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Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprašymo turinys
Konsultacijų dėl įvaikinimo teikimas ir
prašymų priėmimas

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama fiziniams asmenims
(šeimoms), pageidaujantiems įvaikinti
vaiką.
Teisės aktai, reguliuojantys
1. 1. Lietuvos Respublikos civilinis
administracinės paslaugos teikimą
kodeksas;
2.Įvaikinimo apskaitos Lietuvos
Respublikoje
tvarkos
aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d.
nutarimu
Nr.
1422
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m.
gegužės 20 d. nutarimo Nr.457
redakcija.

4.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

1. Rašytinis prašymas įvaikinti;
2.Asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopija;
3. Medicininis pažymėjimas, išduotas
pagal apskaitos formą Nr.046/a;
4.Santuokos
(ištuokos)
liudijimo
kopija;
5.Pažyma apie šeimos sudėtį ir
deklaruotą gyvenamąją vietą;

Eil.
Nr.

Pavadinimas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo

Aprašymo turinys
6.Sutuoktinio
rašytinis
sutikimas
įvaikinti, kai vaiką nori įvaikinti vienas
iš sutuoktinių;
7. Dokumentai apie šeimos gaunamas
pajamas;
8. Pažyma apie šeimos gyvenamąsias
patalpas.
Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs
Aprašo
14
punkte
nurodytus
dokumentus:
1.Kreipiasi į Informatikos ir ryšių
departamentą prie Vidaus reikalų
ministerijos su prašymu išduoti
pažymas apie norinčių įvaikinti bei
faktiškai kartu su jais gyvenančių
asmenų teistumą.
2.Kreipiasi į teritorinę policijos įstaigą
pagal norinčių įvaikinti Lietuvos
Respublikos piliečių gyvenamąją vietą
dėl informacijos apie norinčių įvaikinti
bei faktiškai kartu su jais gyvenančių
asmenų padarytus administracinius
teisės pažeidimus.
3. Patikrina, ar įvaikintojai nėra teismo
pripažinti neveiksniais arba ribotai
veiksniais, ar jiems nėra apribota tėvų
valdžia, ar jie nebuvo vaiko globėjais
(rūpintojais), ir globa (rūpyba) nebuvo
panaikinta dėl jų kaltės, ar jei neserga
Kontraindikacijų sąraše nurodytomis
ligomis, kuriomis esant jie negalėtų
įvaikinti vaiko;
4. Kreipiasi į atestuotus socialinius
darbuotojus
dėl
įvaikintojų
pasirengimo
įvaikinti
vaiką
patikrinimo.
Giedra Gedvilienė, Vaiko teisių
apsaugos skyriaus vedėja.
Tel. (8 450) 42 110,
El.p. giedra.gedviliene@birzai.lt
Giedra Gedvilienė, Vaiko teisių
apsaugos skyriaus vedėja
Tel. (8 450) 42 110,
El.p. giedra.gedviliene@birzai.lt
Gavęs įvaikintojų dokumentus, skyrius

Eil.
Nr.

10.
11.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

trukmė

ne ilgiau kaip per 1 mėnesį surenka
informaciją ir per 3 darbo dienas
informuoja įvaikintojus, ar bus
organizuojamas
jų
pasirengimo
įvaikinti patikrinimas. Pasirengimo
įvaikinti patikrinimas organizuojamas
ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo
dokumentų Vaiko teisių apsaugos
skyriui pateikimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

13.

Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

14.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Skyriaus vedėja

Prašymas teikiamas laisva forma, jame
nurodomi duomenys apie norimą
įvaikinti asmenį ir jo šeimos narius,
pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius,
amžius,
lytis,
sveikatos
būklė,
įvaikinimo motyvai.
Informacija apie VTAS teikiamas
paslaugas
pateikiama
interneto
svetainėje www.birzai.lt
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

