
ĮVAIKINIMAS
Niekada nėra per vėluAr įtėviams mokamos išmokos? 

Įtėviams nėra mokamos išmokos kas mėnesį, tačiau: 
• Kiekvienam įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių 
socialinių išmokų dydžio –  (418 Eur) vienkartinė išmoka. 
• Pagal šeimos pasirinkimą, įmotei, įtėviui, senelei, seneliui 
arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, 
suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji 
metai. 
• Pagal šeimos pasirinkimą įmotei ar įtėviui, nepriklauso-
mai nuo vaikų amžiaus, yra suteikiama galimybė gauti 3 
mėnesių atostogas vaikui prižiūrėti ir per šį laikotarpį gauti 
motinystės (tėvystės) pašalpą.
• Kai kuriose savivaldybėse įvaikintiems vaikams teikiama 
pirmenybė, užrašant juos į darželį.

Gyvenome gerai, bet 
buvo labai tuščios rankos. 
Rankos, kurios nežinojo 
nei ką apkabinti, nei 
ką glostyti. Tą tuštumą 
užpildė vaikai. Viską 
atperkantis jausmas. 
Mama Onutė

Man svarbu, kad mano nauja šeima mane 
mylėtų kaip savo dukrą. Noriu namų, 
kuriuose jausčiausi saugi ir mylima. Tokios 
šeimos, kokią turi laimingi vaikai. 
Vytautė, 7 m.

Esu labai dėkingas savo tėveliams. Jie priėmė 
mane į savo šeimą, kai buvau 3 metų. Jie 
mane išmokė, kad šeima – tai meilė, išmokė 
nebijoti reikšti jausmų ir išsakyti, kas sukasi 
mano galvoje. Jie tiesiog mane mylėjo, o aš iš 
jų išmokau mylėti. 
Andrius, 18 m.

Mus vaikai ar mes vaikus randame ne šiaip 
sau, ne atsitiktinai. Mes randame vieni kitus, 
nes esame labai reikalingi vieni kitiems...
Ilona ir Mykolas, įtėviai

Kalba vaikai:

Kalba įtėviai:

Daugiau informacijos:
www.vaikoteises.lt
www.pertvarka.lt

4   Ž I N G S N I S 
Atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, ne Jums
bus parenkamas vaikas, o Jūs būsit parenkami vaikui.
Pasiūlymo įvaikinti vaiką trukmė priklauso nuo Jūsų
lūkesčio vaikui – nuo pageidaujamo vaiko amžiaus, 
lyties, sveikatos būklės, nuo pageidaujamo įvaikinti 
vaikų skaičiaus ir vaiko socialinės kilmės. 

5   Ž I N G S N I S 
Gavę pasiūlymą įvaikinti vaiką, Jūs galėsite nuvykti 
susipažinti su vaiku ir apsispręsti dėl jo įvaikinimo.

6   Ž I N G S N I S 
Po teigiamo apsisprendimo turėsite kreiptis į teismą dėl
įvaikinimo.



Įvaikinimo konfidencialumas 
Įvaikinimo bylą teismas nagrinėja uždarame teismo 
posėdyje. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu 
vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba 
gavus teismo leidimą.
.

1   Ž I N G S N I S

Jei nuolat gyvenate Lietuvoje, su prašymu įvaikinti ir 
prie jo pridėtais reikiamais dokumentais turite kreip-
tis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės 
administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, kuris 
atliks Jūsų pradinį įvertinimą. Tuomet sužinosite, 
ar atitinkate keliamus reikalavimus būsimiems 
įtėviams. Taip bus pradėta įvaikinimo procedūra.

2   Ž I N G S N I S 
Jums, būsimiems įtėviams, reikės dalyvauti 30 val. 
trukmės mokymuose, kuriuos sudaro 10 grupinių 
sesijų ir ne mažiau kaip 2 individualūs susitikimai 
Jūsų namuose. Mokymų metu atestuoti socialiniai 
darbuotojai susipažins su Jūsų gyvenimo sąlygomis, 
gyvenimo būdu, įvertins Jūsų pasirengimą įvaikinti ir 
pateiks išvadą dėl įvaikinimo galimybės.

3   Ž I N G S N I S

Esant teigiamam įvertinimui, bus sprendžiamas
klausimas dėl Jūsų įrašymo į norinčių įvaikinti
Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių 
Lietuvos Respublikoje, sąrašą. 

Kokį vaiką galima įvaikinti?
Ne jaunesnį kaip trijų mėnesių kūdikį, įrašytą į 
įvaikinamų vaikų apskaitą.
.

Kas gali įvaikinti?
Įvaikinti gali pilnamečiai, abiejų lyčių asmenys iki 50 
metų, deramai šiam žingsniui pasirengę. Išimtinais 
atvejais gali įvaikinti ir vyresnio amžiaus asmenys. 
Teisę įvaikinti turi sutuoktiniai, tačiau išimtinais at-
vejais leidžiama įvaikinti nesusituokusiam asmeniui 
ar vienam iš sutuoktinių. Nesusituokę asmenys to 
paties vaiko įvaikinti negali.

KAIP TAPTI ĮTĖVIAIS?

M I TAS
Norintieji įvaikinti turi turėti daug pinigų.

T I E SA
Norintiesiems įvaikinti svarbiausia yra noras padėti 
užaugti vaikui, netekusiam savo šeimos. Įvaikintojų 
parengimas įvaikinti be tėvų globos likusį vaiką – nemoka-
mas. Be to, teisės aktuo se nėra reglamentuota, kokia turi 
būti šeimos turtinė padėtis, norint įvaikinti. Svarbiausias 
kriterijus – pakankama turtinė padėtis, leidžianti išlaikyti 
save ir įvaikintą vaiką. 

M I TAS
Potencialiems įvaikintojams – milžiniška dokumentų 
rinkimo našta.

T I E SA
Nemažą dalį duomenų, taupydami norinčiųjų įvaikinti 
laiką, surenka ir patikrina deklaruotos gyvenamosios 
vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus spe-
cialistai. Pavyzdžiui, šeimai, norinčiai gauti paskolą banke, 
reiktų pateikti ne ką mažiau dokumentų.

M I TAS
Baimė dėl vaiko genų, blogos praeities, socialinės 
kilmės.

T I E SA
Vaikų elgesys, įpročiai nėra genetiškai paveldimi. 
Aplinka ir šeima, kurioje vaikas auga, turi didžiausią įtaką 
įpročiams, elgesiui, jo asmenybei ir tolesniam gyvenimui. 
Tiesa, įvaikintiems vaikams, kaip ir visiems kitiems, gali 
nesisekti mokytis, jie gali turėti vienokių ar kitokių sveika-
tos problemų ar elgtis ne taip, kaip įtėviai tikisi.

Kas yra įvaikinimas?
Tai procesas, kurio metu panaikinamos tėvų ir vaikų 
bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmeninės 
ir turtinės teisės bei pareigos ir sukuriamos įtėviams 
bei jų giminaičiams ir įvaikiams bei jų palikuonims tar-
pusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos kaip 
giminaičiams pagal kilmę. Įvaikinti vaikai praranda bet 
kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa 
visateisiais naujos šeimos nariais. Įvaikintam vaikui  
įtėviai  gali suteikti savo pavardę, pakeisti jo vardą. 
Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas. 


