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Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės
paslaugos
pavadinimas
Administracinės
paslaugos
versija
Administracinės
paslaugos
apibūdinimas
Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos
teikimą

Fizinių asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais),
prašymų priėmimas ir nagrinėjimas

5.

Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi
pateikti asmuo

6.

Informacija ir
dokumentai,

1. Rašytinis prašymas;
2.Asmens tapatybės dokumento kopija,
3.Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos
pažymėjimas (forma 046A);
4. Kartu gyvenančių vyresnių kaip16 metų asmenų rašytiniai
sutikimai dėl to, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju).
Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs fizinio asmens sutikimą,
surenka:

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Paslauga teikiama fiziniams asmenims, pageidaujantiems globoti
vaikus.
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d.
nutarimas Nr. 1983 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
gruodžio 2 d. nutarimo Nr.1593 redakcija) ,,Dėl bendrųjų vaiko
teisių apsaugos tarnybų nuostatų patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d.
nutarimas Nr.405 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
birželio 27 d. nutarimo Nr.806 redakcija) ,,Dėl vaiko globos
organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Eil.
Nr.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

kuriuos turi
gauti institucija
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)

1.Duomenis, įrodančius fizinio asmens santuoką, jeigu fizinis
asmuo susituokęs, ištuoką, jeigu fizinis asmuo išsituokęs,
sutuoktinio mirtį, jeigu fizinis asmuo yra našlys (našlė);
2.Duomenis, įrodančius fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį
norėtų globoti, jeigu jis yra vaiko giminaitis;
3.Duomenis, įrodančius teismo santuokos pripažinimą
negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
4.Duomenis, įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra
teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
5. Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos apie fizinio asmens teistumą už tyčinius
nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie
fizinio asmens administracinių teisės pažeidimų padarymą;
6. Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento apie kartu su
fiziniu asmeniu gyvenančių kitų asmenų teistumą už tyčinius
nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie kartu
su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų fizinių asmenų administracinių
teisės pažeidimų padarymą;
7. duomenis apie Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 2-5
punktuose nurodytus pagrindus.

Administracinės
paslaugos
teikėjas
Administracinės
paslaugos
vadovas
Administracinės
paslaugos
suteikimo
trukmė
Administracinės
paslaugos
suteikimo kaina
(jei paslauga
teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma,
pildymo
pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir
ryšių
technologijos,
naudojamos

Danutė Pranaitienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr.specialistė
Tel. (8 450) 42 111
El. p. danute.pranaitiene@birzai.lt
Giedra Gedvilienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja
Tel. (8 450) 42110
El p. giedra.gedviliene@birzai.lt
30 kalendorinių dienų

Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymas teikiamas laisva forma

Informacija apie VTAS teikiamas paslaugas pateikiama interneto
svetainėje www.birzai.lt

Eil.
Nr.

13.

14.

Pavadinimas
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinės
paslaugos
teikimo
ypatumai
Administracinių
paslaugų
teikimo
aprašymų
įtraukimas į
dokumentų
apskaitą

Skyriaus vedėja

Aprašymo turinys

Prašymas teikiamas atvykus į skyrių, gali būti teikiamas
elektroniniu paštu.
Užregistruojamas Asmenų prašymų,
pareiškimų ir skundų registre (18.3.2)
Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje
pagal dokumentacijos planą.

Giedra Gedvilienė

