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 Ir tu gali tapti namais 
BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLA – tai

apmokamas darbas, dirbamas pagal
individualios veiklos pažymą savo

namuose. Šios veiklos tikslas – suteikti
vaikui galimybę gyventi šeimoje, kol jis

galės grįžti į biologinę šeimą arba jam bus
nustatyta nuolatinė globa.



ŽINGSNIAI
Norint tapti globėju
Sprendimo priėmimas.

   Informacijos surinkimas, konsultacijos.

 
Sveikatos pažyma.   

    Kreiptis į savo gydymo įstaigą.

Laukimas   

Kvietimas į mokymus. 
    Globos centre lankote GIMK mokymus. 

Išvados globai gavimas. 
      Specialistai parengs išvadą dėl 

      pasirengimo vaiko globai. 

Laukimas ir sprendimo 
             priėmimas.
      Pranešimas iš globos centro, jog Jūsų
      globa reikalinga konkrečiam vaikui.

Dokumentų pateikimas. 
Kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir

įvaikinimo tarnybos Kretingos skyrių.   

LAIKINOJI GLOBA, 
NUOLATINĖ GLOBA 

IR ĮVAIKINIMAS

 

LAIKINOJI GLOBA – laikinai be tėvų globos
 likusio vaiko priežiūra, auklėjimas,

atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems
interesams. Laikinosios globos tikslas –

grąžinti vaiką į biologinę šeimą. 
Laikinoji globa nustatoma savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu 
ir tęsiasi iki 12 mėnesių. Išskirtiniais

atvejais iki 18 mėnesių.

NUOLATINĖ GLOBA – skirtingai nei laikinoji,
 nustatoma tada, kai vaikas lieka be tėvų

 globos ne dėl laikinų priežasčių, o ilgesniam 
laikui arba visiškai netenka tėvų globos.

 Nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi
 ir tęsiasi iki vaiko pilnametystės.

 Globoti gali tam pasirengę asmenys nuo 21
 iki 65 metų amžiaus, išskyrus atvejus, kai 

globoti pageidauja artimas giminaitis.

 

ĮVAIKINIMAS – procesas, kurio metu be tėvų
globos likusiam vaikui panaikinamos

tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės ir
pareigos su tėvais ir giminaičiais pagal kilmę

ir sukuriamos tarpusavio asmeninės ir
turtinės teisės ir pareigos su įtėviais bei jų

giminaičiais.
 Įvaikinti gali tam pasirengę pilnamečiai

abiejų lyčių asmenys iki 50 metų. Įvaikintam
vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė,

keičiamas vardas.
 Įvaikinimas negali būti atšauktas ar

panaikintas. Tai yra pagrindinis įvaikinimo ir
globos skirtumas.

 


