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1. Apklausos metodika

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Tarnyba), įgyvendindama Tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų
patvirtinimo“ (2012 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1325 redakcija), 2 ir 7 p. įtvirtintą Tarnybos
veiklos tikslą – įgyvendinti valstybės politiką vaiko teisių apsaugos srityje, įstatymų nustatytais
atvejais dalyvauti šios politikos formavime bei pagal kompetenciją užtikrinti vaiko teisių apsaugą,
atliko papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams) skyrimo savivaldybėse apklausą.
Pažymėtina, kad Tarnybos 2015 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. atliktos miestų ir rajonų
savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistų apklausos dėl globos (rūpybos)
šeimoje / įvaikinimo skatinimo rezultatų duomenimis, svarbiausia globos (rūpybos) šeimoje
skatinimo priemonė galėtų būti didesnė globėjams (rūpintojams) ir jų globotiniams (rūpintiniams)
skiriama finansinė parama ir kompleksinės pagalbos jiems organizavimas bei teikimas.
Atsižvelgiant į tai, kad papildomos finansinės paramos skyrimas gali būti vienas iš motyvų,
skatinančių globą (rūpybą) šeimoje, Tarnyba siekė išsiaiškinti, kuriose savivaldybėse globėjams
(rūpintojams) yra skiriama papildoma finansinė parama, koks šios paramos dydis, kokia skyrimo
tvarka, kiek laiko skiriama, su kokiais sunkumais susiduriama skiriant šią paramą ir pan. Sudaryta
11 klausimų anketa, kuri patalpinta internetiniame portale www.apklausa.lt. Tarnyba prašė
savivaldybių, paskirti savivaldybės administracijos skyrių pagal kompetenciją atsakingą už šios
anketos užpildymą.
2. Apklausos rezultatai

2.1. Bendrieji papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams) skyrimo
duomenys
Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos 2015 m. gruodžio 28 d. duomenimis 5538
vaikams nustatyta globa (rūpyba) šeimoje. Pažymėtina, kad 3840 vaikų globėju (rūpintoju) paskirti
giminaičiai (seneliai, sesuo, brolis, teta ar dėdė). Atlikta apklausa siekiama išsiaiškinti, ar vaiko,
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kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, globėjams (rūpintojams) yra skiriama papildoma finansinė
parama, kokia paramos skyrimo tvarka ir pan.
Tarnybos vykdytoje apklausoje atsakymus pateikė trisdešimt devynios (39) savivaldybių
administracijos iš šešiasdešimties (60) (žr. 1 pav.). Atsakymus pateikė Alytaus m., Alytaus r.,
Anykščių r., Birštono, Biržų r., Druskininkų, Elektrėnų, Jonavos, Joniškio r., Kaišiadorių r.,
Kalvarijos, Kauno m., Kauno r., Kazlų Rūdos, Kelmės r., Klaipėdos m., Klaipėdos r.,
Marijampolės, Mažeikių r., Molėtų r., Neringos, Pagėgių (tvarka įsigalios nuo 2016-01-01),
Pakruojo r., Palangos, Panevėžio m., Pasvalio r., Radviliškio r., Rokiškio r., Skuodo r., Šakių r.,
Šalčininkų r., Šiaulių r., Švenčionių r., Tauragės r., Telšių r., Trakų r., Vilniaus m. ir Visagino m.
savivaldybių administracijos. Vienoje užpildytoje anketoje nenurodyta iš kurios savivaldybės
administracijos teiktini atsakymai, tačiau atsakyta, kad papildoma finansinė parama globėjams
(rūpintojams) (toliau – parama) neskiriama.
Apklausos rezultatai parodė, kad iš trisdešimt devynių (39) atsakymus pateikusių
savivaldybių administracijų aštuoniolika (18) savivaldybių be Lietuvos Respublikos išmokų
vaikams įstatyme nustatytos globos (rūpybos) išmokos / globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo
yra mokama papildoma socialinė parama globėjams (rūpintojams). Pažymėtina, kad 41 %
atsakiusių savivaldybių skiriama periodinė parama, t. y. kasmėnesinė, o 5 % savivaldybių skiriama
vienkartinė parama. Pagal gautus atsakymus, matyti, kad 54 % atsakiusių savivaldybių papildoma
parama globėjams (rūpintojams) neskiriama (žr. 1 pav.).
Atkreiptinas dėmesys, kad šešiolikoje (16) savivaldybių yra skiriama kasmėnesinė finansinė
parama, iš jų penkiolikoje (15) parama skiriama iki globotinio (rūpintinio) pilnametystės, o vienoje
(1) savivaldybėje, t. y. Radviliškio r. sav. parama skiriama šeimynoms, kurios sudaro sąlygas toliau
gyventi jose buvusiems globotiniams (rūpintiniams), nesusietiems giminystės ryšiais, kurie sulaukę
18 metų amžiaus ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne
ilgiau, negu sulauks 21 metų.
Dviejose (2) savivaldybėse, t. y. Klaipėdos r. ir Rokiškio r. sav., yra skiriamos vienkartinės
išmokos. Klaipėdos r. sav. mokama vienkartinė išmoka kiekvienam šeimoje globojamam vaikui –
iki 10 bazinių socialinių išmokos (toliau – BSI) dydžių (iki 380 Eur), o Rokiškio sav. skiriama
įsikūrimo ir remonto išlaidoms padengti – iki 130 BSI bei kieto kuro ir kitoms išlaidoms padengti –
iki 10 BSI.
Papildomos finansinės paramos globėjams
(rūpintojams) skyrimo savivaldybėse (39,
kurios pateikė atsakymus) duomenys
5%

Neskiriama parama
41%
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Skiriama
kasmėnesinė parama
Skiriama vienkartinė
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1 pav. Paramos skyrimas savivaldybėse (39, kurios pateikė atsakymus).
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Savivaldybių, kuriose nėra skiriama papildoma finansinė parama globėjams (rūpintojams),
buvo klausiama, ar buvo svarstyta savivaldybėje skirti papildomą socialinę paramą globėjams
(rūpintojams). Jei taip, prašyta nurodyti priimto sprendimo neskirti papildomos paramos priežastis.
Iš savivaldybių, neskiriančių kasmėnesinės papildomos finansinės paramos globėjams
(rūpintojams), šešios (6) savivaldybių administracijos (Alytaus m., Birštono, Biržų r., Klaipėdos m.,
Radviliškio r. ir Rokiškio r.) patvirtino, kad buvo svarstyta galimybė dėl kasmėnesinės papildomos
paramos skyrimo globėjams (rūpintojams). Pažymėtina, kad Biržų r. ir Birštono sav. buvo svarstyta
dėl papildomos paramos skyrimo globėjams (rūpintojams), bet dėl nepakankamų finansinių
biudžeto galimybių nuspręsta kol kas šios paramos neskirti. Likusiose keturiose (4) savivaldybėse
šiuo metu yra rengiami arba ruošiamasi rengti tarybos sprendimo projektus dėl papildomo
kasmėnesinio finansavimo skyrimo globėjams (rūpintojams).
2.2. Savivaldybės, kuriose skiriama vienkartinė finansinė parama globėjams
(rūpintojams)
2.2.1. Vienkartinės papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams)
skyrimo savivaldybėse tvarka
Pagal apklausos rezultatus, kaip jau buvo minėta, dvi (2) savivaldybės, t. y. Klaipėdos r. ir
Rokiškio sav. teikia vienkartinę finansinę paramą globėjams (rūpintojams).
Klaipėdos r. savivaldybė
Klaipėdos r. sav. mokama vienkartinė išmoka kiekvienam šeimoje globojamam (rūpinamam)
vaikui – iki 10 BSI dydžio (iki 380 Eur). Globėjas (rūpintojas) pageidaujantis gauti minėtą išmoką,
pateikia prašymą, nurodant globotinius (rūpintinius) ir kam ketina panaudoti išmoką. Anketos
atsakymuose nenurodytas savivaldybės administracijos skyrius, kuriam turi būti teikiamas prašymas
ir kiti reikiami dokumentai. Papildomos finansinės paramos skyrimo tikslinė grupė yra visi globėjai
(rūpintojai), tačiau priklausomai nuo globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus. Klaipėdos r. sav.
atsakymuose nurodė, kad susiduria su šios vienkartinės išmokos skyrimo sunkumais, kai globojami
(rūpinami) vaikai kartu su globėju (rūpintoju) gyvena užsienyje. Duomenys apie išmokos tikslinę
paskirtį, kokiu savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta papildomos socialinės paramos
globėjams (rūpintojams) skyrimo tvarka nepateikti.
Rokiškio r. savivaldybė
Rokiškio r. sav. tarybos sprendimu 2015 m. rugsėjo 25 d. Nr. TS-201 ,,Dėl Rokiškio rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. TS-15.214 ,,Dėl vienkartinės socialinės
paramos teikimo komisijos ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ yra patvirtinta
vienkartinės pašalpos globėjams (rūpintojams) tvarka.
Vienkartinės pašalpos skiriamos:
1) asmenims (šeimoms), įsteigusiems šeimyną, ir asmenims (šeimoms), globojantiems vaikus,
įsikūrimo ir remonto išlaidoms padengti – iki 130 BSI.
2) asmenims (šeimoms,) įsteigusiems šeimyną, ir asmenims (šeimoms) globojantiems vaikus,
kieto kuro ir kitoms išlaidoms padengti – iki 10 BSI.
Siekiant gauti šią pašalpą, globėjas (rūpintojas) turi Socialinės paramos ir sveikatos skyriui
teikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta, kokiam tikslui reikalinga vienkartinė pašalpa.
Pažymėtina, kad skiriant šią pašalpą yra atsižvelgiama į globėjo (rūpintojo) pajamas.
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2.2.2. Kasmėnesinės papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams)
skyrimo savivaldybėse tvarka
Šiame skyriuje aptariama šešiolikoje (16) savivaldybių papildomos finansinės paramos
globėjams (rūpintojams) skyrimo ypatumai.

2.2.2.1.

Kreipimosi tvarka, siekiant gauti papildomą finansinę
paramą globėjams (rūpintojams)

Teirautasi, ar papildoma finansinė parama skiriama ir tiems globėjams (rūpintojams), kurie
buvo paskirti globėjais (rūpintojais) iki atitinkamoje savivaldybėje papildomos socialinės paramos
globėjams (rūpintojams) skyrimo tvarkos patvirtinimo. Apibendrinti savivaldybių administracijų
atsakymai pateikti priede Nr. 1. Iš šešiolikos (16) savivaldybių trylika (13) atsakė, kad parama
skiriama ir globėjams (rūpintojams), kurie buvo paskirti globėjais (rūpintojais) iki papildomos
socialinės paramos globėjams (rūpintojams) skyrimo tvarkos savivaldybėje patvirtinimo. Taigi
trijose (3) savivaldybėse – Pagėgių (tvarka įsigalios nuo 2016-01-01), Panevėžio m. ir Šalčininkų r.
sav., papildoma parama skiriama tik tiems, kurie tapo globėjais (rūpintojais) po papildomos
socialinės paramos globėjams (rūpintojams) skyrimo tvarkos patvirtinimo savivaldybėje.
Iš esmės visose šešiolika (16) savivaldybių prašymas bei reikiami dokumentai siekiant gauti
papildomą finansinę paramą teikiami savivaldybės administracijos skyriui, atsakingam už socialinės
paramos ar socialinių paslaugų teikimą.
2.2.2.2.

Savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės paramos
globėjams (rūpintojams) dydis

Pagal apklausos duomenis, matyti, kad skiriamos papildomos finansinės paramos globėjams
(rūpintojams) dydis dažnu atveju priklauso nuo globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus, tam tikrais
atvejais ir nuo vaikų amžiaus. Apibendrinti savivaldybių administracijų nurodyti atsakymai
pateikiami priede Nr. 2.
Pažymėtina, kad trijose (3) savivaldybėse, t.y. Druskininkų, Kauno r. bei Šalčininkų r. sav.
kas mėnesį yra mokama 1 BSI (38 Eur) papildoma finansinė parama už kiekvieną globojamą
(rūpinamą) vaiką. Kitose 15 savivaldybių yra skiriama didesnė nei 1 BSI (38 Eur) papildoma
finansinė parama už 1 globojamą (rūpinamą) vaiką.
Didžiausia kasmėnesinė papildoma finansinė parama už 1 globojamą (rūpinamą) vaiką
skiriama – Elektrėnų sav. – 150,60 Eur už vaiko (-ų) ne giminaičio (-ių) globą ar rūpybą, Panevėžio
m. sav. – 4 BSI (152 Eur) per mėnesį, Radviliškio r. sav. – iki 4 BSI (152 Eur) rūpintojui, su kuriuo
gyvena pilnametystės sulaukęs rūpintinis.
Pastebėta, kad Jonavos r. papildoma finansinė parama skiriama globojant (rūpinant) ne
mažiau kaip 2 vaikus – 4 BSI (152 Eur) išmoka.
Anykščių r., Jonavos r., Švenčionių r. ir Vilniaus m. sav. papildomos finansinės paramos
dydis kinta atsižvelgiant į globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių.
2.2.2.3.

Savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės paramos
globėjams (rūpintojams) terminas

Teirautasi, kokiam terminui yra skiriama papildoma finansinė parama globėjui (rūpintojui).
Pagal apklausos rezultatus, matyti, kad daugelyje savivaldybių papildoma finansinė parama
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mokama globos (rūpybos) laikotarpiu, neteikiant periodiškai prašymo ar kitų reikiamų dokumentų.
Jonavos r. ir Šalčininkų r. sav. parama gali būti teikiama iki 1 metų laikotarpio, tačiau po šio
termino pateikus reikiamus dokumentus, gali būti svarstoma galimybė šią paramą teikti toliau.
Elektrėnų, Pagėgių (tvarka įsigalios nuo 2016-01-01) ir Radviliškio r. sav. papildoma parama yra
teikiama ir rūpintojui, su kuriuo gyvena pilnametystės sulaukęs, ugdymo įstaigoje besimokantis ir
nesudaręs santuokos rūpintinis (žr. priedas Nr. 3).
2.2.2.4.

Savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės paramos
globėjams (rūpintojams) tikslinė grupė

Atkreiptinas dėmesys, kad tik keliose savivaldybėse teikiama papildoma finansinė parama
globėjams (rūpintojams), kurie su globojamu (rūpinamu) vaiku susiję giminystės ryšiais (žr. 3 pav.).
Tarp tokių savivaldybių yra Kazlų Rūdos bei Pagėgių savivaldybė (pastarojoje tvarka įsigalios nuo
2016-01-01). Didžioji dauguma savivaldybių papildomą paramą teikia tik globėjams (rūpintojams),
giminystės ryšiais nesusijusiems su globojamu (rūpinamu) vaiku. Apibendrinti savivaldybių
administracijų atsakymai pateikti priede Nr. 4.

Papildomos finansinės paramos tikslinės grupė
Kai tarp globėjo (rūpintojo) ir globotinio (rūpintinio) nėra giminystės ryšių
Visiems globėjams (rūpintojams)

3 pav. Savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams) tikslinės
grupė
2.2.2.5.

Savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės paramos
globėjams (rūpintojams) tikslinė paskirtis

Teirautasi, ar savivaldybėse yra nustatyta konkreti globėjams (rūpintojams) skiriamos
papildomos finansinės paramos tikslinė paskirtis, t. y. ar parama skirta išimtinai vaiko poreikiams ar
globėjui (rūpintojui). Apibendrinti savivaldybių administracijų atsakymai pateikti priede Nr. 5.
Pažymėtina, kad iš esmės visose savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės paramos
globėjams (rūpintojams) paskirtis yra išimtinai vaiko poreikių užtikrinimui, t. y. išlaidoms,
susijusioms su vaiko laisvalaikiu, užimtumu, mokyklinių, higieninių ir kitų būtinų prekių įsigijimu.
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2.2.2.6.

Papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams)
skyrimo nutraukimo tvarka

Pagal pateiktus atsakymus, matyti, kad septyniose savivaldybėse (Anykščių r., Jonavos r.,
Kauno r., Kazlų Rūdos, Kelmės r., Pagėgių, Tarkų r. ir Vilniaus m. sav.) nustačius, kad papildoma
finansinė parama naudojama ne pagal paskirtį, paramos mokėjimas yra nutraukiamas. Kai kuriose
savivaldybėse (pavyzdžiui, Jonavos r., Kelmės r., Pagėgių, Panevėžio m., Švenčionių r. ir Vilniaus
m. sav.) yra nustatytos konkrečios aplinkybės, kurioms atsiradus papildomos paramos mokėjimas
yra nutraukiamas. Minėtos konkrečios aplinkybės, lemiančios paramos mokėjimo nutraukimą gali
būti: globojamo (rūpinamo) vaiko įvaikinimas, globojamo (rūpinamo) vaiko apgyvendinimas
socialinės globos įstaigoje, globėjo (rūpintojo) deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimas kitoje
valstybėje, vaiko globos (rūpybos) panaikinimas, paramos gavėjo atsisakymas gauti paramą,
globojamo (rūpinamo) vaiko pilnametystė, globojamo (rūpinamo) vaiko mirtis ir kt.
Pažymėtina, kad Šalčininkų r. sav. paramos mokėjimas nutraukiamas priklausomai nuo
savivaldybės biudžeto galimybių (žr. priedas Nr. 6).
2.2.2.7.

Sunkumai, su kuriais susiduriama savivaldybėse skiriant
papildomą finansinę paramą globėjams (rūpintojams)

Savivaldybių administracijų taip pat buvo klausiama, su kokiais sunkumais susiduriama
skiriant papildomą finansinę paramą globėjams (rūpintojams). Apibendrinti savivaldybių
administracijų atsakymai pateikti priede Nr.7. Atsižvelgiant į pateiktus atsakymus, matyti, kad 64 %
atsakiusių savivaldybių administracijų nenurodė su kokiais sunkumais susiduria skiriant papildomą
finansinę paramą, 29 % savivaldybių administracijų nurodė, kad pagrindinė problema skiriant
paramą yra savivaldybės lėšų trūkumas, o 7 % savivaldybių nurodė, kad susiduria su paramos
panaudojimo kontrolės vykdymo sunkumais (žr. 4 pav.).

Sunkumai, su kuriais susiduriama teikiant
papildomą paramą globėjams (rūpintojams)
Sunkumai nenurodyti

Savivaldybės lėšų trūkumas

Sudėtinga kotroliuoti paramos
lėšų panaudojimą pagal
paskirtį

4 pav. Sunkumai, su kuriais susiduriama teikiant papildomą paramą.
Aštuonios (8) savivaldybių administracijos nepateikė atsakymo, todėl manytina, kad su
sunkumais šiose savivaldybėse nesusiduriama. Keturių (4) savivaldybių administracijos (Kauno r.,
Kazlų Rūdos, Kelmės r. ir Vilniaus m. sav.) įvardijo, kad dažnas savivaldybės lėšų svyravimas bei
trūkumas sukelia sunkumų skiriant papildomą paramą globėjams (rūpintojams). Vilniaus m. sav.
taip pat nurodė, kad sunku kontroliuoti paramos lėšų panaudojimą pagal paskirtį. Anykščių r. sav.
bei Kauno m. sav. nurodė, kad sulaukiama globėjų (rūpintojų) giminaičių pasipiktinimo, nes jiems
parama nėra skiriama. Siekiant išvengti pasipiktinimo bei užtikrinti visų globėjų (rūpintojų)
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galimybę gauti papildomą paramą, planuojama šiose savivaldybėse (Anykščių r. ir Kauno m. sav.)
tikslinti paramos skyrimo tvarką.
Išvados
1. Tarnybos atliktos apklausos duomenimis, iš atsakymus pateikusių trisdešimt devynių (39)
savivaldybių dvidešimt vienoje (21) sav. papildoma parama globėjams (rūpintojams) neskiriama,
šešiolikoje (16) sav. skiriama periodinė mėnesinė išmoka, o dviejose (2) savivaldybėse skiriama
vienkartinė parama.
2. Šešios (6) savivaldybės (Alytaus m., Birštono, Biržų r., Klaipėdos m., Radviliškio r. ir
Rokiškio r.) nurodė, kad buvo svarstyta arba šiuo metu yra rengiami tarybos sprendimų projektai
dėl kasmėnesinės papildomos paramos skyrimo globėjams (rūpintojams). Šis klausimas buvo
svarstytas Biržų r. ir Birštono sav., bet dėl nepakankamų finansinių biudžeto galimybių nuspręsta
kol kas šios paramos neskirti.
3. Apklausos duomenimis, vienkartinę finansinę paramą globėjams (rūpintojams) teikia
Klaipėdos r. ir Rokiškio sav. Vienkartinė išmoka Klaipėdos r. sav. mokama kiekvienam šeimoje
globojamam vaikui – iki 10 BSI dydžio (iki 380 Eur). Rokiškio r. sav. gali būti skiriama
vienkartinės pašalpa asmenims (šeimoms), įsteigusiems šeimyną, ir asmenims (šeimoms),
globojantiems vaikus, įsikūrimo ir remonto išlaidoms padengti – iki 130 BSI (4940 Eur) bei kieto
kuro ir kitoms išlaidoms padengti – iki 10 BSI (380 Eur).
4. Pažymėtina, kad iš šešiolikos (16) savivaldybių, skiriančių kasmėnesinę papildomą
finansinę paramą, trylikoje (13) savivaldybių parama skiriama ir globėjams (rūpintojams), kurie
buvo paskirti globėjais (rūpintojais) iki paramos skyrimo tvarkos savivaldybėje patvirtinimo. Taigi
3 savivaldybėse – Pagėgių (tvarka įsigalios nuo 2016-01-01), Panevėžio m. ir Šalčininkų r. sav.,
papildoma parama skiriama tik tiems, kurie tapo globėjais (rūpintojais) po papildomos socialinės
paramos globėjams (rūpintojams) skyrimo tvarkos patvirtinimo savivaldybėje.
5. Pagal apklausos rezultatus visose šešiolika (16) savivaldybių, skiriančių kasmėnesinę
papildomą finansinę paramą, prašymas bei reikiami dokumentai siekiant gauti papildomą finansinę
paramą teikiami savivaldybės administracijos skyriui, atsakingam už socialinės paramos ar
socialinių paslaugų teikimą.
Dokumentai, kuriuos privalu pateikti kiekvienoje iš savivaldybių šiek tiek skiriasi, tačiau
dažniausiai prie reikiamų dokumentų priskiriami – asmens tapatybės dokumentai, globotinio
(rūpintojo) gimimo liudijimas, dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą
globėju (rūpintoju), pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą bei globėjo (rūpintojo) gaunamų
pajamų dydį įrodantys dokumentai.
6. Papildomos paramos globėjams (rūpintojams) dydis globojant (rūpinant) 1 vaiką svyruoja
nuo 1 BSI (38 Eur) iki 4 BSI (152 Eur). Druskininkų, Kauno r. bei Šalčininkų r. sav. yra mokama 1
BSI (38 Eur) papildoma finansinė parama už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką. Kitose
penkiolika (15) savivaldybių yra skiriama didesnė nei 1 BSI (38 Eur) papildoma finansinė parama
už 1 globojamą (rūpinamą) vaiką. Didžiausia papildoma finansinė parama už 1 globojamą
(rūpinamą) vaiką skiriama – Elektrėnų sav. - 150,60 Eur už vaiko (-ų) ne giminaičio (-ių) globą
(rūpybą), Panevėžio m. sav. – 4 BSI (152 Eur) per mėnesį, Radviliškio r. sav. – iki 4 BSI (152 Eur)
už pilnametystės sulaukusį rūpintinį, gyvenantį kartu su rūpintoju.
Anykščių r., Jonavos r., Švenčionių r. ir Vilniaus m. sav. papildomos finansinės paramos
dydis kinta atsižvelgiant į globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių.
7. Pagal savivaldybių administracijų pateiktus atsakymus pastebėta, kad daugelyje
savivaldybių (išskyrus Jonavos r. ir Šalčininkų r. sav.) papildoma finansinė parama mokama globos
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(rūpybos) laikotarpiu, neteikiant periodiškai prašymo ar kitų reikiamų dokumentų. Atkreiptinas
dėmesys, kad Elektrėnų, Pagėgių (tvarka įsigalios nuo 2016-01-01) ir Radviliškio r. sav. papildoma
parama yra teikiama ir rūpintojui, besirūpinančiu pilnametystės sulaukusiu rūpintiniu, kuris vis dar
gyvena pas rūpintoją, mokosi ugdymo įstaigoje bei nėra sudaręs santuokos.
8. Nors pagal Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos 2015 m. gruodžio 28 d.
duomenis iš 5538 vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, daugiau nei pusės, t. y. 3840
vaikų globėju (rūpintoju) paskirti giminaičiai (seneliai, sesuo, brolis, teta ar dėdė), tačiau apklausose
dalyvavusių savivaldybių, kuriose skiriama papildoma parama, didžioji dauguma (14 sav.)
papildomą paramą teikia tik globėjams (rūpintojams) nesusijusiems su globojamu (rūpinamu) vaiku
giminystės ryšiais. Taigi, tik Kazlų Rūdos bei Pagėgių sav. teikia papildomą finansinę paramą
globėjams (rūpintojams), kuriuos su globojamu (rūpinamu) vaiku sieja giminystės ryšiai.
9. Pagal apklausos duomenis visose savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės
paramos globėjams (rūpintojams) paskirtis yra išimtinai vaiko poreikių užtikrinimas, t. y. išlaidoms,
susijusioms su vaiko laisvalaikiu, užimtumu, mokyklinių, higieninių ir kitų būtinų prekių įsigijimu.
10. Anykščių r., Jonavos r., Kauno r., Kazlų Rūdos, Kelmės r., Pagėgių, Trakų r. ir Vilniaus
m. sav. nustačius, kad papildoma finansinė parama naudojama ne pagal paskirtį, paramos
mokėjimas yra nutraukiamas. Pažymėtina, kad Šalčininkų r. sav. paramos mokėjimas nutraukiamas
priklausomai nuo savivaldybės biudžeto galimybių. Keletas savivaldybių, pavyzdžiui, Jonavos r.,
Kelmės r., Pagėgių, Panevėžio m., Švenčionių r. ir Vilniaus m. sav. yra nustatyta tvarka, kai esant
konkrečioms aplinkybėms (globojamo (rūpinamo) vaiko įvaikinimas, globojamo (rūpinamo) vaiko
apgyvendinimas socialinės globos įstaigoje, globėjo (rūpintojo) deklaruotos gyvenamosios vietos
pakeitimas kitoje valstybėje, vaiko globos (rūpybos) panaikinimas, paramos gavėjo atsisakymas
gauti paramą, globojamo (rūpinamo) vaiko pilnametystė, globojamo (rūpinamo) vaiko mirtis),
paramos mokėjimas yra nutraukiamas.
11. Apklausoje dalyvavusios savivaldybės, skiriančios papildomą paramą, nurodė, kad
susiduria su tam tikrais skiriant minėtą finansinę paramą globėjams (rūpintojams). Vienas iš
sunkumų – dažnas savivaldybės lėšų svyravimas (Kauno r., Kazlų Rūdos, Kelmės r. ir Vilniaus m
sav.), antras – globėjų (rūpintojų) giminaičių pasipiktinimas, nes jiems parama nėra skiriama
(Anykščių r. sav. bei Kauno m. sav.), ir trečias – paramos lėšų panaudojimo pagal paskirtį kontrolės
vykdymo sudėtingumas (Vilniaus m. sav.).
12. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo
Nr. I-621 8 straipsnio pakeitimo įstatymu (TAR, 2015-12-22, Nr. 2015-20217), be globėjams
(rūpintojams) skiriamos 4 BSI dydžio kasmėnesinės išmokos, nuo 2016 m. sausio 1 d. vaiko
globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, bus mokamas 1 BSI
dydžio, o nuo 2017 m. sausio 1 d. – 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
13. Pažymėtina, kad savivaldybės, siekdamos tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 6 str. 22 p. įtvirtintą valstybės perduotą funkciją, t. y. užtikrinti vaiko teisių
apsaugą, turėtų siekti efektyviai ir kokybiškai užtikrinti globojamų (rūpinamų) vaikų poreikius.
Atsižvelgiant į tai, kad priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš
savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija (Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 38 p.), manytina, kad kiekviena savivaldybė,
kurioje skiriama papildoma parama globėjams (rūpintojams) ir jų globotiniams (rūpintiniams),
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo pakeitimus, turėtų įvertinti
skiriamos papildomos finansinės paramos efektyvumą, esant poreikiui svarstyti galimus pakeitimus.
14. Nepaisant to, kad lyginant 2014 m. ir 2015 m. duomenis, be tėvų globos likusių vaikų,
kuriems nustatyta globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, skaičius mažėja (2014 m. - 3531, o
2015 m. gruodžio 30 d. – 3309 vaikų skaičius), šis skaičius vis tiek išlieka didelis. Siekiant mažinti
vaikų, kuriems globa (rūpyba) nustatyta socialinės globos įstaigoje, skaičių bei siekiant įgyvendinti
Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir
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likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83, vieną
iš tikslų, t. y. užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui (ir neįgaliam vaikui) augti savo
šeimoje, likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti
pagalbą bendruomenėje, Tarnybos nuomone, savivaldybėms, kuriose nėra skiriama papildoma
finansinė parama globėjams (rūpintojams) ir jų globotiniams (rūpintiniams), tikslinga apsvarstyti
atitinkamos paramos skyrimo tikslingumą arba spręsti klausimą dėl kitų globą (rūpybą) šeimoje
skatinančių priemonių naudojimo.

Vyriausioji specialistė

Akvilė Bumblytė
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Priedas Nr. 1
Savivaldybių administracijų nurodyta kreipimosi tvarka, siekiant gauti papildomą finansinę
paramą globėjams (rūpintojams)
1. Anykščių r. sav. Socialinės paramos skyriui teikiamas:
 prašymas;
 globėjo (rūpintojo) 3 mėnesių pajamų pažyma;
 savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus raštas, kad globėjas
(rūpintojas) nesusijęs su vaiku giminystės ryšiais.
2. Druskininkų sav. Socialinės paramos skyriui globėjas (rūpintojas) pateikia prašymą.
3. Elektrėnų sav. Socialinės paramos skyriui teikiamas:
 prašymas;
 globėjo (rūpintojo) asmens dokumentas;
 globotinio (rūpintojo) gimimo liudijimas;
 dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
 mokymo įstaigos pažyma, patvirtinanti rūpintinio, vyresnio nei 18 m., mokymąsi.
4. Jonavos r. sav. Socialinės paramos skyriui teikiamas:
 prašymas skirti pagalbos pinigus globėjams (rūpintojams);
 asmens dokumentas;
 globotinio (rūpintinio) asmens dokumentai;
 dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
5. Kauno m. sav. Socialinių paslaugų skyriui teikiamas:
 prašymas skirti pagalbos pinigus globėjams (rūpintojams);
 globėjų (rūpintojų) asmens dokumentai;
 globotinio (rūpintojų) gimimo liudijimas;
 dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
6. Kauno r. sav. Socialinės paramos skyriui pateikiamas:
 prašymas skirti pagalbos pinigus;
 globėjų (rūpintojų) asmens tapatybes patvirtinantys dokumentai;
 globojamo vaiko gimimo liudijimas;
 globos (rūpybos) nustatymo dokumentas;
 banko sąskaitos, į kurią bus pervedami pagalbos pinigai, rekvizitai.
7. Kazlų Rūdos sav. Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriui teikiamas:
 asmens dokumentas;
 dokumentas dėl globos steigimo (direktoriaus įsakymas arba teismo sprendimas);
 savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvada dėl tinkamumo globoti
(rūpinti);
 asmeninės sąskaitos numeris.
8. Kelmės r. sav. Socialinės paramos skyriui teikiamas:
 vaikus globojančios (rūpinančios) šeimos sutikimas, prašymas;
 Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada apie vaikus globojančios (rūpinančios) šeimos
tinkamumą globoti (rūpinti) vaikus.
9. Pagėgių sav. Socialinės paramos skyriui teikiamas patvirtintos formos prašymas. Prašymas
iš naujo teikiamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje arba pasikeitus faktinėms aplinkybėms.
10. Panevėžio m. sav. Socialinės paramos skyriui teikiamas:
 vaikus globojančios (rūpinančios) šeimos prašymas, sutikimas;
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 savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada apie vaikus
globojančios (rūpinančios) šeimos tinkamumą globoti (rūpintis) vaikus (vaikais).
11. Radviliškio r. sav. Socialinės paramos skyriui teikiama:
 duomenys apie rūpintinį, už kurį prašo papildomo finansavimo;
 savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacija;
 buities ir gyvenimo sąlygų tyrimo aktas;
 pažyma iš mokyklos apie rūpintinio mokymąsi ugdymo įstaigoje.
12. Šalčininkų r. sav. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriui teikiamas prašymas.
13. Švenčionių r. sav. Socialinės paramos skyriui teikiamas vaikus globojančios
(rūpinančios) šeimos sutikimas, savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada
apie vaikus globojančios (rūpinančios) šeimos tinkamumą globoti (rūpintis) vaiku (vaikais).
Prie sutikimo reikalingi dokumentai:
 asmens duomenų socialinei paramai gauti anketa (SP-1 forma);
 asmens ir jo šeimos narių priskyrimo socialinei grupei anketa (SP-2 forma);
 asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios
vietos apskaitos dokumentuose);
 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis dėl vaiko laikinosios
ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.
14. Telšių r. sav. Socialinės paramos ir rūpybos skyriui teikiamas nustatytos formos
prašymas.
15. Trakų r. sav. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriui teikiamas:
 prašymas (pildomas vietoje);
 globėjo (rūpintojo) asmens dokumentas, vaiko gimimo liudijimo kopija;
 savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada;
 pažyma iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, jeigu gyvenamoji vieta deklaruota
kitoje savivaldybėje.
16. Vilniaus m. sav. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriui
teikiamas:
 prašymas;
 asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 globos (rūpybos) įsakymas / teismo sprendimas dėl paskyrimo vaiko (-ų) globėju
(rūpintoju).

__________________
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Priedas Nr. 2
Savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams)
dydis
Eil.
Nr.

Savivaldybė

1

Anykščių r.
sav.

2

Druskininkų
sav.

3

Elektrėnų
sav.

Papildomos paramos dydis
 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 1 vaiku – 2 BSI (76 Eur)
išmoka per mėnesį;
 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 2 vaikais – 3 BSI (114 Eur)
išmoka per mėnesį;
 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 3 ir daugiau vaikų – 4 BSI (152
Eur) išmoka per mėnesį.
1 BSI (38 Eur) dydis už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką.
150,60 Eur už vaiko (-ų) ne giminaičio (-ių) globą ar rūpybą
 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 2 vaikais – 4 BSI (152 Eur)
išmoka per mėnesį;
 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 3 vaikais – 8 BSI (304 Eur)
išmoka per mėnesį;
 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 4 vaikais – 12 BSI (456 Eur)
išmoka per mėnesį;
 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 5 vaikais – 16 BSI (608 Eur)
išmoka per mėnesį.

4

Jonavos r.
sav.

5

Kauno m.
sav.

4 BSI (152 Eur) išmoka per mėnesį už kiekvieną globojamą (rūpinamą)
vaiką.

Kauno r. sav.

1 BSI (38 Eur) išmoka per mėnesį už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką.

7

Kazlų Rūdos
sav.

 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 1 vaiku – iki 3,5 BSI (133 Eur)
išmoka per mėnesį;
 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 2 vaikais ir daugiau – iki 4 BSI
(152 Eur) išmoka per mėnesį už kiekvieną šeimoje globojamą
(rūpinamą) vaiką.

8

Kelmės r.
sav.

6

9

Pagėgių sav.

2 BSI (76 Eurai) išmoka per mėnesį už kiekvieną globojamą (rūpinamą)
vaiką.
 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 1 vaiku, kuriam naujai įsteigta
globa (nuo 2016 sausio 1 d.) – 150,00 Eur išmoka per mėnesį;
 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 3 vaikais ir daugiau, už
kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką – 75,00 Eur išmoka per
mėnesį, neatsižvelgiant kada buvo įsteigta globa.
12

10
11
12

13

14

15

16

Panevėžio m.
sav.

4 BSI (152 Eur) išmoka per mėnesį už kiekvieną globojamą (rūpinamą)
vaiką.

Radviliškio r. Iki 4 BSI (152 Eur) išmoka per mėnesį rūpintojui, su kuriuo gyvena
pilnametystės sulaukęs rūpintinis.
sav.
Šalčininkų r.
1 BSI (38 Eur) išmoka per mėnesį už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką.
sav.

Švenčionių r.
sav.

 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 1 vaiku – 2 BSI (76 Eur)
išmoka per mėnesį;
 kai asmuo (šeima) globoja (rūpinasi) 2 vaikais ir daugiau – 1 BSI (38
Eur) už kiekvieną vaiką, bet ne daugiau kaip 6 BSI (228 Eur) išmoka
per mėnesį vienai šeimai.

Telšių r. sav.

 75 Eur išmoka per mėnesį už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką,
kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra Telšių rajone;
 Šeimai, teikiančiai socialinę globą (individuali veikla) – globojant 4
ir daugiau vaikų yra mokama 3 minimalių mėnesinių algų dydžio
(MMA) socialinės globos išmoka globėjui (rūpintojui) kas mėnesį,
kas mėnesį 4 BSI (152 Eur) išmoka už kiekvieną globojamą vaiką ir
vienkartinė įsikūrimo pašalpa 4 BSI (152 Eur) išmoka už kiekvieną
globojamą vaiką.

Trakų r. sav.

Vilniaus m.
sav.

76 Eur (2 BSI) išmoka per mėnesį už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką,
bet ne daugiau 4 BSI (152 Eur) išmoka per mėnesį šeimai ar asmeniui
(globėjui (rūpintojui)).

1 globotinis (rūpintinis) – 76 eurai/mėnesiui;

2 globotiniai (rūpintiniai) – 114 eurai/mėnesiui;

3 ir daugiau globotinių (rūpintinių) – 152 eurai/mėnesiui.

__________________

13

Priedas Nr. 3
Savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams)
terminas
1. Anykščių r. sav. – kol asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam
šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (VRP) trigubą dydį.
2. Druskininkų sav. – pagalbos pinigai skiriami globos (rūpybos) laikotarpiui.
3. Elektrėnų sav. – globos (rūpybos) laikotarpiu. Priedas skiriamas taip pat ir už vyresnį negu
18 m. rūpintinį, kuris gyvena rūpintojų šeimoje, nedirba, nėra sudaręs santuokos, tačiau mokosi, bet
ne ilgiau kol jam sukaks 24 m.
4. Jonavos r. sav. – pagalbos pinigai skiriami Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu iki kalendorinių metų pabaigos, apsvarsčius Jonavos rajono socialinių klausimų
koordinacinės komisijos posėdyje. Pasibaigus kalendoriniams metams pagalbos pinigai skiriami
naujai globėjui (rūpintojui) pateikus prašymą.
5. Kauno m. sav. – globos ar rūpybos laikotarpiu.
6. Kauno r. sav. – iki globotinis (rūpintinis) sulauks pilnametystės.
7. Kazlų Rūdos sav.– kol tikslinga gauti pagalbos pinigus, bet ne vėliau kaip iki
pilnametystės.
8. Kelmės r. sav. – iki globotinis (rūpintinis) sulauks pilnametystės.
9. Pagėgių sav. – iki globos (rūpybos) pasibaigimo arba iki tol, kol globojamas (rūpinamas)
vaikas mokosi bendrojo lavinimo mokykloje, bet ne ilgiau kaip iki 21 metų.
10. Panevėžio miesto sav. – globos (rūpybos) galiojimo laikotarpiu.
11. Radviliškio r. sav. – papildomas finansavimas skiriamas tol, kol buvęs globotinis
(rūpintinis) (nuo 18 m.) lanko bendrojo ugdymo mokyklą, bet ne ilgiau, negu jam sukaks 21 metai.
12. Šalčininkų r. sav. – pagalbos pinigų skyrimo terminas – nuo 3 iki 12 mėnesių. Esant
reikalui, mokėjimo terminas gali būti pratęstas.
13. Švenčionių r. sav. – iki globotinis (rūpintinis) sulauks pilnametystės.
14. Telšių r. sav. – iki globotinis (rūpintinis) sulauks pilnametystės.
15. Trakų r. sav. – globos (rūpybos) laikotarpiui.
16. Vilniaus m. sav. – nenurodyta.

__________________
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Priedas Nr. 4
Savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams)
tikslinė grupė
1. Anykščių r. sav. – asmeniui (šeimai), už vaiko ne giminaičio globą (rūpybą).
2. Druskininkų sav. – 2 ir daugiau vaikų globojančiai šeimai už vaikų globą (rūpybą).
3. Elektrėnų sav. – globėjams (rūpintojams), kurie nėra vaiko artimi giminaičiai.
4. Jonavos r. sav. – kai vaiko paskirti globėjai (rūpintojai) nėra vaiko artimi giminaičiai.
5. Kauno miesto sav. – kai vaiko paskirti globėjai (rūpintojai) nėra vaiko artimi giminaičiai
bei priklausomai nuo globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus.
6. Kauno r. sav. – asmeniui (šeimai), globojančiam (rūpinančiam) vaikus, su globėjais
(rūpintojais) nesusijusius artimais giminystės ryšiais (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
3.135 straipsnį), kuriems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu buvo
nustatyta globa (rūpyba).
7. Kazlų Rūdos sav.– visiems globėjams (rūpintojams).
8. Kelmės r. sav. – vaikus globojančiai (rūpinančiai) šeimai (nesusijusiai su vaiku artimos
giminystės ryšiais) atsižvelgiant į vaikų skaičių.
9. Pagėgių sav. – priklausomai nuo globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus. Tik naujai
paskirtiems globėjams (rūpintojams) nuo 2016-0-01.
10. Panevėžio m. sav. – kai vaiko paskirti globėjai (rūpintojai) nėra vaiko artimi giminaičiai.
11. Radviliškio r. sav. – šeimynoms, kurios sudaro sąlygas toliau gyventi jose buvusiems
globotiniams (rūpintiniams), nesusietiems giminystės ryšiais, kurie sulaukę 18 metų amžiaus ir
mokosi bendrojo ugdymo mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą.
12. Šalčininkų r. sav. – kai vaiko paskirti globėjai (rūpintojai) nėra vaiko artimi giminaičiai.
13. Švenčionių r. sav. – kai vaiko paskirti globėjai (rūpintojai) nėra vaiko artimi giminaičiai.
14. Telšių r. sav. – visiems globėjams (rūpintojams) priklausomai nuo globojamų (rūpinamų)
vaikų skaičiaus.
15. Trakų raj. sav. – kai vaiko paskirti globėjai (rūpintojai) nėra vaiko artimi giminaičiai.
16. Vilniaus m. sav. – tik asmenims globojantiems (rūpinantiems) giminystės ryšiais
nesusijusį vaiką (-us).

__________________

15

Priedas Nr.5
Savivaldybėse skiriamos papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams) tikslinė
paskirtis
1. Anykščių r. sav. – už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą).
2. Druskininkų sav. – nenurodyta.
3. Elektrėnų sav. – išmoka už vaiko globą (rūpybą).
4. Jonavos r. sav. – nenurodyta.
5. Kauno miesto sav. – nenurodyta.
6. Kauno r. sav. – nenurodyta.
7. Kazlų Rūdos sav.– siekis paskatinti finansine parama veiksmingiau organizuoti bendrųjų
socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros teikimą vaikui.
8. Kelmės r. sav. – pagalbos pinigai yra skiriami siekiant kuo geriau tenkinti globojamo
(rūpinamo) vaiko poreikius ir interesus.
9. Pagėgių sav. – išlaidoms susijusioms tik su globotinio (rūpintinio) poreikiais.
10. Panevėžio m. sav. – pagalbos pinigai skiriami siekiant kuo geriau patenkinti globojamo
(rūpinamo) vaiko poreikiai ir interesai.
11. Radviliškio r. sav. – nenurodyta.
12. Šalčininkų r. sav. – nenurodyta.
13. Švenčionių r. sav. – pagalbos pinigai vaiką (us) globojančiai (rūpinančiai) šeimai skiriami
naudoti kuo geresniam globojamo (rūpinamo) ar prižiūrimo vaiko poreikių ir interesų patenkinimui.
Pagalbos pinigais gali būti apmokamos išlaidos, susijusios su globojamo (rūpinamo) ar prižiūrimo
vaiko poreikiais ir skirtos: neformaliam ugdymui; laisvalaikiui ir poilsiui organizuoti, stovykloms;
sveikatos priežiūrai; prekėms ir kitoms paslaugoms (higienos, slaugos, techninės pagalbos,
maitinimui, patalynei ir aprangai, vaiko transportavimui).
14. Telšių r. sav. – vaiko poreikiams tenkinti, vaiko įsikūrimui.
15. Trakų r. sav. – vaiko poreikiams.
16. Vilniaus m. sav. – skiriami naudoti kuo geresniam globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių
interesų patenkinimui; pagalbos pinigais gali būti apmokamos išlaidos, susijusios su globotinio
poreikiais neformaliai veiklai, laisvalaikio organizavimui, stovyklos, sveikatos priežiūrai; prekėms
ir kitoms paslaugoms (higienos, slaugos, maitinimui, patalynei, aprangai, vaiko transportavimui).

__________________
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Priedas Nr. 6
Papildomos finansinės paramos globėjams (rūpintojams) skyrimo nutraukimo tvarka
1. Anykščių r. sav. – Anykščių r. sav. administracija prižiūri ir kontroliuoja pagalbos pinigų
naudojimą pagal paskirtį. Nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, pagalbos
pinigų mokėjimas nutraukiamas, pakeičiant juos į bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės
priežiūros teikimą, nustatytą asmeniui (šeimai) pagal poreikį.
2. Druskininkų sav. – paramos mokėjimas nutraukiamas pasibaigus globai (rūpybai), išnykus
aplinkybei dėl globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus.
3. Elektrėnų sav. – priedo mokėjimas tikslinamas atsiradus panašaus pobūdžio išmokų
globėjams (rūpintojams) mokėjimui iš valstybės biudžeto.
4. Jonavos r. sav. – pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:
 nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį ir neužtikrinama vaiko gerovė;
 įvaikinus globojamą (rūpinamą) ar prižiūrimą vaiką;
 globojamą (rūpinamą) vaiką apgyvendinus socialinės globos įstaigoje;
 pagalbos pinigų gavėjui deklaravus savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje;
 panaikinus vaikui globą (rūpybą);
 pagalbos pinigų gavėjui atsisakius pagalbos pinigų;
 globojamam (rūpinamam) vaikui sulaukus 18 metų amžiaus;
 mirus globojamam (rūpinamam) vaikui.
5. Kauno m. sav. – kai globėjui (rūpintojui) panaikinamas globėjo (rūpintojo) statusas.
Sprendimą dėl papildomos socialinės paramos panaikinimo, priima Pagalbos pinigų skyrimo vaikus
globojančioms šeimoms komisija, sudaryta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A-1120.
6. Kauno r. sav. – pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:
 gavus gavėjo prašymą;
 nustačius, kad gavėjas pagalbos pinigus naudoja ne pagal paskirtį;
 pasikeitus gavėjo socialiniam statusui.
Jeigu globojamas (rūpinamas) vaikas, už kurį buvo mokami pagalbos pinigai, yra suimtas,
atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso
kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose
psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo
pripažintas nežinia kur esančiu, pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas.
7. Kazlų Rūdos sav.– paramos mokėjimas nutraukiamas kai pagalbos pinigai naudojami ne
pagal paskirtį, t.y. ne vaiko reikmėms.
8. Kelmės r. sav. – pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:
 nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį ir neužtikrinama vaiko gerovė;
 įvaikinus globojamą (rūpinamą) vaiką;
 globojamą (rūpinamą) vaiką apgyvendinus socialinės globos įstaigoje;
 pagalbos pinigų gavėjui deklaravus savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje;
 panaikinus vaikui globą (rūpybą);
 pagalbos pinigų gavėjui atsisakius pagalbos pinigų;
 globojamam (rūpinamam) vaikui sulaukus 18 metų;
 mirus globojamam (rūpinamam) vaikui.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojas ir (ar) Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis
specialistas išmokoms, nustatę nurodytą atvejį, kreipiasi į Socialinės paramos klausimams spręsti
komisiją, kuri, išnagrinėjusi pateiktą informaciją, teikia pasiūlymus Socialinės paramos skyriaus
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vedėjui dėl pagalbos pinigų mokėjimo nutraukimo. Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimo
projektus dėl pagalbos pinigų mokėjimo nutraukimo rengia Socialinės paramos skyriaus vyriausieji
specialistai išmokoms ir teikia Socialinės paramos skyriaus vedėjui pasirašyti. Pagalbos pinigų
mokėjimas nutraukiamas Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu.
9. Pagėgių sav. – pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:
 nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį ir neužtikrinama globotinio
(rūpintinio) gerovė;
 įvaikinus globotinį (rūpintinį);
 apgyvendinus globotinį (rūpintinį) socialinės globos įstaigoje;
 globėjui (rūpintojui) deklaravus savo gyvenamąją vietą kitoje savivaldybėje ar valstybėje;
 panaikinus globą (rūpybą);
 globėjui (rūpintojui) atsisakius pagalbos pinigų;
 globėjui (rūpintojui) atsisakius sudaryti galimybes vykdyti pagalbos pinigų kontrolę;
 mirus globotiniui (rūpintiniui);
 globotiniui (rūpintiniui) nutraukus mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje.
10. Panevėžio m. sav. – pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:
 įvaikinus globojamą (rūpinamą) vaiką;
 globojamą (rūpinamą) vaiką apgyvendinus socialinės globos įstaigoje;
 persteigus globojamam (rūpinamam) vaikui globą (kai globa susieta giminystės ryšiais);
 panaikinus vaikui globą (rūpybą);
 gavėjui atsisakius pagalbos pinigų;
 globojamam (rūpinamam) vaikui sulaukus 18 metų;
 mirus globojamam (rūpinamam) vaikui.
11. Radviliškio r. sav. – nenurodyta.
12. Šalčininkų raj. sav. – paramos mokėjimas nutraukiamas priklausomai nuo savivaldybės
biudžeto galimybių skiriama metams.
13. Švenčionių r. sav. – pagalbos pinigų mokėjimas asmeniui (šeimai) nutraukiamas šiais
atvejais:
 įvaikinus globojamą (rūpinamą) ar prižiūrimą vaiką;
 globojamą (rūpinamą) ar prižiūrimą vaiką apgyvendinus socialinės globos įstaigoje;
 pagalbos pinigų gavėjui deklaravus savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje;
 panaikinus vaikui globą (rūpybą) ar priežiūrą;
 pagalbos pinigų gavėjui atsisakius pagalbos pinigų;
 globojamam (rūpinamam) ar prižiūrimam vaikui sulaukus 18 metų amžiaus;
 mirus globojamam (rūpinamam) ar prižiūrimam vaikui.
Dokumentus dėl pagalbos pinigų skyrimo ar nutraukimo teikia savivaldybės socialinių
paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo komisijai svarstyti savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus atsakingas specialistas. Pagalbos pinigai skiriami/ neskiriami ar jų mokėjimas
nutraukiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
14. Telšių r. sav. – nenurodyta.
15. Trakų r. sav. – nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, Socialinės
paramos ir sveikatos apsaugos skyrius nutraukia pagalbos pinigų mokėjimą, apie tai raštu
informuodamas vaikus globojančią šeimą arba asmenį.
16. Vilniaus m. sav. – paramos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:
 globotinis (rūpintinis) sulaukia pilnametystės,
 įvaikinimas,
 nustačius, kad pinigai naudojami ne pagal paskirtį,
 globojamą (rūpinamą) vaiką apgyvendinus socialinės globos įstaigoje,
 pagalbos pinigų gavėjui deklaravus savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje,
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 panaikinus vaikui globą (rūpybą),
 pagalbos pinigų gavėjui atsisakius pagalbos pinigų,
 mirus globojam (rūpinamam) vaikui.

__________________
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Priedas Nr.7
Sunkumai, su kuriais susiduriama savivaldybėse skiriant papildomą finansinę paramą
globėjams (rūpintojams)
1. Anykščių r. sav. – kadangi papildomą paramą gauna tik giminystės ryšiais nesusiję globėjai
(rūpintojai), todėl sulaukiama globėjų (rūpintojų) giminaičių pasipiktinimo. Rengiamasi kitais
biudžetiniais metais pagalbos pinigus mokėti visiems globėjas (rūpintojams).
2. Druskininkų sav. – nenurodė.
3. Elektrėnų sav. – nenurodė.
4. Jonavos r. sav. – nenurodė.
5. Kauno m. sav. – problemų su globėjais (rūpintojais), dėl paramos skyrimo, iškyla, kai
reikia skirti pagalbos pinigus, tačiau vadovaujantis teisės aktais globėjas (rūpintojas) yra artimas
giminaitis, tačiau atsižvelgiant į jo finansines galimybes ir vaiko poreikius, socialinė parama būtų
reikalinga. Tačiau šis klausimas yra sprendžiamas.
6. Kauno r. sav. – savivaldybės lėšų trūkumas.
7. Kazlų Rūdos sav. – lėšų trūkumas biudžete.
8. Kelmės r. sav. – savivaldybės lėšų trūkumas.
9. Pagėgių sav. – nenurodė.
10. Panevėžio m. sav. – nenurodė.
11. Radviliškio r. sav. – nenurodė.
12. Šalčininkų r. sav. – globėjams dažnai reikia aiškinti, kodėl jų globotiniams nepriklauso
nemokamas maitinimas. Siekdami paskatinti globėjus, iš nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų
piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, tarybai pateiktas sprendimo projektas skirti
kiekvienam globojamam vaikui 38 Eur dydžio vienkartinę pašalpą.
13. Švenčionių r. sav. – nenurodė.
14. Telšių r. sav. – nenurodė.
15. Trakų r. sav. – nenurodė.
16. Vilniaus m. sav. – nuolat vėluoja pagalbos pinigų skyrimas / pervedimas globėjams
(rūpintojams) dėl svyruojančios savivaldybės finansinės būklės. Sunku kontroliuoti pagalbos pinigų
panaudojimą pagal paskirtį.

__________________
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