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PASVALIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO PADALINIO 

LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, FIZINIAMS 

ASMENIMS, GLOBOJANTIEMS (RŪPINANTIEMS) SU JAIS GIMINYSTĖS RYŠIAIS 

NESUSIJUSIUS VAIKUS, GLOBOJANTIEMS (RŪPINANTIEMS) SU JUO GIMINYSTĖS 

RYŠIAIS SUSIJUSIUS VAIKUS, ŠEIMYNŲ DALYVIAMS TEIKIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

1. Paslaugos teikėjas. Budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus 

ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su Globos centru sudarytą tarpusavio 

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinę 

riziką patiriančius vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba sutartyje nustatytais 

atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekdamas grąžinti vaiką į šeimą. Budintis globotojas 

vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą; 

2. Paslaugos gavėjas. Budintys globotojai, fiziniai asmenys, globojantys (rūpinantys) su jais 

giminystės ryšiais nesusijusius vaikus, globojantys (rūpinantys) su jais giminystės ryšiais susijusius 

vaikus, šeimynos dalyviai. 

3. Globos centras – socialinių paslaugų įstaiga (įstaigos padalinys), kuri įgyvendindama 

vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo 

sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, vaiką, patiriantį socialinę riziką prižiūrėti budinčiam 

globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir 

budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą pagal poreikį vaiko tėvams, siekdamas grąžinti vaiką 

į šeimą. 

4. Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikė paslauga, teikiama budintiems globotojams, 

esant poreikiui ir galimybėms fiziniams asmenims, globojantiems (rūpinantiems) su jais giminystės 

ryšiais nesusijusius vaikus, globojantiems (rūpinantiems) su jais giminystės ryšiais susijusius vaikus, 

šeimynos dalyviams (toliau tekste – paslaugos gavėjas).  

II SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

5. Globos centras paslaugos gavėjams, gyvenantiems Pasvalio rajono savivaldybės 

teritorijoje, teikia laikino atokvėpio paslaugas, kurios teikiamos paslaugos gavėjo ir Globos centro 

padalinio rašytiniu susitarimu (toliau tekste – sutartis).  

6. Laikino atokvėpio trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus nenumatytus 

atvejus (pvz.: budinčio globotojo, fizinio asmens globojančio (rūpinančio) su juo nesusijusio 

giminystės ryšiais vaikus, fizinio asmens globojančio (rūpinančio) su juo giminystės ryšiais susijusius 

vaikus, liga, artimojo mirtis iki 3 mėn.).  



7. Laikino atokvėpio paslaugų budinčiam globotojui suteikimo tvarka nustatoma Globos 

centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje.  

8. Budintis globotojas, fizinis asmuo globojantis (rūpinantis) su juos giminystės ryšiais 

nesusijusius vaikus, globojantis (rūpinantis) su juo giminystės ryšiais susijusius vaikus, šeimynos 

dalyvis, pageidaujantis gauti laikino atokvėpio paslaugą (išskyrus nenumatytus atvejus, (pvz.: 

budinčio globotojo, fizinio asmens, globojančio (rūpinančio) su jais giminystės ryšiais nesusijusius 

vaikus, globojančio (rūpinančio) su jais giminystės ryšiais susijusius vaikus liga, artimojo mirtis), 

pateikia Globos centrui prašymą raštu ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki prašyme 

nurodytos laikino atokvėpio paslaugos pradžios datos.  

9. Globos centras, gavęs prašymą dėl laikino atokvėpio paslaugos, per 14 kalendorinių dienų 

įvertina prašymą ir raštu informuoja budintį globotoją, fizinį asmenį globojantį (rūpinantį) su juo 

giminystės ryšiais nesusijusius vaikus, globojantį (rūpinantį) su juo giminystės ryšiais susijusius 

vaikus, šeimynos dalyvį apie galimybę suteikti laikino atokvėpio paslaugą, esant skubiam atvejui - 

telefoninio pokalbio metu.  

10. Jei laikino atokvėpio paslauga nesuteikiama, nurodomos nesuteikimo priežastys.  

11. Budinčiam globotojui laikino atokvėpio paslauga negali būti nesuteikta dėl Globos centro 

finansinių išteklių. 

III SKYRIUS 

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

12. Globos centras įsipareigoja: 

12.1. Tinkamai ir sąžiningai teikti paslaugas pagal pasirašytą sutartį tarp Globos centro ir 

laikino atokvėpio paslaugos gavėjo; 

12.2. suteikti paslaugas, kurios atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus; 

12.3. bendradarbiauti ir atstovauti vaiko (-ų) interesus, teises įvairiose įstaigose arba suteikti 

įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaiką (-us) švietimo įstaigose, medicinos įstaigose dėl 

pirminės būtinosios medicininės pagalbos. 

13. Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 

13.1. Sąžiningai ir tinkamai vykdyti pasirašytą sutartį; 

13.2. aprūpinti vaiką (-us) būtinais daiktais, medikamentais ir priemonėmis, atsižvelgiant į 

vaiko (-ų) amžių, lytį ar neplanuotai atsiradusias aplinkybes; 

13.3. pilnai užtikrinti vaiko (-ų) išlaikymo išlaidas laikino atokvėpio metu. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSISKAITYMO TVARKA TEIKIANT LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGĄ 

14. Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-275 Pasvalio rajono savivaldybės Tarybos 

sprendimu „Dėl budinčio globotojo veiklos organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 24.5.1 punktu, paslaugos teikėjui laikino atokvėpio paslaugą suteikus kitam 

budinčiam globotojui, mokami pagalbos pinigai. 



15. Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 19 d. Nr. T1-237 Pasvalio rajono savivaldybės Tarybos 

sprendimu „Dėl pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Pasvalio 

rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, paslaugos teikėjui suteikus laikino 

atokvėpio paslaugą šeimynos dalyviui arba fizinio asmens globojančio (rūpinančio) su juo nesusijusio 

giminystės ryšiais vaikus, fizinio asmens globojančio (rūpinančio) su juo giminystės ryšiais susijusius 

vaikus, mokami pagalbos pinigai. 

16. Paslaugos teikėjas teikiantis laikino atokvėpio paslaugą šeimynos dalyviui arba fizinio 

asmens globojančio (rūpinančio) su juo nesusijusio giminystės ryšiais vaikus, fizinio asmens 

globojančio (rūpinančio) su juo giminystės ryšiais susijusius vaikus, pateikia sudarytą sutartį  su 

Globos Centru ir prašymą dėl pagalbos pinigų mokėjimo Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriui. 

17. Laikino atokvėpio paslaugos metu pagalbos pinigų mokėjimas paslaugos gavėjui 

stabdomas ir mokamas paslaugos teikėjui. 

18. Pasibaigus laikino atokvėpio paslaugai šeimynos dalyvis arba fizinis asmuo globojantis 

(rūpinantis) su juo nesusijusio giminystės ryšiais vaikus, fizinis asmuo globojantis (rūpinantis) su juo 

giminystės ryšiais susijusius vaikus, kreipiasi į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

socialinės paramos ir sveikatos skyrių ir pateikia naują prašymą dėl pagalbos pinigų skyrimo. 

19. Pagalbos pinigai paslaugos teikėjui mokami pasibaigus laikino atokvėpio paslaugai 

atitinkamai proporcingai pagal suteiktų laikino atokvėpio paslaugos dienų skaičių. 

20. Permokėti pagalbos pinigai, šeimynos dalyviui arba fiziniam asmeniui globojančiam 

(rūpinančiam) su juo nesusijusio giminystės ryšiais vaikus, fiziniam asmeniui globojančiam 

(rūpinančiam) su juo giminystės ryšiais susijusius vaikus nesutikus jų grąžinti, išieškomi Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

V SKYRIUS 

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA IR SUTARTIES GALIOJIMO SĄLYGOS 

 

21. Visi dėl sutarties nuostatų kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus 

susitarti, ginčai nagrinėjami teisme pagal Globos centro buveinę Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka.  

22. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki laikino atokvėpio paslaugos 

pabaigos. 

23. Sutartis gali būti nutraukiama, keičiama ir/ar papildoma sutarties šalių susitarimu. 

Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų sutarties šalių 

parašais ir antspaudais, jei šalys privalo tokius turėti. Sutarties šalių pasirašyti sutarties pakeitimai ir 

papildymai tampa sutarties dalimi. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Ši sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Visi sutarties 

pakeitimai, papildymai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Sutarties šalių. 

25. Ši sutartis turi būti peržiūrima, keičiama pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams bei 

norminiams aktams. 



26. Šalys įsipareigoja per 5 darbo dienas viena kitai raštu pranešti apie pasikeitusius duomenis 

– buveinės adresą, kontaktinius asmenis, mokėjimo rekvizitus ar kitą sutarties vykdymui reikšmingą 

informaciją. 

27. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 

vieną kiekvienai sutarties šaliai. 

28. Už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

_________________________ 

 


