Elektroninio dokumento nuorašas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR TURTO ADMINISTRATORIŲ PARINKIMO
NEVEIKSNIEMS (RIBOTAI VEIKSNIEMS) TAM TIKROSE SRITYSE PILNAMEČIAMS
ASMENIMS IR JŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
Nr.
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.241 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 493 straipsniu, 506 straipsnio 2 dalimi ir
atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus nuostatų,
patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu
Nr. A-3238 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus nuostatų
patvirtinimo“, 12.18 papunktį:
1. T v i r t i n u Globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių parinkimo neveiksniems
(ribotai veiksniems) tam tikrose srityse pilnamečiams asmenims ir jų veiklos priežiūros ir kontrolės
tvarkos aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. A-1660 „Dėl Globėjų (rūpintojų) ir turto
administratorių parinkimo neveiksniems (ribotai veiksniems) asmenims ir jų veiklos priežiūros
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Vilius Šiliauskas
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PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m.
įsakymu Nr.
GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR TURTO ADMINISTRATORIŲ PARINKIMO
NEVEIKSNIEMS (RIBOTAI VEIKSNIEMS) TAM TIKROSE SRITYSE
PILNAMEČIAMS ASMENIMS IR JŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių parinkimo neveiksniems (ribotai veiksniems)
tam tikrose srityse pilnamečiams asmenims ir jų veiklos priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašas
(toliau – aprašas) reglamentuoja globos (rūpybos) institucijos teikiamų išvadų dėl globėjų
(rūpintojų) ir turto administratorių paskyrimo neveiksniems (ribotai veiksniems) tam tikrose srityse
pilnamečiams asmenims (toliau – asmenys) rengimą, globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių
parinkimo ir jų veiklos priežiūros ir kontrolės tvarką. Šiuo aprašu vadovaujasi Kauno miesto
savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius (toliau – Skyrius), atlikdamas neveiksnių
(ribotai veiksnių) tam tikrose srityse pilnamečių asmenų globos ir rūpybos institucijos (toliau –
globos (rūpybos) institucija) funkcijas.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodeksu ir Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros
įstatymu.
II SKYRIUS
IŠVADŲ TEISMUI DĖL GLOBĖJO (RŪPINTOJO) IR TURTO ADMINISTRATORIAUS
PASKYRIMO RENGIMAS
3. Išvadas dėl asmenų globos (rūpybos) teismui teikia Skyrius.
4. Gavęs teismo nutartį pateikti išvadą dėl asmens globos (rūpybos), Skyrius:
4.1. renka duomenis apie asmens, dėl kurio globos (rūpybos) nagrinėjama byla, buvimo
vietą ir apie globėjo (rūpintojo) paskyrimo reikalingumą;
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4.2. įvertina, ar yra fizinių asmenų, pageidaujančių būti globėjais (rūpintojais) ir galinčių
tinkamai atlikti globėjo (rūpintojo) pareigas;
4.3. atsižvelgia į tai, jog neveiksnaus (ribotai veiksnaus) tam tikrose srityse asmens globėjo
(rūpintojo) pareigas gali atlikti fiziniai arba juridiniai asmenys (socialinės globos įstaigos,
pritaikytos gyventi proto negalią turintiems suaugusiems žmonėms).
5. Globėjais (rūpintojais) gali būti ne tik globotino (rūpintino) asmens šeimos nariai,
giminaičiai, bet ir su juo giminystės ryšiais nesusiję fiziniai asmenys.
6. Jei fizinis asmuo pretenduoja būti asmens globėju (rūpintoju), Skyrius užtikrina, kad:
6.1. pretendento pageidavimas globoti (rūpinti) konkretų globotiną (rūpintiną) asmenį būtų
pateiktas raštu;
6.2. pretendentas tapti globėju (rūpintoju) būtų veiksnus, ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo
ir pažinotų savo būsimą globotinį (rūpintinį);
6.3. globėju (rūpintoju) nepretenduotų tapti asmuo, kuris yra teismo pripažintas neveiksniu
(ribotai veiksniu), nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų už netinkamą jam pavestų pareigų
atlikimą, piktnaudžiaujantis psichotropinėmis medžiagomis, sergantis priklausomybių ligomis bei
kitomis ligomis, kurios gali kelti pavojų globotinio (rūpintinio) sveikatai ar gyvybei, tinkamam jo
teisių ir interesų įgyvendinimui bei apsaugai;
6.4. teikiant teismui globėjo (rūpintojo) kandidatūrą, būtų atsižvelgiama į jo moralines
savybes, galimybę įgyvendinti globėjo (rūpintojo) pareigas: t. y. pretendento tapti globėju
(rūpintoju) gyvenamąją vietą, pajamas, šeimos padėtį, sutuoktinio ir lygiareikšmių pagal
giminystės eilę asmenų nuomonę dėl globos (rūpybos), galimybę bendrauti su globotinį (rūpintinį)
gydančiais medikais, galimybę tinkamai prižiūrėti globotinį (rūpintinį), jo buitį ir turtą), jo
santykius su būsimu globotiniu (rūpintiniu).
7. Skyrius, atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus, pretenduojančio tapti globėju
(rūpintoju) asmens ne vėliau kaip iki teismo nutartyje nustatyto termino pabaigos prašo pateikti
šiuos dokumentus:
7.1. rašytinį sutikimą būti globėju (rūpintoju);
7.2. sveikatos būklės pažymą F 046/a, kurioje yra pateikta informacija apie tai, ar
pretendento sveikatos būklė leidžia globoti (rūpinti) kitą asmenį;
7.3. asmens dokumento kopiją;
7.4. dokumentus apie darbą ir gaunamas pajamas;
7.5. rašytinį sutuoktinio sutikimą;

Nuorašas tikras

3
7.6. lygiareikšmių pagal giminystės eilę asmenų, jei tokių yra, ir pageidaujamo globoti
(rūpinti) asmens sutuoktinio, vaikų, tėvų, brolių, seserų, jei tokių šis asmuo turi, rašytinius
sutikimus.
8. Jei dalis 7 punkte nurodytų dokumentų jau yra pretendento tapti globėju (rūpintoju)
byloje, prašoma pateikti tik trūkstamus dokumentus.
9. Jei Skyrius per teismo nutartyje nustatytą terminą dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių
priežasčių negali teismui pateikti išvados ir kitų dokumentų, reikalingų globai (rūpybai) nustatyti
ir globėjui (rūpintojui) paskirti, jis teikia prašymą teismui dėl termino pateikti išvadą pratęsimo,
nurodydamas priežastis, dėl kurių nėra galimybės pateikti išvadą iki nustatyto termino pabaigos.
10. Jei būti globėju (rūpintoju) pretenduoja keli asmenys, parenkant teismui siūlytiną
kandidatūrą vertinami šie veiksniai ir aplinkybės:
10.1. globotino (rūpintino) asmens ir pretendento tapti jo globėju (rūpintoju) tarpusavio
ryšys;
10.2. globotino (rūpintino) asmens nuomonė, jei jis gali ją išreikšti, apie asmenį,
pretenduojantį tapti jo globėju (rūpintoju);
10.3. pretendento tapti globėju (rūpintoju) moralinės savybės (įvertinamos pateikus
charakteristiką iš darbovietės, seniūnijos ir kt.);
10.4. pretendento tapti globėju (rūpintoju) galimybės atlikti globėjo (rūpintojo) pareigas
(vertinama, kuris iš pretendentų turi galimybę tinkamą globotino (rūpintino) asmens priežiūrą
užtikrinti jam įprastoje ir pažįstamoje aplinkoje, kuris gyvena arčiau savo pageidaujamo globoti
(rūpinti) asmens, arba kuris gali gyventi kartu su juo).
11. Skyrius teikia teismui to pretendento tapti asmens globėju (rūpintoju) kandidatūrą, kuris
tinkamiau galės atlikti globėjo (rūpintojo) pareigas. Jeigu pretendentai yra lygiaverčiai, teismui
pateikiama kiekvieno pretendento kandidatūra ir prašoma priimti sprendimą teismo nuožiūra.
12. Jei nėra fizinio asmens, kuris gali ir nori globoti (rūpinti) neveiksnų (ribotai veiksnų)
tam tikrose srityse pilnametį asmenį, sprendžiamas to asmens apgyvendinimo socialinėje globos
(rūpybos) įstaigoje, pritaikytoje gyventi tokią negalią turintiems suaugusiems žmonėms, klausimas.
13. Skyrius, vykdydamas teismo nutartį pateikti išvadą, 12 punkte numatytu atveju teismo
prašo:
13.1. įtraukti į bylą kaip proceso dalyvį Kauno miesto savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrių (toliau – Socialinių paslaugų skyrius), pavedant jam organizuoti
globotino (rūpintino) asmens siuntimą į jam tinkamą socialinės globos (rūpybos) įstaigą ir
apgyvendinimą joje;
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13.2. tolesnį bylos nagrinėjimą sustabdyti, iki bus žinoma konkreti socialines paslaugas
teiksianti globos (rūpybos) įstaiga.
14. Skyrius, gavęs raštišką socialinės globos (rūpybos) įstaigos sutikimą apgyvendinti
globotiną (rūpintiną) asmenį ir atlikti jo globos (rūpybos) funkcijas, teismui teikia išvadą ir
dokumentus, būtinus bylai dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo ir
tinkamo pareigų atlikimo. Kai globotinas (rūpintinas) asmuo apgyvendinamas kitos savivaldybės
socialinės globos (rūpybos) įstaigoje, išvadą ir dokumentus teismui teikia Skyrius arba į bylos
nagrinėjimą kaip proceso dalyvė įtraukta tos savivaldybės globos (rūpybos) institucijos funkcijas
atliekanti įstaiga ar socialinės globos (rūpybos) įstaigos steigėjui atstovaujantis subjektas.
15. Tais atvejais, kai teikiant teismui išvadą dėl asmens globos (rūpybos) prireikia
informacijos apie globotino (rūpintino) asmens gyvenimo, buities sąlygas, Skyrius prašo Socialinių
paslaugų skyriaus pateikti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.
16. Jei globotinas (rūpintinas) asmuo savo vardu turi turto ir reikia skirti turto
administratorių, Skyrius teikiamoje teismui išvadoje pasiūlo turto administratoriaus kandidatūrą (as).
17. Turto administratoriaus kandidatūra parenkama ir teikiama tokia pačia tvarka, kaip ir
globėjo (rūpintojo) kandidatūra.
III SKYRIUS
GLOBĖJO (RŪPINTOJO) IR TURTO ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
IR KONTROLĖ
18. Skyrius prižiūri ir kontroliuoja globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių veiklą.
Globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių veikla prižiūrima ir kontroliuojama atsitiktiniu būdu
arba gavus skundą.
19. Prižiūrint ir kontroliuojant globėjų (rūpintojų) ir turto administratorių veiklą, pildoma
Skyriaus vedėjo nustatytos formos anketa, kuri pridedama prie parengtos asmens globos (rūpybos)
priežiūros pažymos.
20.

Kai asmenų globos (rūpybos) veiklos priežiūrai ir kontrolei vykdyti prireikia

informacijos apie globojamo (rūpinamo) asmens gyvenimo ir buities sąlygas, Skyrius prašo
Socialinių paslaugų skyriaus pateikti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.
21. Kai prireikia įvertinti, ar tinkamai administruojamas globojamo (rūpinamo) asmens
turtas, vertinami globėjo (rūpintojo) ar turto administratoriaus pateikti dokumentai apie globotinio
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(rūpintinio) lėšų panaudojimą, jam priklausančio nekilnojamojo turto išlaikymą (banko sąskaitų
išrašai, ataskaitos, pirkimo kvitai, sąskaitos faktūros ir kt.).
22. Gavus skundą dėl asmens globos (rūpybos) ar turto administravimo, prireikus Skyriaus
vedėjo įsakymu gali būti sudaryta komisija, kuri įvertina globėjo (rūpintojo) ar turto
administratoriaus veiklą.

IV SKYRIUS
GLOBĖJO (RŪPINTOJO) IR TURTO ADMINISTRATORIAUS KEITIMAS AR
NUŠALINIMAS NUO PAREIGŲ ATLIKIMO
23. Skyriui nustačius, kad globėjas (rūpintojas) ar turto administratorius netinkamai atlieka
savo pareigas, Skyrius gali prašyti teismo nušalinti globėją (rūpintoją) ar turto administratorių.
24. Globėjui (rūpintojui) ar turto administratoriui mirus, Skyrius gali prašyti teismo pradėti
bylą dėl kito globėjo (rūpintojo) ar turto administratoriaus skyrimo.
25. Skyrius, teismui pareikalavus, dalyvauja teismo procese, jei globojamas (rūpinamas)
asmuo iš vienos socialinės globos (rūpybos) įstaigos perkeliamas gyventi į kitą socialinės globos
(rūpybos) įstaigą. Skyriaus prašymu į tokios bylos nagrinėjimą kaip proceso dalyvė gali būti
įtraukta tos savivaldybės, kurioje yra socialinės globos (rūpybos) įstaiga, globos (rūpybos)
institucijos funkcijas atliekanti įstaiga arba socialinės globos įstaigos steigėjui atstovaujantis
subjektas.
_________________________

Nuorašas tikras

'(7$/ǋ60(7$'820(1<6
Dokumento sudarytojas (-ai)

.DXQRPLHVWRVDYLYDOG\EơVDGPLQLVWUDFLMD

'RNXPHQWRSDYDGLQLPDV DQWUDãWơ

'Ơ/*/2%Ơ-Ǐ 5ǋ3,172-Ǐ ,578572
$'0,1,675$725,Ǐ3$5,1.,021(9(,.61,(06
(RIBOTAI VEIKSNIEMS) TAM TIKROSE SRITYSE
3,/1$0(ý,$06$60(1,06,5-Ǐ9(,./26
35,(ä,ǋ526,5.21752/Ơ679$5.26$35$â2
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2019-04-24 09:23 Nr. A-1433

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Registravimas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

'DOLD6WDãNXYLHQơ9\ULDXVLRMLVSHFLDOLVWơ

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2019-04-24 09:24

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-04-24 09:24

,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2018-10-31 10:16 - 2021-10-30 11:16

Parašo paskirtis

Pasirašymas

3DUDãąVXNǌUXVLRDVPHQVYDUGDVSDYDUGơLUSDUHLJRV

Vilius Šiliauskas Administracijos direktorius

3DUDãRVXNǌULPRGDWDLUODLNDV

2019-04-24 09:17

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-04-24 09:18

,QIRUPDFLMDDSLHVHUWLILNDYLPRSDVODXJǐWHLNơMą

ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-22 09:56 - 2021-11-21 09:56

,QIRUPDFLMDDSLHEǌGXVQDXGRWXVPHWDGXRPHQǐ
vientisumui užtikrinti

-

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULHGǐVNDLþLXV

1

3DJULQGLQLRGRNXPHQWRSULGHGDPǐGRNXPHQWǐ
VNDLþLXV

1

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

-

3ULGHGDPRGRNXPHQWRSDYDGLQLPDV DQWUDãWơ

*OREơMǐNRQWUROơVWYDUNRVDSUDãDVGRF[

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

-

3URJUDPLQơVƳUDQJRVNXULDQDXGRMDQWLVVXGDU\WDV
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
HOHNWURQLQLR Lǐ SDUDãR ǐ WLNULQLPą WLNULQLPRGDWD
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data
LUMąDWVSDXVGLQĊVGDUEXRWRMDV

QXRUDãąVXIRUPDYR5HJLVWUDWRULXV

Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

Nuorašas tikras
6YHLNDWRVDSVDXJRVVN\ULDXVY\ULDXVLRMLVSHFLDOLVWơ

*LHGUơ-XãNDLWơ
2019-04-25

