

per tris savaites (kriziniais atvejais - ne rediau kaip ll kartus per savaitg), o jei vaikui nustatyta
nuolatine globa (r[pyba) - ne rediau kaip I kartq per mdnesf. Esant poreikiui individualios
konsultacijos gali buti organizuojamas daLniau;

17.8. organizuoti vaiko registracij4 pirmines sveikatos prieZifiros istaigoje, kuri
pasirenkama ardiausiai vaiko gyvenamosios vietos arba patogiausiai pasiekiama, uZtikrinti vaikui
sveikatos prieZiuros paslaugq, tarp jq ir psichikos sveikatos paslaugq, prieinamum4 sveikatos
prieZifiros istaigose;



17.9. uitlk'rinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikui pagal ivertintus jo
poreikius ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4 atitinkamoje ugdyrno istaigoje (vaikq darflelyje,
mokykloje ar kt.);

17.10. mokyklinio amZiaus vaikui pagal jo galimybes ir sveikatos btklg sudaryti
s4lygas mokytis pagal jo poreikius atitinkandias ugdymo programas bendrojo ugdymo, profesineje,
specialiojoje ar kito tipo ugdymo istaigoje;

l7.ll. vykdyti budindio globotojo finansiniq le5q panaudojimo kontrolg ir teikti
pagalbq tvarkant a ps ka itq;

17.12. kartu su budindiu globotoju uZtikrinti vaiko bendravim4 su artimaisiais ir kitais
giminaidiais, jei tai nekenkia vaiko inter8samsl

17.13. sprendZiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su
suinteresuotomis valstybes ir savivaldybes institucijomis;

17.14. uZtikrinti, kad budindio globotojo Seimoje vaikas b[tg saugts (tiek fiziniu, tiek
psichologiniu poZiuriu), kad budintis globotojas rfipintqsi vaiko sveikata ir ugdymu;

17 .15. vykdyti vaiko atstovo pagal istatym4 pareigas, numat5rtas Civiliniame kodekse;
17.16. igyvendinti kitas teises aktuose ir sutartyje nustat5rtas pareigas.
18. Globos centro teises:
18.1. sudaryti sutarti su budindiu globotoju ar j4 nutraukti;
18.2. igyvendinti vaiko atstovo pagal istatym4 teises, numatytas Civiliniame kodekse;
18.3. igyvendinti kitas teisOs aktuose ir sutartyse nustat5itas teises.

V SKYRIUS
MOKEJIMAS uZ vAIKo pRrEZrURA BUDrNero cloBoroJo Snruorn

19. Vaiko prieZitira budindio globotojo Seimoje finansuojama i5 savivaldybes biudZeto
le5q, valstybes biudZeto leSq, skirn4 vaikq globos (r[pybos) i5mokoms pagal Lietuvos Respublikos
i5mokq vaikams lstatymq moketi, ir kitq teisetai igytq le5q. Le5as planuoja ir apskaito Globos
centras. *,

1
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20. Globos centras budindiam globotojui sutartyje nustaqfta tvarka moka nurodytas
i5mokas, kurios pervedamos i budindio globotojo nurody4 asmening s4skait4:

20.1. i5mokE uL vaiko prieZiiir4 - I (vienos) Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimu nustatytos minimalios menesines algos (toliau - MMA) dydLio menesini atlygi budindiam
globotojui uZ kiekvien4 laikinai apgyvendint4vaikq (uZ fakti5kai suteillas paslaugas). Kai vaikas
apgyvendintas iki 3 meQ arba turintys negaliq-l,5 (pusantro) MMA uZ vien4 vaikq (uZ fakti5kai
suteiktas paslaugas).

20.2. papildom4 iSmok4 vaiko poreikiq tenkinimui (lavinimui, uZimtumui ir kitoms
reikmems)- 4 (keturiq) baziniq socialiniq i5mokq dydZio i5mok4 per menesi uZ kiekvien4 budindio
globotoj o Seimoj e ap gyvendin tq v atk1 (uZ fakti Skai suteiktas paslaugas).

20.3. vaikui i5laikyti skirt4 vaiko globos (r[pybos) i5mokq pagal Lietuvos Respublikos
i5mokq vaikams istatym4. ISmoka mokama uZ kiekvien4 budindio globotojo Seimoje apgyvendintq
vaik4. I5moka skaidiuojam proporcingai dienq, kurias vaikas gyvena budindio globotojo Seimoje,
skaidiui.

21. Del Apra5o 20.1 ir 20. 2. punktuose numatyto atlygio gavimo budintis globotojas
pateikia Globos centrui patvirtintos forrnos paslaugq suteikimo akt4 (akto form4 tvirtina Roki5kio
socialines paramos ."ntro direktorius) ne veliau kaip kito menesio antr4lq darbo dien4. Sios
iSmokos skaidiuojamos proporcingai dienq, kurias vaikas gyvena budindio globotojo Seimoje,
skaidiui. Apra5o 20.1 le5os iskaitomos i budindio globotojo pajarnas ir nuo Siq le5q sumokami teises
aktais nustatSrti mokesdiai. Tais atvejais, kai sutarti sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam
i5iq.
22. Atlygis ir i5mokos, numatytos Apra5o 20 punkte, yra mokamos sutarties galiojimo metu.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



23. Sutartis gali btti keidiama ar nutraukiama budindio globotojo iniciafia, prie5 tar
Globos centr4 ispejus ne veliau kaip prie5 I menesi, jei Seimoje nera laikinai apgyvendinto ir
priZidrimo vaiko, ir ne veliau kaip prie5 3 menesius, jei Seimoje yra apgyvendintas ir priZitrimas
vaikas, iSskynrs atvejus, kai vaiko laikinoji globa baigiasi anksdiau Sio termino.

24. Globos centras viena5ali5kai gali nutraulli sutarti:
24.1. kai budintis globotojqp nevykdo Apra5e nustatytq reikalavimq ir sutarfyje

numat5rh4 isiparei goj imq;
24.2. kai budintis globotojas be pateisinamos prieZasties atsisako apgyvendinti ir

priZifrreti vaik4;
25. Apra5as gali bfiti keidiamas ar naikinamas Roki5kio rajono savivaldybes tarybos

sprendimu.
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