I etapas – iki įvaikintojų įrašymo į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą (toliau – Sąrašas)
Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimas trunka iki 4 mėn.
Įvaikintojų prašymas
pateikiamas Tarnybos
teritoriniam skyriui
arba savivaldybės
administracijai

Jei asmuo prašymą ir
dokumentus pateikia
savivaldybės administracijai,
dokumentai ne vėliau kaip per
5 d. d. persiunčiami Tarnybos
teritoriniam skyriui pradiniam
vertinimui atlikti

Pradinis vertinimas
Tarnybos teritorinio
skyriaus atliekamas
per 20 d. d.

Tarnybos teritorinis skyrius po
teigiamo pradinio įvertinimo
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per
1 d. d. kreipiasi į Globos centrą
dėl GIMK** mokymų
organizavimo

GIMK mokymai (7 grupiniai užsiėmimai ir ne mažiau
nei 2 individualūs susitikimai) ir išvados parengimas
trunka ne ilgiau nei 3 mėn., įskaitant ir mokymų
organizavimą.
Privaloma išklausyti ne mažiau kaip 6 mokymų temas ir
dalyvauti visuose individualiuose susitikimuose
Išvada parengiama ne ilgiau nei per 10 d. d. nuo mokymų
pab.

Išvada
galioja 24
mėn.

II etapas – įvaikintojų įrašymas į Sąrašą
Nuo teigiamos išvados Tarnyboje gavimo dienos per 3 d. d. įvaikintojai įrašomi į Sąrašą
Į minimą Sąrašą įrašomi:
- Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje;
- sutuoktiniai, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienio valstybės pilietis ir kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje (nuo 2018-11-23).

III etapas – įvaikintojų parinkimas konkrečiam vaikui, netekusiam tėvų globos
Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija parenka galimam įvaikinti vaikui geriausiai jo poreikius ir interesus atitinkančius įvaikintojus. Įvaikintojų parinkimas konkrečiam galimam įvaikinti vaikui ir
laukimo trukmė* priklauso ne tik nuo Galimų įvaikinti vaikų, esančių Galimų įvaikinti vaikų apskaitoje, bet labiausiai nuo įvaikintojų lūkesčių norimam įvaikinti vaikui ir (ar) jo biologiniams tėvams, t. y. nuo
norimo (-ų) įvaikinti:
vaiko (-ų) skaičiaus

vaiko (-ų) amžiaus

vaiko (-ų) lyties

vaiko (-ų) sveikatos, raidos

vaiko (-ų) biologinių tėvų žalingų įpročių, priklausomybių, psichinės sveikatos sutrikimų,
protinių gebėjimų ar kt.

Po įvaikintojų parinkimo konkrečiam vaikui (-ams), įvaikintojai turi pateikti sprendimą dėl įvaikinimo ne vėliau kaip per 30 d.

IV etapas – teisminis procesas
Įvaikintojai sutikę įvaikinti vaiką, turi kreiptis į vaiko ar savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo
Paprastai bylos nagrinėjimas teisme baigiamas ir sprendimas dėl įvaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo pareiškimo priėmimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai tai būtina dėl vaiko interesų, šis
terminas gali būti pratęstas (LR CPK 484 str. 7 d.)
Teismo sprendimas dėl įvaikinimo įsiteisėja po 30 d., jeigu sprendimas nėra skundžiamas apeliacine tvarka, išskyrus atvejus, kai sprendimas vykdomas skubiai (LR CPK 283
str. 1 d.)

*Paprastai nuo įvaikintojų įrašymo į Sąrašą ir laukimo pasiūlymo įvaikinti vaiką laikotarpis gali trukti nuo 1 mėn. iki metų ir ilgiau. Pvz., pažymėtina, kad nuo 2019 m. ženkliai (perpus) sumažėjo ir toliau mažėja galimų
įvaikinti vaikų nuo 3 mėn. iki 3-4 metų amžiaus, skaičius, todėl laukimo pasiūlymo įvaikinti vaiką (-us) laikotarpis, šioje amžiaus grupėje, ženkliai ilgėja
**GIMK - Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66

