
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL BUDINČIO GLOBOTOJO IR GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2021 m. gruodžio 30 d. Nr. T1-290

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16

straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų

įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, 191 straipsniu ir 34 straipsnio 6 dalimi, Globos centro veiklos ir vaiko

budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu

Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo

ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono

savivaldybėje tvarkos  aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimą

Nr. T1-215 „Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Šilalės

rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos skyriui (H. Manto g.

37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Algirdas Meiženis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 30 d. sprendimu

Nr. T1-290

BUDINČIO GLOBOTOJO IR GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠILALĖS

RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje

(toliau – Savivaldybė) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato budinčio globotojo ir Šilalės

rajono socialinių paslaugų namų globos centro (toliau – Globos centras) veiklos tikslą ir funkcijas,

budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) veiklą, Globos centro ir budinčio globotojo veiklos

finansavimą. 

2. Vaiko priežiūra budinčio globotojo šeimoje organizuojama siekiant užtikrinti likusio be

tėvų globos vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą ir apsaugą, suteikiant vaikui tokias

artimiausias šeimos gyvenimui sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei

socialinei raidai.

3. Savivaldybė, siekdama sudaryti sąlygas vaikams, netekusiems tėvų globos augti saugioje

ir jų raidai palankioje, šeimai artimoje aplinkoje, jei laikinai ar nuolat nėra galimybės jiems augti su

tėvais ar būti įvaikintiems, per Globos centrą organizuoja:

3.1. vaikų priežiūrą pas budinčius globotojus;

3.2. globėjų (rūpintojų) paiešką.

4. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos

pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymu (toliau – Šeimynų įstatymu), Lietuvos

Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Vaiko globos organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2002 kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo

nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Vaiko globos organizavimo nuostatais) „Vaiko laikinosios globos

(rūpybos) nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002

m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“

(toliau – Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai), Globos centro veiklos ir vaiko budinčio

globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Globos centro veiklos

aprašas), budinčio globotojo bei Globos centro veiklos organizavimas Savivaldybėje vykdomas

taikant Įstatymų nuostatas, kiek jų nereglamentuoja šis Tvarkos aprašas.

II SKYRIUS

GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

5. Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams,

įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje

globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems

globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų

šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga

konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti

šeimai artimoje aplinkoje. 

6. Globos centras vykdo visas funkcijas, kurios įtvirtintos Globos centro veiklos apraše.
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III SKYRIUS

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO) PASIRENGIMAS IR

ATRANKA

7. Globos centras vykdo būsimųjų globėjų (rūpintojų), šeimynų steigėjų, dalyvių ir budinčių

globotojų paiešką, o asmenims, kurie svarsto apie galimybę globoti likusius be tėvų globos vaikus ar

juos prižiūrėti Globos centre, teikia nemokamas konsultacijas vaiko globos (rūpybos) ar priežiūros

klausimais. 

8. Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), Globos centrui

turi pateikti šiuos dokumentus:

8.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą,

darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos)

motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį; 

8.2. 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;

8.3. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis asmuo

taptų vaiko globėju (rūpintoju). 

9. Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, Globos centrui turi pateikti šiuos

dokumentus:

9.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą,

darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos

steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį,

globos (rūpybos) rūšį; 

9.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų,

kad fizinis asmuo, norintis steigti šeimyną ar būti jos dalyviu, neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

9.3. dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka

bent vieną iš Šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų;

9.4. Šeimynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus.

10. Fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, Globos centrui turi pateikti:

10.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą,

darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį;

10.2. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų,

kad fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos

Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

10.3. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad fizinis

asmuo taptų budinčiu globotoju.

11. Išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju,

dalyviu, budinčiu globotoju, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius, yra išklausęs Vaiko globos

organizavimo nuostatų 22 punkte nurodytus mokymus.

12. Globos centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų Aprašo 8.1–8.3 ar 9.1–9.4 ar

10.1–10.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas Valstybės vaiko

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės

apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – Vaiko teisių apsaugos institucija), kad jis atliktų

pradinį fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar

budinčiu globotoju, įvertinimą. 

13. Globos centras, gavęs Vaiko teisių apsaugos institucijos teigiamą sprendimą dėl fizinio

asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju,

pradinio įvertinimo, per 3 kalendorines dienas praneša fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko

globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, mokymų datą ir laiką.
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14. Pasibaigus mokymams, Globos centro atestuoti socialiniai darbuotojai per kuo trumpesnį

laikotarpį, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo mokymų pasibaigimo, parengia išvadą dėl fizinio

asmens (įskaitant vaiko artimuosius giminaičius, nedalyvavusius mokymuose, tačiau norinčius tapti

vaiko globėjais (rūpintojais) ir ją pateikia Vaiko teisių apsaugos institucijai, jos kopiją – fiziniam

asmeniui (įskaitant vaiko artimuosius giminaičius, nedalyvavusius mokymuose, tačiau norinčius tapti

vaiko globėjais (rūpintojais), norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar budinčiu globotoju.

15. Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, ar

fizinis asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju, gavęs Vaiko teisių apsaugos institucijos neigiamą

sprendimą dėl pradinio įvertinimo, išnykus priežastims, dėl kurių buvo priimtas neigiamas

sprendimas dėl pradinio įvertinimo, išskyrus Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 4–7, 9 punktuose

nurodytas priežastis, gali iš naujo kreiptis į Globos centrą dėl pradinio įvertinimo.

16. Globos centras bendradarbiauja su kitų savivaldybių administracijomis, siekdamas

pasiūlyti fiziniams asmenims, pasirengusiems globoti vaikus (jais rūpintis), tačiau savo

gyvenamosios vietos savivaldybėje dar nepaskirtiems vaikų globėjais (rūpintojais), globoti kitoje

savivaldybėje likusius be tėvų globos vaikus ar vaikų globos institucijoje globojamus (rūpinamus)

vaikus.

17. Budinčio globotojo statusas suteikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta

tvarka. 

IV SKYRIUS

BUDINČIO GLOBOTOJO, GLOBĖJO (RŪPINTOJO) VEIKLA

18. Budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), šeimynos dalyviais gali tapti asmenys,

atitinkantys Civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) ir šeimynos dalyviui keliamus reikalavimus,

Socialinių paslaugų įstatyme budinčiam globotojui, Civiliniame kodekse vaikus globojančiai

(rūpinančiai) šeimai ir Šeimynų įstatyme šeimynos steigėjui, dalyviui nustatytus reikalavimus.

Asmenys, pageidaujantys globoti (rūpinti) be tėvų globos likusį vaiką, turi išklausyti mokymų pagal

Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų

mokymo ir konsultavimo programą (toliau – GIMK programa) Pagrindinę dalį, o asmenys, siekiantys

vykdyti budinčio globotojo veiklą, steigti šeimyną, – mokymų pagal GIMK programą Specializuotą

dalį.

19. Budintis globotojas prižiūri vaiką savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos

aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį

ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų

įstatyme.

20. Budintis globotojas prižiūri vaiką pagal Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) (sutarties formą tvirtina Šilalės rajono

socialinių paslaugų namų direktorius). Veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos

pažymą. 

21. Budintis globotojas, vykdydamas veiklą, atlieka šias funkcijas:

21.1. kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai bet kuriuo paros metu

apgyvendinti saugioje aplinkoje;

21.2. kai reikia suteikti laikiną atokvėpį kitiems budintiems globotojams, globėjams

(rūpintojams), esant galimybei, – ir šeimynos dalyviams (iki 2 savaičių, išimtiniais atvejais ir tik tuo

atveju, jeigu vaikas yra vyresnis nei 7 metų, – iki 1 mėnesio);

21.3. iki baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas į šeimą, jam bus nustatyta

nuolatinė globa (rūpyba) arba jis bus įvaikintas. Išimtiniais atvejais, kai teismas nustato vaiko

nuolatinę globą (rūpybą) Globos centre, – iki vaikui bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje

arba vaikas bus įvaikintas.

22. Tvarkos aprašo 21.1 papunktyje numatyta priežiūra gali būti keičiama į Tvarkos aprašo

21.3 papunktyje numatytą priežiūrą, jei vaikui reikia ilgesnės nei 3 mėnesių priežiūros.
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23. Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su

kitais šeimoje augančiais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje – ne daugiau kaip 6. Prižiūrimų

vaikų skaičius gali būti didesnis tik išimtiniais atvejais, kai broliai ir seserys neišskiriami ir tai raštu

suderinta su Globos centru bei budinčiu globotoju. Sutartyje tiksliai nurodoma, kiek ir kokio amžiaus,

kokių poreikių vaikų budintis globotojas vienu metu įsipareigoja prižiūrėti.  

24. Globėjas (rūpintojas) vaiko globėju (rūpintoju) skiriamas Civilinio kodekso ir Lietuvos

Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Globėjas (rūpintojas) globoja (rūpina) vaiką

savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse

numatytas globėjo (rūpintojo) teises bei pareigas. Globėjas (rūpintojas) gali laikinai prižiūrėti vaiką,

kuriam reikalinga globa (rūpyba) ir laikinoji globa (rūpyba) dar nenustatyta, kol jam globa (rūpyba)

bus nustatyta, taip pat kai budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir, esant galimybėms,

šeimynos dalyviams reikia suteikti laikiną atokvėpį. 

25. Budintis globotojas, prižiūrėdamas vaiką:

25.1. užtikrina vaiko saugumą ir pasitikėjimą skatinančius santykius;

25.2. skatina dvasinį ir moralinį vaiko tobulėjimą, stiprina jo savivertę, ugdo pareigingumą;

25.3. užtikrina reikiamą paramą vaikui;

25.4. skatina vaiką kurti ir palaikyti ryšius su bendraamžiais, šeima, kitais vaikui svarbiais

asmenimis; 

25.5. vykdo tai, kas yra numatyta individualiame pagalbos plane (toliau – Planas);

25.6. atsižvelgdamas į Globos centro rekomendacijas, pildo budinčio globotojo dienoraštį

(nurodo vaiko ir globėjo (rūpintojo) ar budinčio globotojo vardus ir pavardes, duomenis apie vaiko

sveikatą (vystymąsi, sutrikimus ir gydymą), pažintinį vystymąsi, mokymąsi, emocijas ir elgesį,

tapatumo vystymąsi, šeimos ir socialinius ryšius, socialinį statusą, prireikus nurodo, jo nuomone,

reikšmingą informaciją apie vaiką);

25.7. konsultuojasi su Globos centro specialistais dėl reikiamos pagalbos vaikui;

25.8. užtikrina vaiko saugumą, nepalieka jo be tinkamos priežiūros;

25.9. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo ir ugdymo, socialinių

paslaugų įstaigų specialistais, rūpinasi vaiko ugdymu, sveikatos priežiūra ir kt.; 

25.10. naudojasi Globos centro siūloma pagalba, analizuoja ir vertina savo veiklą, tobulina

profesinę kompetenciją ir dalyvauja savitarpio pagalbos grupėse ir supervizijoje;

25.11. vykdo kitas funkcijas, reikalingas vaiko fizinei, emocinei, socialinei gerovei

užtikrinti;

25.12. atlieka Globos centro suteiktame įgaliojime nurodytus konkrečius veiksmus,

atstovaudamas vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose,

institucijose bei organizacijose.

26. Vaiko, kuriam pagal Civilinį kodeksą ir Civilinio proceso kodeksą globa (rūpyba)

nustatyta Globos centre, priežiūros ir gyvenamoji vieta negali būti Globos centro buveinės ar

socialinės globos įstaigos (padalinio) vieta.

V SKYRIUS

GLOBOS CENTRO IR BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS FINANSAVIMAS

27. Vaiko priežiūra budinčio globotojo šeimoje ir Globos centre finansuojama iš

Savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų, skirtų vaikų globos (rūpybos) išmokoms ir vaiko

išmokoms pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą mokėti, ir kitų teisėtai įgytų lėšų.

28. Savivaldybės administracija skiria ir moka vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas

įgyvendinančiam globos centrui už budinčio globotojo, kuris yra sudaręs tarpusavio

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru, prižiūrimą vaiką, kurios pervedamos į

 budinčio globotojo nurodytą asmeninę sąskaitą:

28.1. atlygį už vaiko priežiūrą (už faktiškai suteiktas paslaugas) ar atlygį vaiko laukimo

laikotarpiu, kurie įskaitomi į budinčio globotojo pajamas, ir nuo šių lėšų sumokami teisės aktų

nustatyti mokesčiai:
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28.1.1. 1,0 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytos minimalios mėnesinės

algos (toliau – MMA) dydžio mėnesinį atlygį, kai budinčio globotojo šeimoje nėra apgyvendintas

vaikas ir laikino atokvėpio paslaugos gavimo metu;

28.1.2. 2,0 MMA dydžio mėnesinį atlygį, kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendintas 1

vaikas;

28.1.3. 3,0 MMA – kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendinti 2 vaikai arba vidutinę ar

sunkią negalią turintis vaikas;

28.1.4. 4,0 MMA – kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendinti 3 ir daugiau vaikų.

28.2. vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos (rūpybos) išmoką, išmoką vaikui ir vaiko globos

(rūpybos) tikslinį priedą pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą; šios išmokos vaikui

išlaikyti yra mokamos tik tą laikotarpį, kol vaikas gyvena budinčio globotojo šeimoje;

28.3. papildomą išmoką – pagalbos pinigus, vaiko poreikių tenkinimui (ugdymui, lavinimui,

užimtumui, drabužiams, kišenpinigiams ir kitoms vaiko reikmėms) – 3 bazinių socialinių išmokų

dydžio išmoką per mėnesį pagal Šilalės rajono Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms

(rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės Šilalės rajono

savivaldybėje tvarkos aprašą.

28.4 Globėjas, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, gauna vaiko

globos (rūpybos) išmokas, globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, išmokas vaikui, mokamus

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros

(pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų

įstatymą, ar kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta

įstatymuose.

29. Dėl atlygio gavimo budintis globotojas pateikia Globos centrui patvirtintos formos vaiko

(-ų) priežiūros paslaugų suteikimo aktą (akto formą tvirtina Šilalės rajono socialinių paslaugų namų

direktorius) ne vėliau kaip kito mėnesio antrąją darbo dieną. 

30. Atlygis, numatytas Apraše, mokamas Sutarties galiojimo metu. Tais atvejais, kai Sutartį

sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų.

31. Aprašo 28.2 ir 28.3 papunkčiuose nurodytos išmokos skaičiuojamos proporcingai dienų,

kurias vaikas gyvena budinčio globotojo šeimoje, skaičiui ir yra neįskaitomos į budinčio globotojo

pajamas.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama budinčio globotojo iniciatyva Globos centrą

įspėjus ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį, jei šeimoje nėra laikinai apgyvendinto ir prižiūrimo vaiko, ir ne

vėliau kaip prieš 3 mėnesius, jei šeimoje yra apgyvendintas ir prižiūrimas vaikas, išskyrus atvejus,

kai vaiko laikinoji globa baigiasi anksčiau šio termino.

33. Globos centras Sutartį gali nutraukti vienašališkai, iš anksto neįspėjęs budinčio

globotojo, jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių būtini tokie sprendimai. Apie Sutarties nutraukimą

budintis globotojas informuojamas motyvuotu raštu.

34. Globos centras vienašališkai gali nutraukti Sutartį:

34.1. kai budintis globotojas nevykdo Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų ir Sutartyje

numatytų įsipareigojimų;

34.2. kai budintis globotojas be pateisinamos priežasties atsisako apgyvendinti ir prižiūrėti

vaiką;

34.3. kitais nenumatytais atvejais Vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu.

35. Globos centras už praėjusių biudžetinių metų budinčių globotojų veiklos organizavimą

kiekvienais metais atsiskaito iki sausio 20 d. Savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos

skyriui pateikdamas ataskaitą.

36. Tvarkos aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos

direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 
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37. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar naikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

38. Įgyvendindami Aprašo nuostatas, duomenų valdytojai užtikrina, kad jų atliekamas

asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos

reglamentas) (toliau ‒ Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos

įstatymo nuostatas. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir duomenų valdytojo, į

kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

39. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro

nustatytais terminais.

_____________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilalės rajono savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo

Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-12-30 Nr. T1-290

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Algirdas Meiženis Meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-12-30 15:31

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-10-31 14:32 - 2024-10-29 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Tvarkos aprasas.docx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20211223.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-04)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-08-04 nuorašą suformavo Geda Kačinauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




