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RASEINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE GLOBOJAMO (RŪPINAMO)
VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Raseinių vaikų globos namuose globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai
svečiuotis tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) nustato šios įstaigos (toliau vadinama –
Globos namai) globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos
Respublikoje ar uţsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką.
2. Globos namuose globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis (toliau
vadinama – vaiko išleidimas laikinai svečiuotis) organizuojamas vadovaujantis Jungtinių Tautų
vaiko teisių konvencija (Ţin., 1995, Nr. 60-1501), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Ţin.,
2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (Ţin., 1996, Nr.
33-807), Vaiko laikino išvykimo į uţsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 (Ţin.,
2002, Nr. 23-858),LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodţio 28 d. įsakymu Nr.
A1-559 „ Dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Ţin., 2012, Nr. 1-17) vaiko teisių apsaugą ir vaiko globą (rūpybą) reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.
3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėţtos kituose
teisės aktuose.
II. VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT LIETUVOS
RESPUBLIKOJE
GYVENANTĮ FIZINĮ ASMENĮ TVARKA

4. Fizinis asmuo turi pateikti Vaiko teisių apsaugos skyriui šiuos dokumentus:
4.1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis ;
4.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

4.3. pagal apskaitos formą Nr. 046/a išduotą „Medicininį paţymėjimą“, patvirtintą
sveikatos apsaugos ministro 1993 m. gruodţio 22 d. įsakymu Nr. 507 (Ţin., 1993, Nr. 74-1400).
5. Vaiko teisių apsaugos skyrius surašo išvadą apie fizinio asmens tinkamumą priimti
vaiką laikinai svečiuotis ir ją pateikia fiziniam asmeniui, o kopiją – Globos namams.
6. Negavus teigiamos Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvados, vaiką išleisti pas fizinį
ar juridinį asmenį draudţiama.
7. Fizinis asmuo, gavęs Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą apie jo
tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globėją (rūpintoją).
8. Globos namai:
8.1. pasiūlo fiziniam asmeniui vaiką, jeigu fizinis asmuo nesikreipė dėl konkretaus vaiko,
kurio poreikius jis sugebėtų geriausiai uţtikrinti;
8.2. sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko
išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar uţsienio valstybėje gyvenantį
fizinį asmenį ;
8.3. pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos ir fizinio asmens gyvenamosios vietos
Vaiko teisių apsaugos skyriams sutarties dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo
laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar uţsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį
kopijas.
9. Vaikas išleidţiamas laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį vadovaujantis:
9.1. fizinio asmens rašytiniu prašymu;
9.2. sutartimi dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai
svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar uţsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį;
9.3. Globos namų direktoriaus įsakymu.
10. Globos namai nepriklausomai nuo vaiko laikino svečiavimosi vietos ir trukmės
vykdo vaiko laikino svečiavimosi prieţiūrą: palaiko ryšius su vaiku, domisi jo svečiavimosi
sąlygomis ir jas patikrina (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), išklausydamas vaiko nuomonę.
11. Tais atvejais, kai vaikas:
11.1. laikinai svečiuojasi pas giminaitį, kuris gyvena kitos savivaldybės teritorijoje,
Globos namai kreipiasi į tos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl vaiko išleidimo laikinai
svečiuotis prieţiūros uţtikrinimo;
11.2. išvyksta iš laikinos svečiavimosi vietos ilgiau nei 10 kalendorinių dienų, fizinis
asmuo ne vėliau kaip prieš dieną iki išvykimo apie tai informuoja Globos namus.
12. Paaiškėjus, kad vaiko laikinas svečiavimasis neatitinka šiame Apraše nustatytų
vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principų ir (ar) sutarties sąlygų, Globos namai nedelsdami:
12.1. paima vaiką iš fizinio asmens, pas kurį vaikas laikinai svečiuojasi;

12.2. inicijuoja sutarties dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis nutraukimą ir įsakymo
dėl vaiko laikino išleidimo panaikinimą;
12.3. apie tai informuoja fizinį asmenį, vaiko globos (rūpybos) vietos ir fizinio asmens
gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrius.
13. Prieš pasibaigiant vaiko laikino svečiavimosi terminui ir esant fizinio asmens
prašymui pratęsti sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, Globos namai:
13.1. patikrina vaiko laikino svečiavimosi sąlygas, išsiaiškina vaiko nuomonę,
motyvus pakartotinai svečiuotis ir kt.;
13.2. pratęsia sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, kai patikrintos vaiko
laikino svečiavimosi sąlygos atitinka šio Aprašo reikalavimus ir vaiko interesus.

III. VAIKO IŠLEIDIMO LAIKINAI SVEČIUOTIS PAS NUOLAT UŽSIENIO
VALSTYBĖJE GYVENANTĮ FIZINĮ ASMENĮ TVARKA

14. Globos namai gali vaiką išleisti laikinai svečiuotis pas nuolat uţsienio valstybėje
gyvenantį fizinį asmenį, tik gavus teigiamą Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą.
15. Fizinis asmuo turi pateikti Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikia šiuos
dokumentus:
15.1. rašytinį prašymą , kuriame nurodo jo ir vaiko giminystės ryšius pagrindţiančius
duomenis;
15.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
15.3. sveikatos patikrinimo medicinines paţymas, kuriose nurodyti sveikatos
sutrikimai turi būti paţymėti kodais pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų
klasifikaciją (TLK 10), ir paţymėjimą apie psichikos būklę;
15.4. savo gyvenamosios vietos kompetentingos institucijos informaciją dėl gyvenimo
sąlygų tinkamumo tenkinti vaiko poreikius ir leidimo priimti vaiką laikinai svečiuotis bei
informaciją, ar fizinio asmens atţvilgiu nebuvo taikytos vaiko teisių apsaugos priemonės;
15.5. uţsienio valstybės kompetentingos institucijos paţymą, kad fizinis asmuo
nebuvo teistas.
16. Uţsienio valstybės dokumentai apie fizinį ar juridinį asmenį turi būti legalizuoti
arba patvirtinti paţyma Apostille, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius
įsipareigojimus yra numatyta kitaip. Šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą turi būti patvirtinti
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Globos namai, gavę Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą dėl fizinio
asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis:

17.1. sudaro su fiziniu asmeniu sutartį dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko
išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar uţsienio valstybėje gyvenantį
fizinį asmenį ir jos kopiją pateikia vaiko globos (rūpybos) vietos Vaiko teisių apsaugos skyriui;
17.2. priima įsakymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas fizinį asmenį.
18. Prieš pasibaigiant vaiko laikino svečiavimosi terminui ir esant fizinio asmens
prašymui pratęsti sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, Globos namai kreipiasi į juridinį
asmenį, kad patikrintų vaiko laikino svečiavimosi sąlygas ir, atsiţvelgdamas į patikrinimo
rezultatus, pratęsia sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis.
19. Vaikui pareiškus nesutikimą svečiuotis pas fizinį asmenį, taip pat fiziniam
asmeniui nusprendus vienašališkai nutraukti sutartį dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, fizinis
asmuo privalo nedelsdamas grąţinti vaiką Globos namams.
20. Globos namai turi teisę įvertinti vaiko laikino svečiavimosi sąlygas ir išklausyti
vaiko nuomonę tais atvejais, kai aplanko vaiką, išleistą laikinai svečiuotis pas nuolat uţsienio
valstybėje gyvenantį fizinį asmenį.
IV. ASMENS PASIIMANČIO VAIKĄ SAVAITGALIAIS, ŠVENČIŲ IR ATOSTOGŲ
DIENOMIS Į SAVO ŠEIMĄ, TEISĖS IR PAREIGOS
21. Asmuo turi teisę:
21.1. Globos namų direktoriui leidus pasiimti ir vaiką į savo šeimą savaitgaliais,
švenčių ir atostogų dienomis nuo 8 val iki 20 val.
21.2. gauti vaiko išlaikymui skirtus maistpinigius kartą per mėnesį;
21.3. pageidaujant gauti 50 procentų priklausančios maistpinigių sumos vaikui
išvykstant iš globos namų;
21.4. gauti informaciją apie vaiko sveikatos stovį;
21.5. būti įtrauktas į vaiko poreikių vertinimą.
22. Asmuo privalo:
22. 1. rūpintis vaiku, jį auklėti , uţtikrinti jo saugumą;
22.2. uţtikrinti dienos rėţimą, maitinimą, atitinkantį vaiko amţių;
22.3. padėti ir sudaryti sąlygas vaikui pasirengti savarankiškai gyventi, dirbti, pritapti
visuomenėje;
22.4. skatinti vaiko emocinį, fizinį ir seksualinį vystimąsi bei pasiekimus moksle;
22.5. nustatyti vaikui reikiamas ribas ir valdyti vaiko elgesį, nenaudojant fizinių ar
kitokių netinkamų bausmių;

22.6. turėti ţinių apie vaiko vystymąsi bei gebėti išklausyti ir bendrauti su vaiku,
atsiţvelgiant į jo amţių ir supratimą;
22.7. savo namuose sukurti aplinką, kurioje vaikas būtų apsaugotas nuo smurto ir
suţalojimų;
22.8. rūpintis vaiko laisvalaikiu, sudaryti jam sąlygas dalyvauti įvairiuose
papildomose uţsiėmimuose, sporto , kultūros renginiuose;
22.9. laikytis konfidencialumo, informaciją apie vaiką dalintis tik su asmenimis, kurie
gali padėti;
22.10. vaikui susirgus, įvykus nelaimingam atsitikimus ar vaikui savavališkai
pasišalinus iš asmens namų, nedelsiant informuoti Globos namų administraciją ir kartu priimti
sprendimą apie tolimesnius veiksmus;
22.11. neleisti vaikui vienam išeiti iš asmens namų po 22 valandos.
22.12. vaiką grąţinti į vaikų Globos namus išmaudytą ir švariais rūbais;
22.13. grąţinti vaiką į Globos namus iki 20 val.
V. MAISTPINIGIŲ MOKĖJIMAS ASMENIUI, PAIMANČIAM VAIKĄ Į SAVO ŠEIMĄ
SAVAITGALIAIS, ŠVENČIŲ IR ATOSTOGŲ DIENOMIS
23. Asmeniui, paimančiam vaiką į savo šeimą savaitgaliais, švenčių ir atostogų
dienomis mokami maistpinigiai vaiko išlaikymui kartą per mėnesį.
24. Asmeniui pageidaujant galima išmokėti 50 procentų priklausančios maistpinigių
sumos vaikui išvykstant iš Globos namų.
25. Vaikui grįţus, Globos namų direktorius arba jo įgaliotas asmuo tai patvirtina.
Likusi maistpinigių suma vaiką priėmusiam asmeniui (arba kitam jo įgaliotam asmeniui) išmokama
ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vaiko grįţimo į Globos namus.
26. Jeigu asmuo vaiką į šeimą ima reguliariai (savaitgalių ir atostogų metu),
maistpinigiai turi būti išmokami vieną kartą per mėnesį pagal vaikų Globos namų direktoriaus ir
asmens, priimančio į šeimą vaiką, raštišką susitarimą.
27. Nustačius, kad šioje šeimoje vaikas buvo nepriţiūrimas ir prastai maitinamas,
likusi maistpinigių suma gali būti neišmokama.
28. Mitybos išlaidos nekompensuojamos, jei vaikas laikinai grįţta į savo tėvų šeimą
arba jei asmuo retkarčiais 1-2 dienoms priima vaiką iš Globos namų į savo šeimą
29. Asmeniui atsisakius imti maistpinigius, jie pervedami į vaiko taupomąją sąskaitą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Globos namai vykdo vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos
Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį prieţiūrą ir saugo informaciją bei duomenis, susijusius su
vaiko išleidimu laikinai svečiuotis.
__________________

