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DĖL GLOBĖJO (RŪPINTOJO) PARINKIMO LIKUSIAM BE TĖVŲ GLOBOS VAIKUI 

TVARKOS APRAŠO PROJEKTO NR.20-9708(2) DERINIMO 

 

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, susipažinusi su pateiktu derinti Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų 

globos vaikui tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektu (toliau – Projektas), teikia žemiau išdėstytas 

pastabas ir pasiūlymus jo tobulinimui: 

1. Pritariant Projekto rengėjų nurodytam tikslui – aiškiai reglamentuoti likusio be tėvų 

globos vaiko globėjo (rūpintojo) parinkimo mechanizmą ir prioritetus bei kitas reikšmės turinčias 

aplinkybes, kurie turi būti įvertinami parenkant globėją (rūpintoją) ir tokiu būdu užtikrinant proceso 

skaidrumą, objektyvumą ir aiškumą, pakartotinai atkreiptinas dėmesys, kad pateiktame projekte 

neatskleistos ir nenustatytos globėjo parinkimo konkrečiam vaikui reikšmės turinčios aplinkybės ir 

kriterijai, garantuosiantys vaiko interesų užtikrinimą globėjo (rūpintojo) ar (ir) budinčio globotojo 

(toliau tekste – globėjo (rūpintojo) parinkimo procese. 

Įvertinant, kad vaiko interesų užtikrinimas nustatant vaikui globą (rūpybą) ir paskiriant 

globėją (rūpintoją) galimas tik tada, kai įvertinamos visos aplinkybės susijusios su konkretaus vaiko 

poreikiais bei globėjo (rūpintojo) galimybės juos užtikrinti konkrečioje situacijoje, t. y globėjo 

parinkimas yra (turėtų būti) procesas, kurio metu specialistų komanda be tėvų globos likusiam vaikui 

parenka geriausiai jo poreikius galinčius patenkinti globėjus (rūpintojus), taip pat tai, kad 

savivaldybės administracijai rekomendacijas dėl konkrečiam vaikui parenkamo globėjo teikia (gali 

teikti) daug subjektų (CK 3.264 straipsnio 1 dalis), šiame Projekte pagrindinį dėmesį tikslinga skirti 

detaliam globėjo (rūpintojo) parinkimo aspektų, kurie turėtų būti įvertinti šiame procese (kokiais 

kriterijais remiantis parenkamas globėjas (rūpintojas)/budintis globotojas vaikui) reglamentavimui. 

Pakartotinai siūlytina įvertinti Valstybės kontrolės teiktas pastabas bei pasiūlymus dėl suporavimo 

teisinio reglamentavimo spragų1 bei Specialiųjų tyrimų tarnybos 2019 m. spalio 1 d. Antikorupcinio 

vertinimo išvadą Nr. 4-01-84432. 

 
1 Valstybės kontrolės 2014 m. sausio 31 d. valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-10-3-1 „Ar vaikų globos sistema 

atitinka globojamo vaiko geriausius interesus“, www.vkontrole.lt 
2 Specialių tyrimų tarnybos 2019 m. spalio 1 d. Antikorupcinio vertinimo išvada Nr. 4-01-8443 „Dėl budinčių 

globotojų atrankos proceso ir vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo. 

mailto:vtaki@vtaki.lt
http://www.vkontrole.lt/
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Pateiktame derinti projekte iš esmės atkartotos Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 4 ir 5 

dalies, nuostatos, tačiau nėra detalizuojama Kodekso 3.268 straipsnio 1dalis (vaiko globėjas 

(rūpintojas) parenkamas atsižvelgiant į jo asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti 

globėju (rūpintoju), jo santykius su netekusiu tėvų globos vaiku bei vaiko interesus). 

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pagal Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 1 dalį globos 

centras, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija yra tik dalis subjektų, turinčių teisę teikti 

rekomendacijas dėl globėjo (rūpintojo) kandidatūros. Projekte nėra reglamentuota kokie subjektai ir 

kokius veiksmus turės atlikti, kai rekomendacijas dėl globėjo (rūpintojo) skyrimo savivaldybės 

administracijos direktoriui pateiks kitos valstybinės institucijos ir įstaigos, nevyriausybinės 

organizacijos, dirbančios vaiko teisių apsaugos srityje. 

2. Pakartotinai siūlytina įvertinti, ar tikslingas kitų teisės aktų nuostatų atkartojimas 

(pavyzdžiui, Vaiko globos organizavimo nuostatų), taip pat normų, susijusių su vieno iš vaiko globos 

nustatymo etapų – pasirengimu nustatyti globą, dėstymas ir detalizavimas derinamame teisės akte, 

kurio tikslas, kaip nurodo patys rengėjai – reglamentuoti likusio be tėvų globos vaiko globėjo 

(rūpintojo) parinkimo tvarką bei nustatyti aiškius kriterijus. Manytina, kad neabejotinai svarbūs 

pasirengimo nustatyti vaikui globą (įskaitant ir globėjo parinkimo organizavimo) procesai (projekto 

II skyrius) turėtų (galėtų) būti detaliau aptarti papildant šiuo metu galiojančius Vaiko globos 

organizavimo nuostatus bei Vaiko laikinosios globos organizavimo nuostatus. 

3. Projekto nuostatos ne visa apimtimi suderintos su kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais globos organizavimo santykius, kai kurios kitų galiojančių teisės aktų nuostatos 

šiuo Projektu keičiamos ar dėstomos plečiamai, todėl sukurs teisinio neaiškumo situaciją ir kolizijas, 

o tai savo ruožtu neužtikrins vienodo teisės normų taikymo, vienodos praktikos formavimo, kels 

pagrįstas abejones dėl priimtų sprendimų objektyvumo ir skaidrumo (pavyzdžiui Projekto 5 punktas 

ir Vaiko globos organizavimo nuostatų 34 punktas ir kt.). 

Kaip ne kartą minėta, teisinio tikrumo, aiškumo, kaip vieno iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto 

teisinės valstybės principo elementų, imperatyvas suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus 

teisiniam reguliavimui. Jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos 

tiksliai, jose negali būti dviprasmybių. Kitas, ne mažiau svarbus teisinio tikrumo ir aiškumo principo 

įgyvendinimo aspektas – teisinis stabilumas, apsaugantis teisinių santykių subjektų teises ir pagarba 

subjektų, dalyvaujančių teisiniuose santykiuose, teisėtiems lūkesčiams. 

Todėl siūlytina apsvarstyti galimybę tobulinti derinimui pateiktą Projektą, jo nuostatas dėstant 

nuosekliai (pavyzdžiui V skyrių dėstyti kaip IV, IV skyrių – kaip V ir pan.), Projekto nuostatas 

suderinant su galiojančių teisės aktų nuostatomis, atsisakant su kitų globos organizavimo etapų 

reglamentavimu susijusių nuostatų dėstymo Projekte (esant poreikiui atitinkamai pildant ar 

pakeičiant galiojančių teisės aktų nuostatas).  

4. Pakartotinai siūlytina tikslinti Projekto 1 punktą, ir siekiant išvengti pasikartojimų toje 

pačioje teisės normoje, po žodžių „nustato globėjo (rūpintojo)“ įrašyti žodžių junginį „budinčio 

globotojo“, aiškiai apibrėžti, kad globėjo (rūpintojo) parinkimo vaikui kriterijai taikomi ir budinčio 

globotojo parinkimui, sakinio dalį „globėjo (rūpintojo) parinkimą vaikui globojamam (rūpinamam) 

globos centre, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje“ išbraukti kaip perteklinę. 

Šis siūlymas siejamas su Civilinio kodekso 3.252 straipsnio 2 dalimi, 3.264 straipsnio 2 

dalimi. Taip pat pažymėtina, kad ir tais atvejais, kai Civilinio kodekso nustatytais pagrindais vaiko 

globa (rūpyba) bus nustatoma vaikų globos institucijoje, yra svarbu įvertinti, ar (kuris) vaiko globėjas 
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(institucija) galės geriausiai užtikrinti vaiko individualius poreikius. Todėl Projektą siūlytina 

papildyti atitinkamomis nuostatomis. 

5. Siūlytina papildyti Projekto 2 punktą nuoroda į Vaiko laikinosios globos nuostatus, 

patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. 

įsakymu Nr. 56 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. 

įsakymo Nr. A1-790 redakcija). 

6. Atsižvelgiant į šio rašto 3 punkte nurodytus argumentus dėl teisinio aiškumo ir tikrumo, 

siūlytina tikslinti Projekto skyrių pavadinimus, įvertinant Skyriuose dėstomų teisės normų turinį.   

Rengėjai Projektą skirsto į: 

I skyrių „Bendrosios nuostatos“; 

II skyrių „Globėjo (rūpintojo) parinkimas be tėvų globos likusiam vaikui“ 

Pirmąjį skirsnį „Globėjo (rūpintojo) parinkimo be tėvų globos likusiam vaikui 

organizavimas“,  

Antrąjį skirsnį „Laikinojo globėjo (rūpintojo) parinkimas be tėvų globos likusiam vaikui“,  

Trečiąjį skirsnį „Nuolatinio globėjo (rūpintojo) parinkimas be tėvų globos likusiam vaikui“; 

III skyrių „Globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui procedūra, 

prioritetai ir kitos turinčios reikšmės aplinkybės“; 

IV skyrių „Informacijos apie likusį be tėvų globos vaiką pateikimas parinktam globėjui 

(rūpintojui); 

V skyrių „Globėjo (rūpintojo) parinkimas vaikui globojamam (rūpinamam) globos centre ar 

vaikų globos institucijoje“; 

VI skyrių „Baigiamosios nuostatos“. 

Nors Projekto II skyriaus ir jo Antrojo ir trečiojo skirsnių pavadinimai suponuoja, kad šioje 

Projekto dalyje yra (turi būti) dėstomos normos, susijusios su globėjo (rūpintojo) parinkimu 

(„suporavimu“ – kriterijais ir pan.) vaikui, tačiau joje dėstomos nuostatos, reglamentuojančios ne 

globėjo (rūpintojo) ar budinčio globotojo parinkimą vaikui, o pasirengimą parinkimui, t.y. 

detalizuojamos pasirengimo vaiko globai procedūros (kurias tikslinga, kaip jau minėta, 

reglamentuoti kituose teisės aktuose), o ne geriausiai vaiko poreikius galinčio patenkinti globėjo 

(rūpintojo) parinkimas.  

Sutiktina, kad pasirengimo skirti vaiko laikinąjį ir nuolatinį globėją (rūpintoją) procesai 

skiriasi, tačiau II skyriaus Antrojo ir Trečiojo skirsnių pavadinimai (dėl dermės trūkumo su Skyriaus 

ir skirsnių turiniu) kelia klausimų, kodėl vaiko globos rūšis (laikinoji, nuolatinė) lemia globėjo 

(rūpintojo) parinkimo kriterijus. Iš V skyriaus pavadinimo taip pat neaišku, kodėl vaiko globos 

formos skirtumai lemia globėjo (rūpintojo) parinkimo be tėvų globos likusiam vaikui skirtumus. 

Todėl dar kartą siūlytina apsvarstyti Projektu reguliuojamų santykių apimtį ir, jei bus nuspręsta, jog 

tikslinga Vaiko globos organizavimo nuostatų bei Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų 

normas detalizuoti atskirame teisės akte (šiame Projekte), suderinti pavadinimus su skirsnių turiniu 

(pavyzdžiui, Pasirengimas laikinojo globėjo (rūpintojo) be tėvų globos likusiam vaikui parinkimui 

ar pan.). 

7. Tobulinti Projekto 4 punkto formuluotę, suderinant vaiko nuomonės išklausymo momentą 

su potencialių globėjų (rūpintojų) paieškos veiksmais: Projekto rengėjai siūlo vaiko nuomonę 

išklausyti ne vėliau nei kitą darbo dieną nustačius likusį be tėvų globos vaiką (gavus teismo leidimą 

paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą), o veiksmai, siekiant nustatyti asmenis, galinčius tapti 

ateityje globėjais (rūpintojais) pradedami paėmus vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą. 
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8. Projekto 5 punktą siūlytina suderinti su Vaiko globos organizavimo nuostatų 34 punktu 

ir Vaiko laikinosios globos nuostatų 8 punktu ir vietoj žodžių junginio „paėmęs vaiką iš jo atstovų 

pagal įstatymą“ įrašyti „nustatęs likusį be tėvų globos vaiką“. Ta pati pastaba taikytina ir 5.2. punktui. 

9. Siūlytina Projekto 5.1. punktą suderinti su Vaiko globos organizavimo nuostatų 34 

punktu ir nustatyti terminą (ne vėliau kaip kitą darbo dieną), per kurį turi išsiaiškinti ir pateikti 

savivaldybės administracijai duomenis apie fizinį asmenį (vaiko giminaitį, kitą su vaiku emociniais 

ryšiais susijusį asmenį, asmenį, kuris globoja vaiko brolį ar seserį), galintį tapti vaiko globėju 

(rūpintoju).  

10. Projekto 5.2. punktą siūlytina suderinti su Vaiko globos organizavimo nuostatų 34 

punktu bei Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų 5 punktu, nes būsimasis globėjas vaikui 

pradedamas ieškoti nustačius be tėvų globos likusį vaiką (ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo 

Tarnybos teritorinio skyriaus pranešimo pateikimo). 

11. Siūlytina tobulinti Projekto 6 punkto formuluotę, vietoj nuorodos į Projekto 5.1. 

punktą, pateikiant nuorodą į atitinkamas Vaiko laikinosios globos nuostatų normas. 

12. Tikslinga Projekto 7 punktą suderinti su Vaiko globos organizavimo nuostatų 34 

punktu ir Projekto 5.1. punktu bei įvertinti Projekto 5-7 punktų nuostatų dermę su Vaiko globos 

organizavimo nuostatų normomis, reglamentuojančiomis nustatytų veiksmų atlikimo terminus, 

subjektus, įgaliotus atlikti tam tikrus veiksmus ir priimti sprendimus, jų įgaliojimų apimtis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad dėl kituose teisės aktuose įtvirtintų teisės normų ir jų 

įgyvendinimo mechanizmų interpretavimo ar (ir) papildomo netikslaus atkartojimo šiame Projekte, 

vaiko globėjo (rūpintojo) parinkimo tvarkos reglamentavimas neatitinka keliamo teisinio aiškumo ir 

apibrėžtumo reikalavimo.  

13.  Pagal Vaiko globos organizavimo nuostatų 34 punktą „Tarnybos teritorinis skyrius, 

nustatęs likusį be tėvų globos vaiką, apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja savivaldybės 

administraciją dėl būsimojo globėjo (rūpintojo) paieškos ir jai pateikia duomenis ... apie fizinį 

asmenį ..., galintį tapti vaiko globėju (rūpintoju). Savivaldybės administracija siekia išsiaiškinti 

galimybes nustatyti vaiko globą (rūpybą), vadovaudamasi Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 5 

dalyje nustatyta pirmenybės suteikimo eile“.  

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų 7 punkte nustatyta, kad „jei Tarnybos teritorinis 

skyrius ... nurodė konkretų fizinį asmenį (vaiko giminaitį, kitą su vaiku emociniais ryšiais susijusį 

asmenį, asmenį, kuris globoja vaiko brolį ar seserį), galintį tapti vaiko globėju (rūpintoju), 

savivaldybės administracija siekia išsiaiškinti galimybes nustatyti vaiko globą (rūpybą), 

vadovaudamasi Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 5 dalyje nustatyta pirmenybės suteikimo eile bei 

Civilinio kodekso 3.249 straipsnyje nustatytais globos organizavimo principais“. Šių nuostatų 9 

punkte nustatyta, kad savivaldybės administracija, gavusi Civilinio kodekso 3.250 straipsnio 3 dalyje 

nurodytą Tarnybos teritorinio skyriaus nurodymą nustatyti vaikui laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti 

konkretų laikinąjį globėją (rūpintoją), parenka vaikui laikinąjį globėją (rūpintoją), atsižvelgdama į 

globos centro ar Tarnybos teritorinio skyriaus arba kitų valstybinių institucijų ir įstaigų, 

nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, rekomendacijas dėl fizinio 

asmens tinkamumo būti vaiko globėju (rūpintoju). 

Vaiko laikinosios globos (rūpybos) 10 punkte nustatyta kokius dokumentus Tarnybos 

teritorinis skyrius turi pateikti, teikdamas savivaldybės administracijai nurodymą nustatyti vaikui 

laikinąją globą (rūpybą) ir paskirti konkretų laikinąjį globėją (rūpintoją). 
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Įvertinant tai, kad Projekto nuostatomis negali būti keičiamos kitų galiojančių teisės aktų 

nuostatos, siūlytina tikslinti Projekto 8 punkto formuluotę, atsisakant nurodymo turinio ir pridedamų 

dokumentų, nustatytų cituotuose teisės aktuose, atkartojimo ir pakeitimo. Projekto  8 punkte galėtų 

būti įtvirtinta blanketinė norma į aukščiau nurodytą teisės aktą. 

Nepritarus šiam siūlymui, siūlytina Projekto 8 punkte dėstomą informaciją, kuri turi būti 

Nurodyme, suderinti su Vaiko laikinosios globos (rūpybos) organizavimo nuostatų 10 punktu ir 

tobulinti Projekto 8 punkto formuluotę, išdėstant ją papunkčiais. 

14. Tobulinti Projekto 9 punkto formuluotę, Nurodyme pateiktiną informaciją išdėstant 

papunkčiais. Taip pat svarstytinas tikslingumas papildyti šį punktą informacija apie vaiko specifinius 

poreikius ir (ar) specialiuosius ugdymo poreikius (duomenis apie vaiko gydymo režimą, priežiūros 

rekomendacijas, ugdymo poreikius, pagalbos vaikui poreikius), informacija apie vaiko raidą, vaiko 

nuomonės išklausymo aktu. 

15.  Projekto 11 punktą suderinti su Civilinio kodekso 3.249 straipsnio 1 dalies 5 punktu 

(vaiko aplinkos ir globos (rūpybos) vietos pastovumas) bei Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 

4 straipsnio 18 punktu (vaiko aplinkos ir globos (rūpybos) vietos pastovumas – parenkant vaiko 

globos (rūpybos) vietą, turi būti siekiama užtikrinti, kad tai būtų vienintelė vaiko globos (rūpybos) 

vieta, kuri būtų kaip įmanoma arčiau vaiko gyvenamosios vietos ir gali būti keičiama tik tuo atveju, 

jeigu tai atitinka geriausius vaiko interesus). 

16. Tikslinti Projekto 12 punkto formuluotę, nustatant, kad ir tais atvejais, kai Globos 

centras, nustatęs, kad yra vienas pasirengęs globoti (rūpinti) asmuo, budintis globotojas ar šeimyna, 

galintys prižiūrėti ar globoti (rūpinti) likusį be tėvų globos vaiką, nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą 

darbo dieną, inicijuojama globėjo (rūpintojo) parinkimo procedūra.  

Priešingu atveju, Projekto rengėjų siūloma šio ir Projekto 7 punkto formuluotės suponuoja, 

kad globėjo (rūpintojo) parinkimo procedūra inicijuojama tik tais atvejais, kai yra daugiau nei vienas 

pasirengęs globoti (rūpinti) asmuo, budintis globotojas ar šeimyna, galintys prižiūrėti ar globoti 

(rūpinti) likusį be tėvų globos vaiką, o tai prieštarautų ne tik šio Projekto tikslui, bet ir neatitiktų 

Civilinio kodekso 3.249 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 3.268 straipsnio 1 dalies, Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 3, 6 punktų nuostatų (nebūtų vertinama, ar pasirengęs asmuo gali 

užtikrinti vaiko poreikių tenkinimą).  

Ta pati pastaba (siūlymas) taikytinas ir Projekto 18, 21, 49 punktams. 

17.  Civilinio kodekso 3.257 straipsnyje nustatyti vaiko nuolatinės globos (rūpybos) 

nustatymo pagrindai: 

1) abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs; 

2) abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų teismo paskelbti mirusiais arba pripažinti nežinia 

kur esančiais; 

3) vaikas įstatymų nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų; 

4) tėvystės ar artimos giminystės ryšiai nuo vaiko radimo dienos nenustatyti per tris 

mėnesius; 

5) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nustatyta tvarka pripažinti neveiksniais šioje srityje; 

6) abiem tėvams arba turimam vieninteliam iš tėvų yra neterminuotai apribota tėvų valdžia.  

Tačiau Projekto Trečiajame skirsnyje aptariami tik Kodekso 3.257 straipsnio 1, 2 punktuose 

(Projekto 17, 19 punktai) bei 6 punkte (Projekto 20 punktas) nustatyti atvejai. 

Sutiktina, kad Vaiko globos organizavimo nuostatų 44 punkte yra išskirti Civilinio kodekso 

3.257 straipsnio 1 ir 2 punktuose nustatyti atvejai, tačiau tokio išskyrimo tikslas – reglamentuoti 
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teisines saugios aplinkos vaikui užtikrinimo procedūras per teismo laikinųjų apsaugos priemonių 

taikymo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo institutus. Todėl manytina, kad derinamo Projekto 

kontekste toks išskyrimas nėra tikslingas, nes nesukuria (ir neturėtų sukurti) išskirtinių tik 

paminėtiems nuolatinės globos nustatymo pagrindams globėjo (rūpintojo) parinkimo procedūrų, 

Projekto nuostatos (siūlomas reguliavimas) neatskleidžia tokio išskyrimo pagrįstumo bei poreikio. 

Taip pat Projektu lieka nereglamentuoti Tarnybos teritorinio skyriaus veiksmai parenkant nuolatinį 

globėją (rūpintoją), esant Civilinio kodekso 3.257 straipsnio 3, 4 ir 5 punktuose. 

Todėl siūlytina tikslinti Projekto Trečiąjį skirsnį (17, 19, 20, 22 punktai), nustatant Tarnybos 

teritorinio skyriaus veiksmus nuolatinio globėjo (rūpintojo) parinkimo procese (kiek jie 

nereglamentuoti Civiliniame kodekse ir Vaiko globos organizavimo nuostatuose) esant visiems 

nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo pagrindams (neišskiriant nuolatinės globos (rūpybos) 

nustatymo pagrindų).  

18. Tikslinti Projekto 19 punkto formuluotę, dėstant papunkčiais Tarnybos teritorinio 

skyriaus kreipimesi dėl nuolatinio globėjo (rūpintojo) paieškos pateikiamą informaciją. 

19. Patikslinti Projekto 22 punkto formuluotę, dėstant papunkčiais Tarnybos teritorinio 

skyriaus kreipimesi dėl nuolatinio globėjo (rūpintojo) paieškos pateikiamą informaciją  

20. Tikslinti Projekto 23 punktą, įvertinat pastabą dėl Projekto 12 punkto bei suderinant 

punkto nuostatas su Projekto 13 punktu bei Vaiko globos organizavimo nuostatų 35 punktu (Globos 

centras ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo savivaldybės administracijos kreipimosi dienos SPIS 

patikrina informaciją apie asmenis, pasirengusius globoti (rūpinti) be tėvų globos likusį vaiką, ir jai 

pateikia rekomendaciją dėl fizinio asmens ar budinčio globotojo, ar šeimynos tinkamumo būti vaiko 

globėju (rūpintoju). 

21. Siūlytina Projekto 26 punktą dėstyti Projekto III skyriuje ir pakartotinai siūlytina 

nustatyti socialinės globos įstaigos, kaip vaiko globėjo (rūpintojo) parinkimo tvarką ir kriterijus 

(galinti užtikrinti vaiko ryšį su šeima, užtikrinanti vaiko poreikius, teikianti kokybiškas vaiko 

socialinės globos paslaugas, t. y. kurios licencijos galiojimo nenustabdė/nepanaikino 

kompetentingos institucijos, dėl licencijos sustabdymo ir (ar) panaikinimo nėra ginčo teisme, nėra 

kompetentingų institucijų nustatytų ir nepašalintų esminių kaip globėjo veiklos trūkumų ir pan.). 

Projekto rengėjų 26 punkte siūlomas reglamentavimas (kad institucija atitiktų Socialinės globos 

normų aprašą) nereiškia, kad institucija gebės užtikrinanti vaiko poreikius, teikia kokybiškas vaiko 

socialinės globos paslaugas (licencijos galiojimo nenustabdė/nepanaikino kompetentingos 

institucijos, dėl licencijos sustabdymo ir (ar) panaikinimo nėra ginčo teisme, nėra kompetentingų 

institucijų nustatytų ir nepašalintų esminių institucijos kaip globėjo veiklos trūkumų ir pan.). 

22.  Teikiant pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymo „Dėl Globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ projektui Nr.20-9708 (2020-07-16 raštas Nr. (1.19 -2020-511)2-910) buvo pažymėta, 

kad vaiko interesų užtikrinimas nustatant vaikui globą (rūpybą) ir paskiriant globėją (rūpintoją) 

galimas tik tada, kai įvertinamos visos aplinkybės susijusios su konkretaus vaiko poreikiais bei 

globėjo (rūpintojo) galimybės juos užtikrinti konkrečioje situacijoje, t. y globėjo parinkimas yra 

(turėtų būti) procesas, kurio metu specialistų komanda be tėvų globos likusiam vaikui parenka 

geriausiai jo poreikius galinčius patenkinti globėjus (rūpintojus). Todėl reglamentuojant globėjo 

(rūpintojo) parinkimą esminiais kriterijais turėtų būti gebėjimas ir galėjimas  patenkinti konkretaus 

vaiko poreikius. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė dar 2019-08-12 raštu Nr. (1.19-2019-170)2-686 

teikdama pastabas ir pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Globėjo (rūpintojo) 
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parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto, atkreipė dėmesį, 

kad parinkimo procesas nepakankamai detalizuotas ir formalizuotas, parinkimo kriterijai nėra aiškūs, 

todėl siūlytas reglamentavimas neišspręs globėjo parinkimo srityje egzistuojančių problemų. 

Pakartotinai atkreiptinas dėmesys, kad derinamo projekto III skyriuje dėstomos teisės normos 

iš esmės nesprendžia aukščiau paminėtų problemų, taip pat nesudaro prielaidų užtikrinti globėjo 

parinkimo proceso skaidrumo ir priimamų sprendimų objektyvumo bei pagrįstumo, taip pat 

nenustato priimtų sprendimų objektyvumo bei pagrįstumo patikros (esant poreikiui) galimybių, 

nenustatyti kriterijai, kuriais remiantis užtikrinamas objektyvus Projekto 33 punkte nustatytų 

aplinkybių vertinimas. 

Pakartotinai siūlytina svarstyti tikslingumą iš esmės tobulinti Projekto III skyrių, globėjo 

(rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui parinkimo proceso reglamentavimui taikant 

analogiją (su atitinkamomis išimtimis) įtėvių parinkimo tvarkos reglamentavimą, nustatytą 

Įvaikinimo organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše. 

23. Civilinio kodekso 3.264 straipsnio 1 dalyje bei Vaiko globos organizavimo nuostatų 41 

punkte nustatyta, kad rekomendacijas savivaldybės administracijos direktoriui rekomendacijas dėl 

globėjo (rūpintojo) skyrimo gali pateikti globos centras, valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, 

kitos valstybinės institucijos ir įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, dirbančios vaiko teisių 

apsaugos srityje. 

Todėl tikslinga Projekte reglamentuoti globėjo (rūpintojo) parinkimo specifiką, kai 

rekomendacijas pateikia kitos valstybinės institucijos ir įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, 

dirbančios vaiko teisių apsaugos srityje. 

24. Tikslinti Projekto 34 punktą, vietoj žodžių junginio „kurios Išvada parengta anksčiau“ 

įrašyti žodžių junginį „kuri anksčiau įrašyta į Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), globėjų 

(rūpintojų), asmenų, pasirengusių globoti (rūpinti) vaiką, ir vaiko globėjų (rūpintojų), nušalintų nuo 

vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų, centralizuotą apskaitą“. 

25. Svarstytina, ar globėjo (rūpintojo) parinkimo vaikui procesas gali (turi) apimti tik 

dokumentinį ir formalų vaiko poreikių ir potencialaus globėjo (rūpintojo) galimybių juos tenkinti 

vertinimą, nesuteikiant galimybių vertinimo ir parinkimo procese potencialiems globėjams 

(rūpintojams) susipažinti su informacija apie vaiką, susitikti vaikui ir asmeniui. Manytina, kad šie 

veiksmai turėtų būti atlikti prieš teikiant savivaldybės rekomendacijas dėl globėjo (rūpintojo) 

kandidatūros ir nurodymą. 

Projekto rengėjų siūlymu (35, 36 punktai), globos centras savivaldybės administracijai 

pateikia rekomendaciją, savivaldybės administracija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo 

rekomendacijos gavimo dienos, nusiunčia informacinį raštą parinkto globėjo (rūpintojo) 

gyvenamosios ar veiklos vietos globos centrui, kuris ne vėliau kaip kitą dieną organizuoja susitikimą 

su parinktu laikinuoju globėju (rūpintoju) ir jo metu parinktą laikinąjį globėją (rūpintoją) supažindina 

su Aprašo 35 punkte nurodyta informacija apie likusį be tėvų globos vaiką, vėliau organizuojamas 

susitikimas su vaiku, įforminamas sutikimas ar atsisakymas globoti parinktą vaiką, ši informacija 

pateikiama kompetentingiems subjektams. 

Siūlomas reglamentavimas kelia abejones, ar, net ir esant sutikimui globoti (rūpinti) pasiūlytą 

vaiką, praktikoje bus (galės būti) užtikrintas Civilinio kodekso 3.262 straipsnyje nustatyto termino 

priimti sprendimą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo įgyvendinimas (per 3 darbo 

dienas nuo nurodymo įregistravimo dienos). Akivaizdu ir tai, kad ši Kodekso norma nebus 
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įgyvendinama praktikoje, kai asmuo nesutiks (po informacijos apie vaiką pateikimo, susitikimo su 

vaiku) globoti vaiką, ar vaikas išreikš neigiamą nuomonę dėl globos pas konkretų globėją. 

Todėl siūlytina įvertinant šias pastabas tobulinti Projekto IV skyrių ir svarstyti galimybę ir 

tikslingumą dalį jo nuostatų dėstyti Projekto III skyriuje. 

26. Patikslinti Projekto 48 punkto formuluotę, papildant ją nuoroda į III skyrių. 

27.  Pakartotinai siūlytina papildyti Projekto VI skyriaus nuostatas, nurodant sprendimų 

dėl globėjo (rūpintojo) arba budinčio globotojo parinkimo apskundimo tvarką ir terminus. 

 

 

 

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė 
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