
   

DĖL GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS TIKSLINIO PRIEDO  MOKĖJIMO 

 

            Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos išmokų vaikams 

įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio ir 18 straipsnio pakeitimams dėl globos (rūpybos) išmokos 

tikslinio priedo mokėjimo, nuo 2022-01-01 nustatyta galimybė pratęsti globos (rūpybos) išmokos 

tikslinio priedo mokėjimą buvusiam vaiko globėjui (rūpintojui) – šeimai, šeimynai ar globos 

centrui. 

  Įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad jei pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl 

pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas 

(nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimoje, šeimynoje ar globos centre, kuriuose 

iki pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo jam buvo nustatyta globa (rūpyba), ir 

mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo 

ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo 

profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat akademinių 

atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteikiamų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpį), 

bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, įskaitant atvejus, kai asmuo išlaikomas (nemokamai gauna 

nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) ir bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo teikėjo 

bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, buvusiam vaiko globėjui (rūpintojui) – šeimai, šeimynai 

ar globos centrui – skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) 

išmokos tikslinis priedas per mėnesį. Baigiamaisiais mokymosi metais, vadovaujantis Įstatymo 18 

straipsnio 10 dalimi, šis priedas mokamas iki tų metų rugsėjo 1 dienos. 

  Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad dėl tolesnio globos 

(rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo buvęs vaiko globėjas (rūpintojas) – šeima, šeimyna ar 

globos centras – turi teisę kreiptis Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta tvarka t. y. į tos 

savivaldybės administraciją, kurios teritorijoje yra asmens (buvusio globotinio) mokykla 

administracija, jei asmuo mokosi užsienio valstybės mokykloje, tuomet išmoką skiria ir moka 

savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka 

Lietuvos Respublikoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos 

nedeklaravusių asmenų apskaitą, administracija. Jeigu iki išvykstant mokytis ar studijuoti į užsienio 

valstybės mokymo įstaigą asmens gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota ir jis nebuvo įtrauktas į 

gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išmoką skiria ir moka savivaldybės, kurios 

teritorijoje jis iki išvykimo faktiškai gyveno, administracija. ir pateikti būtinus dokumentus išmokai 

gauti ir laisvos formos rašytinį asmens patvirtinimą, kad jis yra likęs gyventi pas buvusį globėją 

(rūpintoją) ir yra jo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas), iki asmuo 

baigs bendrojo ugdymo programą. 

 Dokumentai ir laisvos formos rašytinis patvirtinimas, kuriame turi būti nurodyta, kad asmuo 

likęs gyventi pas buvusį globėją (rūpintoją) ir yra jo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą 

ir kitas paslaugas), iki asmuo baigs bendrojo ugdymo programą, teikiami miesto / rajono savivaldybės 

administracijos socialinių išmokų skyriui ar socialinės paramos skyriui. 

  

 


