
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
 

  SPRENDIMAS   
DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 29 D.
SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO

GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. T-232

Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. P a k e i s t i  Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros

Švenčionių  rajono  savivaldybėje  organizavimo  ir  kokybės  priežiūros  tvarkos  aprašą,  patvirtintą
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl globos
centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje
organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas):

1.1.  Pakeisti Tvarkos aprašo 34 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,34.  Vaiko  priežiūra  budinčio  globotojo,  socialinio  globėjo  šeimoje  ir  globos  centre

finansuojama iš Savivaldybės  biudžeto lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms finansuoti,  valstybės
biudžeto lėšų, skirtų vaikų globos (rūpybos) išmokoms pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams
įstatymą  (toliau  –  Išmokų  vaikams  įstatymas)  mokėti,  ir  kitų  teisėtai  įgytų  lėšų.  Vieno  vaiko
priežiūros paslaugų Globos centre, iki vaikui bus nustatyta globa (rūpyba) ar bus grąžintas į šeimą,
paros kaina – 0,27 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio.“;

1.2.  Pakeisti Tvarkos aprašo 35 punktą ir jį išdėstyti taip:
„35. Tuo atveju, jei globos centras neturi galimybės apgyvendinti vaiko budinčio globotojo

šeimoje,  Savivaldybės  administracija  gali  pirkti  ar  finansuoti  paslaugas  iš  kitų  ne  savivaldybės
pavaldumo socialinių paslaugų įstaigų – globos centrų, sudarydama su jomis socialinių paslaugų
teikimo  ir  finansavimo  sutartis.  Aprašo  36.1  –  36.5.  ir  36.9.  papunkčiuose  nurodytos  išmokos
socialinių  paslaugų  įstaigai  neskiriamos, išskyrus  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų
finansuojamus projektus.“;

1.3.  Papildyti Tvarkos aprašą nauju 36.9. papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
„36.9. 0,27 BSI dydžio išmoką už vaiko priežiūrą budinčio globotojo šeimoje per parą. Ši

išmoka mokama už faktiškai gyventą dieną budinčio globotojo šeimoje. Išmoka mokama nuo vaiko
apgyvendinimo budinčio  globotojo šeimoje  dienos,  vadovaujantis  Vaiko laikino  apgyvendinimo
aktu, kol bus nustatyta vaikui laikinoji globa (rūpyba) arba vaikas bus grąžintas į šeimą.“;

1.4. Pakeisti Tvarkos aprašo 36.4.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:
,,36.4.1. už vieną vaiką – 3 BSI dydžio per mėnesį;“;
1.5. Pakeisti Tvarkos aprašo 36.5. papunktį ir jį išdėstyti taip:
„36.5.  4  BSI  dydžio  vienkartinę  išmoką  vaiko apgyvendinimui  skirtai  vietai  įkurti,  kuri

skiriama kai vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Išmoka naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms
pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, namų apyvokos reikmenims, taip pat kitoms einamosioms
išlaidoms,  susijusioms  su  prižiūrimo vaiko  poreikių  tenkinimu.  Ji  mokama  už  kiekvieną  įkurtą
vaiko  apgyvendinimui  skirtą  vietą  pas  budintį  globotoją  ar  socialinį  globėją  ir  pervedama  į
pareiškėjo nurodytą sąskaitą per 5 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo dienos. Vienkartinė išmoka
grąžinama, jeigu sutartis su budinčiu globotoju nutraukiama nepraėjus trijų mėnesių nuo sutarties
pasirašymo dienos laikotarpiui;“;



1.6. Pakeisti Tvarkos aprašo 44.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:
„44.1.  budinčiam  globotojui,  socialiniam  globėjui,  kai  vaikas,  kuriam  reikalinga  globa

(rūpyba), yra apgyvendintas budinčio globotojo/ socialinio globėjo šeimoje, tačiau vaikui laikinoji
globa (rūpyba) dar nenustatyta, globėjui (rūpintojui), kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta
Socialinės paramos skyriaus teikimu, o nuolatinė globa (rūpyba) – Tarnybos teritorinio skyriaus
teikimu ir negaunančiam pagalbos pinigų kitoje savivaldybėje;“;

1.7. Pakeisti Tvarkos aprašo 54 punktą ir jį išdėstyti taip:
„54.  Dėl  vaikui  skirtų  išmokų (išmokos už vaiko,  kuriam reikalinga  globa (rūpyba),  bet

laikinoji  globa  (rūpyba)  dar  nenustatyta,  priežiūrą  budinčio  globotojo  šeimoje,  vaiko  globos
(rūpybos) išmokos, išmokos vaikui ar vaiko globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo, jei numatyta
sutartyje)  gavimo budintis  globotojas ir  socialinis  globėjas,  vykdantis  veiklą  pagal individualios
veiklos pažymą, globos centrui pateikia patvirtintos formos paslaugų suteikimo aktą (akto formą
tvirtina  globos  centro  vadovo)  ne  vėliau  kaip  kito  mėnesio  antrąją  darbo  dieną.  Išmoka
skaičiuojama proporcingai  dienų,  kurias  vaikas  gyvena budinčio  globotojo ar  socialinio  globėjo
šeimoje, skaičiui.“.

2. Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.
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