
Tėvų globos netekusių vaikų likimui neabejingiems Šilutės rajono savivaldybės 

gyventojams 
 

Šilutės rajono savivaldybės taryba 2017 m. vasario 23 d. priėmė sprendimą  Nr. T1-582 „Dėl tėvų 

globos netekusių vaikų laikinosios globos šeimoje organizavimo“, pagal kurį vaikų laikinosios globos 

šeimoje formos gali būti – budintis, socialinis ar atokvėpio globėjas. 

              Budintis globėjas – fizinis asmuo, atitinkantis LR civilinio kodekso globėjui keliamus reikalavimus, 

išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus, globojantis laikinai be tėvų globos likusius 

vaikus, kurių amžius nuo gimimo iki 18 metų, ir kuriuos globoja ne ilgiau kaip 3 mėnesius (išimties atveju 

iki 6 mėnesių). Budintis globėjas vienu metu gali globoti ne daugiau kaip 3 laikinai be tėvų globos likusius 

vaikus (išimties tvarka, neišskiriant brolių (seserų), gali globoti ir didesnį skaičių vaikų, bet ne daugiau kaip 

5) ir privalo juos priimti bet kuriuo paros metu. Budintis globėjas įdarbinamas Socialinių paslaugų centre, 

pasirašoma darbo sutartis budinčio globėjo pareigoms eiti ir nustatomas mėnesinis atlyginimas – 1 minimali 

mėnesinė alga (380 Eur), alga mokama nuo pirmos įdarbinimo dienos. Taip pat budinčiam globėjui už 

kiekvieną globojamą vaiką mokami pagalbos pinigai (76 Eur), globos išmoka (152 Eur) ir globos išmokos 

tikslinis priedas (152 Eur). 

            Socialinis globėjas – fizinis asmuo, atitinkantis LR civilinio kodekso globėjui keliamus reikalavimus, 

išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus, globojantis laikinai be tėvų globos likusius 

vaikus, kurių amžius nuo gimimo iki 18 metų, ir kuriuos globoja ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Socialinis 

globėjas vienu metu gali globoti ne daugiau kaip 3 laikinai be tėvų globos likusius vaikus (išimties tvarka, 

neišskiriant brolių (seserų), gali globoti ir didesnį skaičių vaikų, bet ne daugiau kaip 5). Socialinių paslaugų 

įstaiga su socialiniu globėju, vykdančiu veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudaro finansavimo 

sutartį ir moka 0,5 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoką už socialinę globą šeimoje (už laikotarpį, kai 

laikinai globoja vaiką). Taip pat budinčiam globėjui už kiekvieną globojamą vaiką mokami pagalbos pinigai 

(76 Eur), globos išmoka (152 Eur) ir globos išmokos tikslinis priedas (152 Eur). 

           Atokvėpio globėjas – fizinis asmuo, atitinkantis LR civilinio kodekso globėjui keliamus reikalavimus, 

išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus, kai dėl objektyvių priežasčių vaiko negali globoti 

vaiko laikinasis arba nuolatinis globėjas. 

           Norint tapti globėju (globėjas gali būti nuo 21 metų iki 65 metų amžiaus), asmuo turi kreiptis į 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS) ir pateikti šiuos 

dokumentus:  

• Prašymą; 

• Sveikatos pažymą (046/a forma);  

• Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite   tapti be 

tėvų globos palikto vaiko globėju; 

• Dokumentus, įrodančius Jūsų šeimos statusą; 

• Dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas. (buto, 

namo plano kopijos); 

           VTAS turėdamas nurodytus dokumentus atlieka pradinį įvertinimą, ar Jūs, siekiantis tapti budinčiu, 

socialiniu ar atokvėpio globėju atitinkate formaliuosius globėjui taikomus reikalavimus. Atitikus globėjui 

taikomus reikalavimus, Šilutės socialinių pasaugų centre būsite įrašomi į globėjams ir įvaikintojams 

pasirengimo globoti ar įvaikinti vaiką, mokymų programą (GIMK), kuri trunka apie 3 mėnesius. GIMK metu 

vyksta individualūs susitikimai įstaigoje ir būsimų globėjų ir įtėvių namuose bei atliekami  grupiniai 

užsiėmimai. Programos metu bus įvertinamos Jūsų gyvenimo sąlygos, gyvenimo būdas, bus atliktas Jūsų 

pasirengimo globoti įvertinimas ir bus parengta  išvada dėl  šeimos pasirengimo  globoti. Esant teigiamai 

išvadai, VTAS Jums pateiks informaciją apie galimą globoti be tėvų globos likusį vaiką.  

 
Visus norinčius tapti globėjais dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis: 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos VTAS adresu: Lietuvininkų g. 10, Šilutė, tel. (8 441)  53 130,  

(8 441)  77 795, 8 659 63 537, 8 652 79 457, el. p. indra.pranaitiene@silute.lt, kristina.sadauskaite@silute.lt 

Šilutės socialinių paslaugų centro padalinį adresu: Tilžės g. 32A, Šilutė, tel. (8 441)  51 734, 8 657 89 987. 
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