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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1234 
PAKEITIMO ĮSTATYMO  
 

Neformali nevyriausybinių organizacijų koalicija “Už vaiko teises” susipažino su Lietuvos 
Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymo projektu (toliau – 
Projektas).  

 
Įvertinę Projektą, teikiame šias pastabas bei pasiūlymus: 
 
1) Dėl Projekto 2 straipsnio 
Sveikiname ir palaikome ryžtą Projekto 2 str. aiškiai apibrėžti ir įtvirtinti visas smurto prieš vaikus formas, 

kas leis užkirsti kelią bet kokiam piktnaudžiavimui vaiku, pranašumo ir (ar) jėgos prieš vaiką naudojimui, taip 
pat ir tais atvejais, kai smurto požymiai sunkiau nustatomi ir nėra tokie akivaizdūs kaip fizinio smurto atveju. 
Atkreipiame dėmesį, kad smurtas prieš vaikus yra apibrėžiamas pagal suaugusiojo netinkamus ir nepriimtinus 
veiksmus vaiko atžvilgiu, o ne pagal tai, ar toks elgesys sužaloja vaiką fiziškai, ar ne. Emocinis smurtas, nors 
nepalieka fizinių žymių, palieka moralinę žymę vaikui, neugdo jo ir užkerta kelią sveikai emocinei raidai. Taip 
kaip ir suaugęs asmuo, vaikas turi teisę gyventi saugioje aplinkoje, be smurto. Projekte pateikiamus smurto ir 
jo rūšių sąvokų apibrėžimus siūlome suderinti su Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje 
aplinkoje įstatymu (Žin., 2011, Nr. 72-3475), Europos Tarybos konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio 
išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos (Lansarotės konvencija), Pasaulio Sveikatos organizacijos 
apibrėžimais.  

Įstatymo 2 str. 4 punktą siūlome tikslinti, suderinant jį su Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija.  
Atsižvelgiant į tai, kad šeimos, susiduriančios su įvairiomis rizikomis savo aplinkoje ir (ar) krizinėmis 

situacijomis, bijo kreiptis savalaikės pagalbos, dėl baimės, kad šeima bus įtraukta į socialinės rizikos šeimų 
grupę, kas šeimą stigmatizuoja ir kuria neigiamas bendruomenės nuostatas į ją, siūlome pagalbą šeimai 



 

 

 

apibrėžti kaip visuotinę šeimų teisę gauti pagalbą iš valstybės. Todėl Įstatymo 2 str. siūlome papildyti 6 
punktu. 
Siūlomi pakeitimai: 
„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

1. Pagalbos planas – tai vaikui, jo atstovams pagal įstatymą bei kartu su vaiku gyvenantiems asmenims 
būtinų priemonių ir socialinės, sveikatos priežiūros, švietimo bei kitų paslaugų visuma, kuria siekiama 
užtikrinti tinkamą vaiko teisių apsaugą, nustatant šias priemones ir paslaugas organizuojančius asmenis ir 
teikimo tvarką, atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir vaiko atstovų pagal įstatymą bei kartu su vaiku 
gyvenančių asmenų elgseną su vaiku, jų gyvenimo būdą. 

2. Smurtas prieš vaiką – vaiko patiriamas kito asmens neatsitiktinis veikimas ar neveikimas, darantis 
tam vaikui fizinį, emocinį, seksualinį poveikį, ar nepriežiūra, sukelianti ar galinti sukelti žalą vaiko raidai, 
sveikatai ir orumui. Veikimu ar neveikimu vaikui daromas fizinis, seksualinis, psichologinis, emocinis 
poveikis, dėl kurio kyla pavojus vaiko gyvybei ar sveikatai arba vaikas patiria fizinę, seksualinę, 
psichologinę, emocinę žalą. 

3. Smurto prieš vaiką formos: 
1) fizinis smurtas – kito asmens veiksmai prieš vaiką, sukeliantys tam vaikui skausmą ir (ar) galintys sukelti 
arba sukeliantys sveikatos bei raidos sutrikimų;  
2) emocinis smurtas – kito asmens nuolatinė neigiama nuostata dėl vaiko, jo individualumo nepripažinimas, 
pozityvios socializacijos trikdymas, sukeliantis ar galintis sukelti žalą vaiko fizinei, psichikos, socialinei 
sveikatai ar raidai; nuvertinimo, menkinimo, žeminimo, šmeižto, padarymo „atpirkimo ožiu“, grasinimo, 
gąsdinimo, atskyrimo, kvailinimo ar kitokie ne fizinio kontakto priešiški elgsenos modeliai, judėjimo 
laisvę apribojantys veiksmai, sukeliantys ar sudarantys sąlygas sukelti žalą vaiko fizinei, emocinei, 
psichinei, dvasinei, moralinei ar socialinei sveikatai ir vystymuisi; 
3) seksualinis smurtas – kito asmens veiksmai prieš vaiką, kuriais tas asmuo siekia patirti seksualinį 
pasitenkinimą arba gauti pelno iš seksualinių ar su jomis susijusių paslaugų ir kurie sutrikdo ar gali sutrikdyti 
normalią vaiko raidą ir žaloja ar gali žaloti jo asmenybę;  
4) nepriežiūra – kito asmens už vaiko priežiūrą atsakingo asmens nuolatinis nepakankamas pagrindinių vaiko 
fizinių ir dvasinių poreikių tenkinimas ir netenkinimas, keliantis grėsmę vaiko fizinei, pažintinei ir 
psichosocialinei raidai. 
4. Vaikas – žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip pagal įstatymą jo pilnametystė 
pripažinta anksčiau.   
5. Vaiko atstovai pagal įstatymą – vaiko tėvai, globėjai, rūpintojai ir kiti teisėti vaiko atstovai. 
6. Šeima, patirianti sunkumus, keliančius grėsmę vaiko gerovei – šeima, patirianti krizę, išgyvenanti 
netektį, tėvų ar kitų kartu gyvenančių asmenų priklausomybes, ir kitus sunkumus, kurie savivaldybės 
vaiko teisių apsaugos skyriaus sprendimu, gali kenkti arba turėti neigiamos įtakos vaiko sveikatai ir 
gerovei.“  
 

2) Dėl Projekto 3 straipsnio 
Projekto 3 str. 3 punktą siūlome derinti su Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir papildyti po žodžio 

„neprieštarauja“ įrašant „geriausiems“. Manome, kad Projekto 3 str. 6 punkto formuluotė yra perteklinė, todėl 
po žodžio „vaikui“ siūlome išbraukti formuluotę „tiek iki gimimo, tiek gimus“. Siūlome tikslinti Projekto 3 str. 
4 punkto formuluotę nenumatant baigtinio diskriminacijos pagrindų sąrašo – tai leistų apimti visus 
nediskriminacijos aspektus, ko šiuo metu trūksta Projekte pateiktame apibrėžime.  
 
Siūlomi pakeitimai: 
„3 straipsnis. Vaiko teisių įgyvendinimo principai 

Tėvai, kiti vaiko atstovai pagal įstatymą, valstybės, savivaldybių institucijos ir įstaigos, 
nevyriausybinės organizacijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo vadovautis šiais principais: 

1) geriausių vaiko interesų prioritetiškumo. Priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, 
susijusių su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais;  

2) įstatymo viršenybės. Vaiko teisių apsaugą siekiama užtikrinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, kitomis tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, 
Lietuvos Respublikos įstatymais;  



 

 

 

3) vaiko nuomonės išklausymo. Vaikas, galintis išreikšti savo nuomonę, yra išklausomas ir 
atsižvelgiama į jo nuomonę, jeigu tai neprieštarauja geriausiems vaiko interesams;  

4) nediskriminavimo. Visi vaikai yra lygūs prieš įstatymą ir negali būti diskriminuojami dėl jų ar vaiko 
atstovų pagal įstatymą lyties, rasės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, negalios, religijos, 
etninės priklausomybės ar kitų aplinkybių. Kkiekvienam vaikui be jokios diskriminacijos garantuojamos visos 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje išvardytos teisės ir laisvės; 

5) individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgiama į vaiko amžių, brandą, jo 
psichikos ir fizines savybes, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes; 

6) vaiko sveikatos ir vystymosi užtikrinimo. Kiekvienam vaikui – tiek iki gimimo, tiek gimus – turi 
būti garantuota galimybė būti sveikam ir normaliai vystytis; 

7) subsidiarumo. Vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą pirmiausia užtikrina vaiko atstovai pagal 
įstatymą, o valstybė teikia jiems paramą, jeigu vaiko atstovai pagal įstatymą negali užtikrinti vaiko gerovei 
reikalingų sąlygų; 

8) bendradarbiavimo. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos bei nevyriausybinės 
organizacijos, vykdydamos su vaiko teisių apsauga susijusias funkcijas, bendradarbiauja su tėvais bei 
tarpusavyje ir prireikus teikia viena kitai reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą; 

9) prieinamumo. Vaiko teisių apsaugą užtikrinančios priemonės ir paslaugos organizuojamos kuo 
arčiau vaiko gyvenamosios vietos ir taip, kad jos atitiktų vaiko ir šeimos poreikius bei interesus; 

10) efektyvumo. Priemonės ir paslaugos vaiko teisių apsaugai užtikrinti organizuojamos ir teikiamos 
siekiant geriausių rezultatų ir racionaliai naudojant turimus išteklius; 

11) visapusiškumo. Vaiko teisių apsaugą užtikrinančios priemonės ir paslaugos organizuojamos ir 
teikiamos derinant jas su kitomis priemonėmis ar paslaugomis: socialine parama, užimtumu, sveikatos 
priežiūra, švietimu, socialinio būsto suteikimu, specialiųjų vaiko apsaugą užtikrinančių priemonių taikymu.“ 
 

3) Dėl Projekto 5 straipsnio 
Projekto 5 str. siūlome įtvirtinti nuostatą, kad siekiant išgelbėti vaiko gyvybę ir esant tėvų ir (ar) vaiko 

atstovų pagal įstatymą sutikimui, gali būti taikomi eksperimentiniai vaistai ar atliekami moksliniai bandymai. 
Siūlomi pakeitimai: 
„5 straipsnis. Vaiko teisė gyventi ir augti  

1. Kiekvienas vaikas turi neatimamą teisę gyventi ir augti. 
2. Draudžiami bet kokie moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai su vaiku, galintys pakenkti jo 

gyvybei, sveikatai, visapusiškam asmenybės vystymuisi. Šis draudimas taikomas ir tada, jei yra vaiko ir (ar) 
vaiko atstovų pagal įstatymą sutikimas. išskyrus tuos atvejus, kai siekiama išgelbėti vaiko gyvybę ir yra 
vaiko ir (ar) vaiko atstovų pagal įstatymą sutikimas.“ 

 
4) Dėl Projekto 9 straipsnio 
Projekto 9 str. siūlome derinti su Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (Žin., 2010, Nr. 71-3561) 7 

str. 3 dalimi. Atsižvelgiant į nurodytą JT Neįgaliųjų teisių konvencijos straipsnį, siūlome įtvirtinti nuostatą, 
kuri sudarytų tinkamas sąlygas išsakyti savo nuomonę ir būti išklausytiems taip pat ir vaikams, turintiems 
negalią. 
Siūlomi pakeitimai: 
„9 straipsnis. Vaiko teisė būti išklausytam 

Vaikas, galintis išreikšti savo nuomonę, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, turi būti išklausytas 
tiesiogiai arba, nesant tokios galimybės – per atstovą pagal įstatymą ar kitus teisės aktuose nustatytus 
asmenis. Vaikams, turintiems negalią, turi būti suteikta atitinkama pagalba, atsižvelgiant į jų neįgalumo 
lygį ir amžių, siekiant, kad jie galėtų pasinaudoti šia teise.“ 
 

5) Dėl Projekto 10 straipsnio 
Siūlome patikslinti Projekto 10 str. 2 dalies, reglamentuojančios atvejus, kai vaikas gali būti paimtas iš 

tėvų, formuluotę po žodžio „ir“ įrašant „(ar)“. 
Siūlomi pakeitimai: 
„10 straipsnis. Vaiko teisė gyventi su savo tėvais 



 

 

 

1. Vaikas turi teisę gyventi su abiem tėvais. Vaikas turi teisę bendrauti su skyrium gyvenančiais tėvais 
(vienu arba vieninteliu iš jų), jei tai neprieštarauja vaiko interesams. Valstybės ir savivaldybių institucijos 
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka imasi veiksmų šiai vaiko teisei užtikrinti.  

2. Vaikas negali būti išskirtas su tėvais, išskyrus tuos atvejus, kai vaiko teisių apsaugą užtikrinančios 
institucijos, vadovaudamosi teismo sprendimu ir įstatymais, paima vaiką iš tėvų. Šio įstatymo ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka vaikas gali būti skubiai paimtas iš tėvų, kai reikia apsaugoti vaiko gyvybę ir (ar) 
sveikatą.“  
 

6) Dėl Projekto 13 straipsnio 
Siūlome tikslinti Projekto 13 str. 2 dalį, kadangi nėra aišku, kaip valstybė praktiškai užtikrins gyvenamąjį 

būstą vaikams, likusiems be tėvų globos. Atkreipiame dėmesį, kad vaiko apgyvendinimas vaikų globos 
institucijoje, globėjų (rūpintojų) šeimoje ar pan., nėra tapatus gyvenamojo būsto suteikimui vaikui.  

 
7) Dėl Projekto 14 straipsnio 
Projekto 14 str. formuluotę siūlome derinti su Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir papildyti punktais 

dėl vaiko teisės į žodžio laisvę.  
Siūlomi pakeitimai: 
„14 straipsnis. Vaiko teisė gauti viešąją informaciją į žodžio laisvę 

1. Vaikas turi teisę turėti ir laisvai reikšti savo įsitikinimus. Ši teisė apima laisvę ieškoti, gauti ir 
perduoti bet kokio pobūdžio informaciją ir idėjas nepaisant sienų žodine, rašytine arba spausdinta 
forma, meno kūriniais arba kitais vaiko pasirinktais būdais.   

2. Vaiko teisė laisvai reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, 
kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, 
dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. 

13. Vaikui turi būti užtikrinta galimybė naudotis viešąja informacija ir medžiaga, ypač tokia, kuri 
prisideda prie vaiko gerovės ir skatina jo fizinį, protinį, dvasinį, dorovinį vystymąsi.“ 
 

8) Dėl Projekto 20 straipsnio 
Projekto 20 str. siūlome derinti su Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Užsieniečių teisinės padėties. 

Projekte pateiktas apibrėžimas numato pagalbą tik tiems vaikams, kurie yra pripažinti pabėgėliais pagal 
įstatymą. Tokiu būdu be pagalbos gali likti vaikai, kurie tokio statuso neturi. Atsižvelgiant į poreikį kuo 
skubiau suteikti vaikui, atsidūrusiam krizinėje situacijoje, būtiną pagalbą ir apsaugą, siūlome tikslinti Projekto 
20 str. formuluotę.  
Siūlomi pakeitimai: 
„20 straipsnis. Vaiko pabėgėlio teisės 

1. Vaikas, turintis pabėgėlio, prieglobsčio prašytojo ar nelydimo nepilnamečio statusą, kuris pagal 
įstatymus pripažįstamas pabėgėliu, turi teisę į pagalbą bei apsaugą. Jei būtina, ieškomi tokio vaiko tėvai, 
giminaičiai ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems jis gali būti perduotas.  

2. Tokiam Vvaikui pabėgėliui taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės 
padėties“ ir užsieniečių teisinę padėtį reguliuojančių teisės aktų nuostatos.“ 

 
9) Dėl Projekto 21 straipsnio 
Projekto 21 straipsnis reglamentuoja vaiko teisių užtikrinimą kituose įstatymuose. Atsižvelgdami į tai, kad 

nėra aišku kokias kriterijais ir motyvais remiantis vienos vaiko teisės yra detalizuojamos ir aptariamas jų 
įgyvendinimas, o kitos ne, siūlome šį straipsnį tikslinti ir išskirti į atskiras dalis. 

 
10) Dėl Projekto 22 straipsnio 
Projekto 22 straipsnis reglamentuoja vaiko teisių naudojimą ir pareigas. Pažymime, kad vaiko teisės – tai 

mechanizmai ir priemonės, kurias turi užtikrinti valstybė, kad vaikai galėtų augti ir vystytis tinkamomis ir jų 
raidos poreikius atitinkančiomis sąlygomis, džiaugtis sveika ir saugia vaikyste, todėl pareigų įtvirtinimas 
Projekte yra netinkama nuostata. Vaiko pareigingumas, atsakomybė, pagarba tėvams, mokytojams ir kitiems 
aplinkiniams, ir kt. asmenybės bruožai yra vaiko ugdymo, o ne teisinio reglamentavimo dalykas. Be to, 
pareigų įtvirtinimas įstatyme, kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti tinkamas sąlygas vaiko teisių įgyvendinimui 
ir apsaugai, suponuoja nuostatą, kad neatlikęs tam tikrų pareigų vaikas negali naudotis tais mechanizmais ir 



 

 

 

priemonėmis (t.y., teisėmis), kurias privalo užtikrinti valstybė savo piliečiams. Tokia nuostata iš esmės 
prieštarauja žmogaus teisių principinėms nuostatoms, kurios sako, kad žmogaus teisės yra: neatskiriamos (jos 
negali būti žmogui padovanotos, suteiktos kaip privilegija ar atimtos), universalios (jos priklauso kiekvienam 
žmogui, nepriklausomai nuo jokių aplinkybių ir be jokios diskriminacijos), priklausomos viena nuo kitos (nei 
viena iš teisių nėra svarbesnė už kitą, ir vienos teisės įgyvendinimas priklauso nuo kitos). Vaiko teisės reiškia 
valstybės pareigą patenkinti pagrindinius vaiko poreikius (ne norus!), ir suteikti paramą, būtiną besivystančiai 
vaiko asmenybei, jo gebėjimų ir talentų plėtrai bei už vaiką atsakingiems asmenims. Jungtinių Tautų vaiko 
teisių konvencija – tai tarptautinis susitarimas, numatantis pagrindinius standartus, kurie užtikrina vaiko 
gerovę valstybėje, ir suteikia teisę kiekvienam vaikui sėkmingai augti ir vystytis. Šis tarptautinis susitarimas, 
kurį Lietuva ratifikavo 1995 m.: 

• Suteikia vaikui: sveikatos apsaugą, išsilavinimą, socialinę apsaugą, žaidimo ir laisvalaikio galimybes, 
tinkamos teisinės apsaugos garantijas. 

• Užtikrina specialią apsaugą: vaikams, turintiems negalią; vaikams pabėgėliams; tautinių mažumų 
vaikams; vaikams – smurto, nepriežiūros, kankinimų ir karo aukoms; vaikams, praradusiems šeimą, 
patekusiems į globos sistemą. 

• Apsaugo vaiką nuo: ekonominio išnaudojimo; seksualinio išnaudojimo; pagrobimo, pardavimo, 
prekybos žmonėmis (vaikais); smurto ir nepriežiūros; narkotinių medžiagų vartojimo; neteisėto 
sulaikymo; kankinimo, žiaurių bausmių; neteisėto vaiko pašalinimo iš šeimos; praktikų ir veiksmų, 
kenksmingų vaiko sveikatai. 

• Leidžia vaikui: tinkamai išreikšti savo nuomonę klausimais, susijusiais su vaiku; ieškoti ir gauti vaiko 
vystymuisi reikalingą informaciją; dalyvauti kultūriniame gyvenime; dalyvauti vaikų ir jaunimo 
organizacijose, bendrauti su kitais vaikais; dalyvauti visuomenės gyvenime. 

• Numato paramą šeimai: išreiškia pagarbą tėvų (globėjų) atsakomybei, teisėms ir pareigoms, 
susijusioms su vaiko apsauga ir rūpinimusi vaiku; užtikrina teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas; numato 
būtiną valstybės paramą ir įsipareigojimą padėti tinkamai rūpintis vaiku. 

Išvardintos priemonės ir mechanizmai turi būti užtikrinti ir prieinami kiekvienam vaikui, nepriklausomai 
nuo jo auklėjimo ir (ar) ugdymo procese kylančių sunkumų, ir nei viena iš šių teisių negali būti „atimta“ iš 
vaiko, net tuo atveju, kai jis elgiasi nepriimtinai. 
 
Siūlomi pakeitimai: 

„22 straipsnis. Vaiko teisių naudojimas 
Naudodamasis savo teisėmis ir laisvėmis, vaikas turi nepažeisti kitų asmenų teisių ir laisvių.: 

1) gerbti tėvus ir tinkamai atlikti savo pareigas, nustatytas įstatymuose ir kituose teisės aktuose; 
2) nepažeisti kitų asmenų teisių ir laisvių.“ 

 
11) Dėl Projekto 23 straipsnio 
Projekto 23 straipsnis reglamentuoja vaiko apsaugos nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos bendrąsias 

nuostatas ir numato pareigą fiziniams ar juridiniams asmenims pranešti apie galimai nuo nusikalstamos veikos 
nukentėjusį vaikai. Manome, kad, siekiant užtikrinti tinkamą vaiko apsaugą, ši formuluotė turėtų būti 
tikslinama ir sudarytų sąlygas pranešti apie vaiko teisių pažeidimus visais atvejais. 
Siūlomi pakeitimai: 
„23 straipsnis. Vaiko apsaugos nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos bendrosios nuostatos 

1. Valstybės, vietos savivaldos institucijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo saugoti vaiką nuo 
neigiamos socialinės aplinkos įtakos. Sveiko gyvenimo būdo propagavimas ir vaikų teisinis švietimas – 
svarbios valstybės socialinės politikos ir veiklos kryptys. 

2. Už fizinio ar psichinio smurto demonstravimą vaikams, jų įtraukimą į nusikalstamą ar kitą neteisėtą 
veiką taikoma įstatymų nustatyta administracinė arba baudžiamoji atsakomybė. 

3. Vaikui, galimai nukentėjusiam ar nukentėjusiam nuo seksualinio išnaudojimo ar kitos formos 
smurto, panaudojimo pornografijai ar prostitucijai, taip pat vaiko pirkimo ar pardavimo ar nukentėjusiam nuo 
kitos nusikalstamos veikos, turi būti teikiama reikalinga pagalba (sveikatos, socialinė, teisinė ir kt.), parama ir 
apsauga, kad vaikas ir jo teisėti atstovai galėtų atstatyti sveikatą po patirtos fizinės ar psichologinės traumos 
bei reintegruotis į socialinę aplinką.  



 

 

 

4. Fizinis ar juridinis asmuo, sužinojęs apie vaiką, kuris galimai nukentėjo nuo nusikalstamos veikos 
ar kitų jo teisių pažeidimų, ir dėl to jam gali būti reikalinga pagalba, privalo pranešti apie tai policijai, vaiko 
teisių apsaugos ar kitai kompetentingai institucijai.  

5. Vaiko atstovai pagal įstatymą, siekdami apsaugoti vaiką nuo bet kokių smurto formų, suteikia vaikui 
reikiamą informaciją, atsižvelgdami į jo amžių ir vystymąsi.“ 

 
12) Dėl Projekto 26 straipsnio 
Projekto 26 str. reglamentuoja itin jautrią sritį – vaiko apsaugą nuo seksualinių nusikaltimų, todėl 

ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas į pagalbą nukentėjusiam vaikui, jo apsaugą nuo kitų neigiamų 
padarinių bei konfidencialumą. Atsižvelgdami į tai, siūlome tikslinti 26 straipsnio 3 dalies formuluotę 
susiaurinant institucijų, kurios privalo būti informuojamos, ratą, išbraukiant savivaldybės administracijos 
vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – vaiko teisių apsaugos skyrius)“. Už šiame straipsnyje numatytas 
nusikalstamas veikas yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, todėl apie galimas tokias veikas vaiko atžvilgiu 
pirmiausiai ir nedelsiant turi būti informuojama policija, kuri vykdydama ikiteisminį tyrimą atitinkamai 
informuos savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių.  
 
Siūlomi pakeitimai: 
„26 straipsnis. Vaiko apsauga nuo seksualinio išnaudojimo, panaudojimo pornografijai ar prostitucijai, vaiko 
pirkimo arba pardavimo“   
1. Vaikas turi būti apsaugotas nuo nusikalstamų veikų seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, 
vaiko išnaudojimo pornografijai, vaiko pirkimo arba pardavimo, pelnymosi iš vaiko prostitucijos, vaiko 
įtraukimo į prostituciją ar disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba 
asmuo pateikiamas kaip vaikas. 
2. Už nusikalstamas veikas, numatytas šio straipsnio 1 dalyje, taikoma įstatymų numatyta baudžiamoji 
atsakomybė. 
3. Švietimo, asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, teisėsaugos ir kitų institucijų bei įstaigų, 
nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, vykdydami savo tiesioginio darbo funkcijas, susijusias su vaikais, ar 
kiti asmenys gavę pagrįstos informacijos apie galimai padarytas nusikalstamas veikas vaiko seksualinio 
apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, taip pat vaiko išnaudojimą pornografijai, vaiko pirkimą arba 
pardavimą, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio 
turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, nepaisydami 
konfidencialumo taisyklių, privalo nedelsdami apie tai informuoti savivaldybės administracijos vaiko teisių 
apsaugos skyrių (toliau – vaiko teisių apsaugos skyrius), policiją ar kitą kompetentingą instituciją. 
4. Vaikui, galimai nukentėjusiam nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų nusikalstamų veikų, šio įstatymo 23 
straipsnio 3 dalyje numatyta pagalba, parama ir apsauga turi būti pradedama teikti nedelsiant ir turi būti 
teikiama, kol ji vaikui yra reikalinga. Jeigu nukentėjusysis yra asmuo, kurio amžius nenustatytas, tačiau yra 
priežasčių manyti, kad jis yra nepilnametis, pagalba, parama ir apsauga turi būti užtikrinta iki bus nustatytas 
nukentėjusiojo amžius.“ 

 
13) Dėl Projekto 27 straipsnio 
Projekto 27 str. 1 d. reglamentuoja asmenų, pripažintų kaltais už nusikalstamas veikas, darbo apribojimus. 

Manome, kad esama formuluotė, reglamentuojanti darbo apribojimus tik už seksualinio pobūdžio veikas 
pripažintiems kaltais asmenims, yra per siaura, nes asmenys, teisti už kitus sunkius nusikaltimus (pvz. 
nusikaltimai žmogaus gyvybei, sveikatai, žmogaus laisvei ir pan.) taip pat gali kelti grėsmę vaikams. 
Atsižvelgdami į tai, siūlome pildyti Projekto 27 straipsnio 1 dalį numatant apribojimus dirbti su vaikais 
asmenims, pripažintais kaltais už kitus sunkius nusikaltimus. 

Atsižvelgdami į Projekto 27 str. 4 d. reguliavimą, atitinkamai siūlome Projekto 27 straipsnio 6 dalyje 
numatyti, kad paslaugos teikėjas, sudarydamas sutartį su dėl paslaugų teikimo vaikui, privalo paslaugų gavėjui 
pateikti pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį. 

 
Siūlomi pakeitimai: 
“27 straipsnis. Asmenų, pripažintų kaltais už nusikalstamas veikas, darbo apribojimai 

1. Asmenims, įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintiems kaltais už nusikalstamas 
veikas vaiko seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaiko išnaudojimą pornografijai, vaiko 



 

 

 

pirkimą arba pardavimą, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą 
pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo, pateikiamas kaip vaikas, ir kitus 
sunkius nusikaltimus prieš vaikus, neatsižvelgiant į teistumo išnykimą ar panaikinimą, draudžiama: 

1) dirbti ar savanoriauti vaikų socialinėse, švietimo ir sporto, sveikatos priežiūros paslaugas vaikams 
teikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose; 

2) dirbti darbą kitose nei nurodytos šio straipsnio 1 dalies 1 punkte įstaigose, įmonėse ir 
organizacijose, taip pat jose savanoriauti, jeigu šis darbas ar savanoriška veikla tiesiogiai (nuolat ar laikinai) 
susiję su vaikų auklėjimu, mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu; 

3) verstis individualia veikla, jeigu ši veikla tiesiogiai (nuolat ar laikinai) susijusi su vaikų auklėjimu, 
mokymu, priežiūra ar jų saugumo užtikrinimu. 

2. Mokytojams papildomai taikomi darbo apribojimai, nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatyme. 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tvirtina sąrašą darbų, veiklų ar paslaugų, 
nurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, kurių dirbti, atlikti ar teikti dėl tiesioginių kontaktų su vaikais 
neturi teisės asmenys, įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažinti kaltais už nusikalstamas 
veikas, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje. 

4. Asmenys, ketinantys dirbti šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytose įstaigose, įmonėse ir 
organizacijose ar dirbti į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktus darbus, prieš įsidarbindami 
darbdaviui turi pristatyti pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį. 

5. Asmenys, norintys savanoriauti šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytose įstaigose, įmonėse ir 
organizacijose ar vykdyti į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktą savanorišką veiklą, prieš pradėdami 
šią veiklą ir (ar) sudarydami savanoriškos veiklos sutartį, turi savanoriškos veiklos organizatoriui pristatyti 
pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį. 
            6. Paslaugų, įtrauktų į šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sąrašą, gavėjas, sudarantis sutartį dėl paslaugų 
teikimo vaikui su asmeniu, vykdančiu individualią veiklą, turi teisę privalo paslaugų teikėjo prašyti pateikti 
pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.“ 
 

14) Dėl Projekto 31 ir 32 straipsnių 
Projekto 31 straipsnyje numatyto asmens duomenų tvarkymo įgyvendinimas praktikoje kelia abejonių. 

Kyla klausimas, kaip praktikoje vaiko teisių apsaugos skyrius rinks informaciją apie asmens sveikatą. Taip pat 
nėra aišku, kokie asmens sveikatos sutrikimai laikytini kaip keliantys grėsmę vaikui.  Siūlome Projekto 31 
straipsnio 1 dalyje po žodžių „tėvų“ įrašyti formuluotę „vaiko atstovų pagal įstatymą“, vietoj žodžio „kitų“ 
įrašyti žodį „kartu“, taip pat išbraukti perteklinį žodį „faktiškai“. Analogiškos pastabos taikytinos projekto 32 
straipsnio 1 ir 2 dalims bei 50 straipsnio 3 dalies 4 punktui. 
 
Siūlomi pakeitimai: 
„31 straipsnis. Ypatingų asmens duomenų tvarkymas 

1. Vaiko teisių apsaugos skyrius, atsižvelgdamas į šio įstatymo tikslą, turi teisę tvarkyti vaiko tėvų 
vaiko atstovų pagal įstatymą, kitų kartu su vaiku gyvenančių asmenų ypatingus asmens duomenis, 
susijusius su teistumu ir sveikatos būkle, kai būtina išsiaiškinti, ar kyla grėsmė vaiko teisėms ir teisėtiems 
interesams dėl vaiko tėvų arba faktiškai kartu su vaiku gyvenančių asmenų sveikatos būklės ar teistumo. 

2. Vaiko teisių apsaugos skyrius tvarko šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų asmens duomenis, kai 
asmuo buvo pripažintas kaltu už nusikalstamas veikas vaiko seksualinio apsisprendimo laisvei ir 
neliečiamumui, vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, įtraukimą į prostituciją ir 
disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip 
vaikas, taip pat kitų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų nepilnamečiui atvejais, nepaisant to, ar teistumas 
išnykęs, ar panaikintas įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu asmuo buvo pripažintas kaltu už kitus nesunkius ar 
apysunkius nusikaltimus nepilnamečiui, duomenys apie jo teistumą vaiko teisių apsaugos skyriui gali būti 
teikiami tik iki teistumo išnykimo ar panaikinimo.  

3. Vaiko teisių apsaugos skyrius tvarko šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų asmens duomenis, 
susijusius su sveikatos būkle, kai jų sveikatos būklė gali kelti grėsmę vaiko sveikatai ir saugumui. 

4. Vaiko teisių apsaugos skyrius ypatingus asmens duomenis tvarko, vadovaudamasis Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.“ 

 



 

 

 

15) Dėl Projekto 33 straipsnio 
Siūlome tikslinti Projekto 33 str. 2 dalyje reglamentuojamą anonimiškumo prieš trečiuosius asmenis 

formuluotę ją praplečiant ikiteisminio tyrimo institucijomis. Tai padėtų išvengti situacijų, kuomet asmuo, 
pranešęs apie galimą vaiko teisių pažeidimą, pageidauja išlaikyti anonimiškumą, o ikiteisminis tyrimas 
nutraukiamas nesant pakankamai įrodymų ir liudininkų.  
 
Siūlomi pakeitimai: 
„33 straipsnis. Pareiga pranešti apie vaiko teisių pažeidimą 

1. Švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, teisėsaugos ir kitų institucijų bei įstaigų, 
nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, vykdydami savo darbo funkcijas, ar asmuo, turintis informacijos 
apie vaiko teisių pažeidimą, taip pat apie vaiko elgesį, keliantį pavojų jo sveikatai ir gyvybei, privalo 
nedelsiant apie tai informuoti vaiko teisių apsaugos skyrių arba policiją. 

2. Asmens, pateikusio šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, pageidavimu turi būti išlaikytas jo 
anonimiškumas prieš trečiuosius asmenis, išskyrus ikiteisminio tyrimo institucijas ir teismus. Ši nuostata 
netaikoma šio straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų darbuotojams.   

3. Vaikas savarankiškai gali kreiptis į vaiko teisių apsaugos skyrių, policiją ar švietimo, sveikatos 
priežiūros ar kitą įstaigą dėl jo teisių pažeidimo.“ 

 
16) Dėl Projekto 34 straipsnio 
Projekto 34 str. reglamentuoja vaiko atstovų pagal įstatymą, kitų fizinių ir juridinių asmenų atsakomybę. 

Atsižvelgdami į tai, kad vaiko atstovų pagal įstatymą atsakomybė jau yra reglamentuota atskirame IV skyriuje, 
siūlytina tikslinti Projekto 34 straipsnį arba jo atsisakyti kaip perteklinio. 

 
17) Dėl Projekto 35 straipsnio 
Atsižvelgiant į tai, kad Projekto 35 straipsnis reglamentuoja pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą 

organizavimą, siūlytina šio straipsnio 2 dalį keisti vietomis su 1 dalimi, tokiu būdu išlaikant loginę seką ir 
prioritetą teikiant ankstyvajai prevencijai, o ne pagalbos teikimui. Projekto 35 straipsnio 1 dalyje po žodžio 
„savivaldybės“ įrašytina konkreti institucija, kurios nustatyta tvarka bus koordinuojamas ir organizuojamas 
pagalbos teikimas. Analogiška pastaba taikytina ir projekto 39 straipsnio 6 dalies 1 punktui. Projekto 35 
straipsnio 4 dalis brauktina kaip perteklinė, nes analogiškos nuostatos jau yra pateiktos projekto 21 straipsnio 9 
dalyje. 

 
18) Dėl Projekto 36 straipsnio 
Siekiant išvengti papildomo didelio krūvio vaiko teisių apsaugos skyriui organizuojant atvejo peržiūras dėl 

kiekvieno gauto pranešimo apie galimą vaiko teisių pažeidimą, siūlytina tikslinti Projekto 36 straipsnio 3 dalį 
numatant, kad „vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, patikrina 
pradinę informaciją, įvertina riziką ir, esant poreikiui, organizuoja atvejo peržiūrą.  

Siūlytina projekto 36 straipsnio 2 dalyje po žodžio ,,teisių“ braukti žodį ,,apsaugos“, kadangi pagal 
projekto 33 straipsnį, gali būti pažeidžiamos vaiko teisės, o pačią dalį pernumeruoti 5 dalimi, 3-5 dalis 
pernumeruojant 2-4 dalimis.  

Projekto 36 straipsnio 4 dalyje siūlytina papildomai apibrėžti per kiek laiko turi būti suorganizuota atvejo 
peržiūra.  

Taip pat Projekto 36 straipsnio 4 dalies 1 punkte vartojama sąvoka ,,atestuotas darbuotojas“. Pažymėtina, 
kad iš projekto nuostatų nėra aišku, kokie tai darbuotojai, kas juos atestuoja ir pan. Be to, svarstytina, ar šiame 
punkte tikslinga įvardinti konkretaus savivaldybės struktūrinio padalinio pavadinimą. Atkreiptinas dėmesys, 
kad projekto 37 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodomas savivaldybės administracijos padalinys, planuojantis ir 
administruojantis socialinių paslaugų organizavimą. Atsižvelgiant į tai, siūlytina ir 36 straipsnio 4 dalies 1 
punkte analogiškai formuluoti padalinio pavadinimą.  

Siūlytina projekto 36 straipsnio 4 dalies 4 punktą formuluoti atskira dalimi. 
 

19) Dėl Projekto 37 straipsnio 
Projekto 37 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodoma, kad, paaiškėjus, jog vaiko teises pažeidė ne vaiko 

atstovai pagal įstatymą ar kartu su vaiku gyvenantis asmuo, Pagalbos planas nesudaromas. Pažymėtina, kad šis 
siūloma nuostata yra per siaura, nes nenumato pagalbos vaikui, kai jo teises pažeidžia tretieji asmenys. 



 

 

 

Atsižvelgdami į tai, kad vaikas turi gauti pagalbą bet kuriuo atveju nepriklausomai nuo pažeidimo subjekto, 
siūlome tikslinti Projekto 37 straipsnio 1 dalies 1 punktą numatant, kad Pagalbos planas nesudaromas tik tuo 
atveju, kai nustatoma, kad vaiko teisių pažeidimo nebuvo. 

Projekto 37 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad vaiko atvejo peržiūros pagrindus nustato Socialinės 
apsaugos ir darbo ministras. Svarstytina, ar siūloma nuostata atitinka Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, 
kad su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu bei jų įgyvendinimo garantijomis susijęs teisinis 
reguliavimas nustatomas įstatymu (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. gegužės 5 d. 
nutarimai).  

Projekto 37 straipsnio 4 dalyje po žodžio „įstatymą“ įrašytina formuluotė „ir kartu su vaiku gyvenantiems 
asmenims“, be to, siūlytina nurodyti kas gali priimti sprendimą vaiko teisių apsaugos skyriui kreiptis į teismą. 

 
Siūlomi pakeitimai: 
„37 straipsnis. Pagalbos planas ir jo įgyvendinimas 
1. Atlikus vaiko atvejo peržiūrą: 
1) ir paaiškėjus, kad vaiko teises pažeidė ne vaiko atstovai pagal įstatymą ar kartu su vaiku gyvenantis 

asmuo, Pagalbos planas nesudaromas; sudaromas tik vaikui, į plano vykdymą įtraukiant vaiko atstovus 
pagal įstatymą; 

4. Paaiškėjus Nustačius, kad Pagalbos plane nustatytos priemonės ir teiktos paslaugos nepadeda vaiko 
atstovams pagal įstatymą pakeisti požiūrio į vaiką, jų elgesio su vaiku, jie neužtikrina vaiko teisių arba 
pažeidžia jas ir dėl to išlieka reali grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei, vaiko teisių apsaugos skyrius kreipiasi į 
teismą gali būti priimtas sprendimas vaiko teisių apsaugos skyriui kreiptis į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš 
šeimos arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeisti vaiko globėją (rūpintoją).“ 

 
20) Dėl Projekto 38 straipsnio 
Siūlytina patikslinti projekto 38 straipsnio 1 dalį ir nustatyti terminą, per kurį vaiko teisių apsaugos skyrius 

turi pranešti vaiko atstovams pagal įstatymą apie skubų vaiko paėmimą bei būdą kaip apie tai turi būti 
pranešama (t.y. telefonu, elektroniniu laišku, laišku, registruotu laišku su įteikimu ir pan.), nes projekto 38 
straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinama taisyklė, jog gavus šį pranešimą ir per 3 darbo dienas neatsiėmus vaiko, būtų 
organizuojama vaiko atvejo peržiūra ir sudaromas Pagalbos planas, todėl šio pranešimo gavimo momento 
fiksavimas yra svarbus.  

Projekto 38 straipsnio 2 dalyje taisytina formuluotė „savivaldybės įgaliota institucija“, nes neaišku, kokia 
institucija ir ką įgalioja. Pastebėtina, kad ne savivaldybė, o savivaldybės institucijos yra civilinių teisinių 
santykių subjektai. Analogiška pastaba taikytina ir projekto 39 straipsnio 6 dalies 1 punktui. 

Projekto 38 straipsnio 3 dalis numato, kad vaiko atvejo peržiūra organizuojama ir pagalbos planas 
sudaromas tik tais atvejais, kai vaiko atstovai pagal įstatymą per 3 darbo dienas nepasiima vaiko iš laikinos 
apgyvendinimo vietos. Pažymėtina, kad šis reglamentavimas yra per siauras ir turi būti tikslinamas, nes pats 
faktas, kad vaikas buvo paimtas iš nesaugios jam aplinkos formuoja būtinybę bet kuriuo atveju sudaryti 
pagalbos vaikui planą.  

Taip pat siūlome projekto 38 straipsnio 3 dalyje po formuluotės „3 darbo dienas“ įrašyti formuluotę „nuo 
pranešimo gavimo“. Be to, siūlytina tikslinti šioje dalyje įtvirtintą sakinio konstrukciją ,,vadovaujantis šio 
įstatymo 40 straipsniu – priimami atitinkami sprendimai, nurodyti šio įstatymo 40 straipsnyje“. 
 

21) Dėl Projekto 39 straipsnio 
Projekto 39 straipsnio 3 dalis numato, kad sutrikusios raidos kūdikiai ir vaikai iki 3 metų gali būti 

apgyvendinami sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, o vyresni vaikai – tik kai jiems yra nustatytas sunkus 
neįgalumo lygis. Nepritariame šiai nuostatai ir atkreipiame dėmesį, kad vaiko iki 3 m. amžiaus 
apgyvendinimas institucijoje privalo būti teisiškai ribojamas ir taikomas tik išimtiniais atvejais ir ne ilgesniam 
nei 3 mėn. laikotarpiui. Atsižvelgdami į tai, siūlome atitinkamai performuluoti Projekto 39 straipsnio 3 dalį. 
Taip pat pažymėtina, kad sunkus neįgalumo lygis taip pat negali būti priežastis ir pasiteisinimas vaikų 
apgyvendinimui sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Šiuo atveju, siekiant realiai pakeisti situaciją ir 
sumažinti į globos įstaigas patenkančių vaikų iki 3 m. amžiaus skaičių, siūlytina atsisakyti išimčių, o 
Vyriausybei, jos įgaliotoms institucijoms ir savivaldybėms nustatyti pereinamąjį laikotarpį, skirtą priimti 
įgyvendinamuosius teisės aktus ir sukurti reikalingas paslaugas.  



 

 

 

Tėvų globos netekę vaikai iki 3 metų amžiaus šiuo metu dažniausiai apgyvendinami sutrikusio 
vystymosi kūdikių namuose, kur pagal šioms įstaigoms išduotas sveikatos priežiūros licencijas jiems yra 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, o įstaiga yra paskiriama ir joje apgyvendintų vaikų globėju. 
Siūlytina, kad apribojant vaikų iki 3 m. globos nustatymą institucijoje, šios specializuotos įstaigos nebeteiktų 
socialinės globos (apgyvendinimo) paslaugų, bet ir toliau teiktų sveikatos priežiūros paslaugas (vaikų ligų 
prevencija ir gydymas, raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija, ankstyvasis ugdymas, socialinė reabilitacija ir 
kt.) visiems to reikalingiems (ne tik tėvų globos netekusiems) vaikams, turintiems sveikatos sutrikimų. Tokiu 
būdu būtų užtikrintas geresnis specializuotų paslaugų, kurių neteikia bendrosios praktikos gydymo įstaigos, 
prieinamumas ir tinkamai išnaudotas patyrusių specialistų įdirbis. 

Siūlytina projekto 39 straipsnio 4 dalį pernumeruoti 2 dalimi, o šio straipsnio 2 ir 3 dalis atitinkamai 
pernumeruoti 3 ir 4 dalimis. 

Projekto 39 straipsnio 5 dalyje esanti nuoroda į šio straipsnio 3 ir 4 dalis turėtų būti pakeista nuoroda į 
šio straipsnio 2 – 4 dalis.  

Siūlytina projekto 39 straipsnio 6 dalies 2 punkte išvardintą sąrašą papildyti formuluote „artimuosius 
ar kitus giminaičius“.  

Atsižvelgiant į dėstomos normos turinį, siūlytina projekto 40 straipsnio 3 dalį pernumeruoti šio 
straipsnio 2 dalies 3 punktu.  

 
22) Dėl Projekto 40 straipsnio 
Projekto 40 straipsnio 2 dalies 1 punkte dalyje prieš žodį vaiką įrašytina formuluotė „vaiko gyvybei ar 

sveikatai nebegresia pavojus ir“.  
Projekto 40 straipsnio 7 dalyje po žodžio tėvams įrašytina formuluotė „ir vaiko atstovams pagal 

įstatymą“.  
 

23) Dėl Projekto 41 straipsnio 
Atsižvelgiant į Projekto 41 straipsnio turinį, siūlytina šio straipsnio pavadinime po žodžio „nustatymas“ 

įrašyti formuluotę „ir išlaikymo priteisimas“. 
Siūlytina projekto 41 straipsnio 1 dalyje vietoje formuluotės „auklėti vaikus“ įrašyti žodį „vaikams“. 
Taip pat, manome, kad svarbu aiškiai apibrėžti konkrečius terminus, susijusius tiek su pagalbos plano 

įgyvendinimo, tiek su vaiko laikinosios globos (rūpybos) trukme, siekiant užtikrinti, kad vaikui teikiama 
pagalba ir sprendimai, susiję su jo gyvenimu būtų priimami laiku ir neuždelsiant būtinos pagalbos suteikimo. 
Todėl siūlome papildyti 41 straipsnio 1 ir 2 dalį nurodant konkrečius terminus.  
 
Siūlomi pakeitimai: 

„41 straipsnis. Tėvų valdžios ribojimas ir vaiko nuolatinės globos (rūpybos)                        nustatymas ir 
išlaikymo priteisimas 

1. Paaiškėjus, kad Pagalbos plane nustatytos priemonės ir teiktos paslaugos nepadeda vaiko tėvams 
pakeisti požiūrio į vaiką bei elgesio su juo ir vaiko tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikusvaikams, 
piktnaudžiauja tėvų valdžia arba nesirūpina jais ir dėl to išlieka reali grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei, vaiko 
teisių apsaugos skyrius įgyja teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo, 
vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo. Šią teisę vaiko teisių apsaugos 
skyrius įgyvendina ne anksčiau kaip per 12 mėnesių ir ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo pagalbos 
plano vykdymo pradžios. “ 

2. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tęsiama, kol teismas priima sprendimą dėl tėvų valdžios apribojimo, 
nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo, bet ne ilgiau kaip dvejus metus nuo 
vaiko paėmimo iš teisėtų atstovų. 
 

24) Dėl Projekto 42 straipsnio 
Projekto 42 straipsnio 1 dalyje yra išvardinta, kas užtikrina vaiko teisių apsaugą, tačiau nėra aišku, kokiais 

kriterijais remiantis yra sugrupuotos šios dalies punktuose pateiktos institucijos (pvz., Seimas ir vaiko teisių 
apsaugos kontrolierius, Vyriausybė ir Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba). Siūlytina atskirais punktais išdėstyti 
šioje dalyje įvardintas institucijas, atsižvelgiant į jų statusą.  

Be to, projekto 42 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad vaiko teisių apsaugą užtikrinanti institucija, 
be kita ko, yra ,,savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyriai ir kiti padaliniai, kurių veikla 



 

 

 

susijusi su vaiko teisių apsauga“. Pažymėtina, kad savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyriai ir 
kiti padaliniai nėra savarankiški teisinių santykių subjektai, todėl jie neturėtų būti nurodomi. 

Taip pat svarstytina, ar prie vaiko apsaugą užtikrinančių institucijų nereikėtų įrašyti prokuroro, nes CK 
3.163, 3.182, 3.201, 3.203, 3.236 straipsniuose nustatytais atvejais prokuroras turi imtis priemonių vaiko 
teisėms užtikrinti.  

Siūlytina projekto 42 straipsnio 3 dalyje esančią formuluotę „(skyrius, tarnybas)“ braukti kaip perteklinę. 
Analogiška pastaba taikytina ir projekto 48 straipsnio 1 daliai. 

 
25) Dėl Projekto 43 straipsnio 
Siūlytina Projekto 43 straipsnį papildyti dabar galiojančio įstatymo 59 straipsnio 2 dalies pagrindu, nes 

kitu atveju nėra aišku, kas ministerijoms turi priskirti kompetenciją, nurodytą projekto 45 straipsnio 1 dalyje.   
 
26) Dėl Projekto 44 straipsnio 
Siūlytina projekto 44 straipsnio pavadinime po žodžio „ministerija“ įrašyti formuluotę „kompetencija 

vaiko teisių apsaugos srityje“.  
Projekto 44 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „šeimos“ įrašytina formuluotė „vaiko teisių apsaugos“. 

Analogiška pastaba taikytina ir projekto 49 straipsnio 1 dalies 1 punktui bei 49 straipsnio 2 dalies 1 punktui. 
Projekto 44 straipsnio 1 dalies 5 punkte, be kita ko, numatyta, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

apibrėžia pareigybių skaičiaus vaiko teisių apsaugos skyriuje nustatymo kriterijus, pareigybių lygį ir 
kategorijas. Pažymėtina, kad vaiko teisių apsaugos skyrius yra savivaldybės administracijos padalinys, o pagal 
Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 8 dalį, pareigybių aprašymus, kuriuose, be kita ko, nurodomas ir 
pareigybės lygis bei kategorija, tvirtina savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovai. Projektas tobulintinas, 
derinant jį su galiojančiais įstatymais.  

Projekto 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įstatymų nustatyta 
tvarka steigia, reorganizuoja ar likviduoja biudžetines įstaigas, teikiančias specializuotas paslaugas vaikui ir 
šeimai. Pažymėtina, kad siūloma nuostata nedera su Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 5 
straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta, kad iš valstybės biudžeto arba Valstybinio socialinio draudimo fondo, 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga 
steigiama įstatymu arba Vyriausybės nutarimu. 
 

27) Dėl Projekto 47 straipsnio 
Projekto 47 straipsnio 2 dalies 2 punkte siūloma nustatyti, kad „Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdama užtikrinti vaiko teisėtus interesus, 
turi teisę <...> esant ginčui dėl vaiko teisėtų interesų apsaugos tarp skirtingų savivaldybių vaiko teisių 
apsaugos skyrių ar tarp skyriaus, atstovaujančio vaikui, ir tos pačios savivaldybės administracijos, savo 
iniciatyva įstoti į teisme nagrinėjamą bylą ir pateikti išvadą arba pateikti ieškinį viešajam interesui ginti.“ 
Siūloma nuostata tobulintina, atsižvelgiant į Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 3 dalies nuostatas: 
siūlome vietoje „savo iniciatyva įstoti į teisme nagrinėjamą bylą ir pateikti išvadą arba pateikti ieškinį“ rašyti 
„kai byla nagrinėjama teisme, įstoti į procesą savo iniciatyva ir duoti išvadą arba pareikšti ieškinį“.  

 
28) Dėl Projekto 48 straipsnio 
Projekto 48 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad ,,Vaiko teisių apsaugą savivaldybėse garantuoja 

savivaldybių atstovaujamosios ir vykdomosios institucijos, vaiko teisių apsaugos institucijos (skyriai, 
tarnybos, biurai)“. Pažymėtina, kad vaiko teisių apsaugos institucijos (skyriai, padaliniai, biurai) yra 
savivaldybių administracijos padaliniai, todėl jie patenka po sąvoka ,,savivaldybės vykdomoji institucija“. 

 
29) Dėl Projekto 49 straipsnio 
Projekto 49 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija steigia, 

reorganizuoja ir likviduoja savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos padalinius, o 49 straipsnio 2 
dalies 3 punkte numatyta, kad savivaldybės vykdomoji institucija tvirtina vaiko teisių apsaugos skyriaus 
struktūrą. Pažymėtina, kad siūlomos nuostatos nedera su Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 
punktu, kuriame įtvirtinta savivaldybės atstovaujamosios institucijos – savivaldybės tarybos – išimtinė teisė 
tvirtinti savivaldybės administracijos struktūrą (į kurią patenka ir vaiko teisių apsaugos skyrius), nuostatus, 



 

 

 

didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių 
savivaldybės administracijoje savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu.  

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės tarnautojai į pareigas yra skiriami, bet ne įdarbinami, siūlytina tikslinti 
projekto 49 straipsnio 2 dalies 5 punktą. 

 
30) Dėl Projekto 50 straipsnio 
Projekto 50 straipsnyje įtvirtinamos konkretaus savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio – 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus funkcijos. Pažymėtina, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 
dalį, savivaldybės administracijos direktorius tvirtina savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių 
veiklos nuostatus, kuriuose nurodomos to padalinio funkcijos. Todėl atsižvelgiant į tai, svarstytina, ar įstatymo 
projekto 50 straipsnyje nurodytos vaiko teisių apsaugos skyriaus funkcijos neturėtų būti priskirtos 
savivaldybės administracijai. Be to, neaiškus savivaldybės administracijos direktoriaus tvirtinamų Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus nuostatų ir socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamų Bendrųjų savivaldybių 
administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų tarpusavio santykis, kokių nuostatų turėtų laikytis vaiko 
teisių apsaugos skyrius, jeigu nurodytų teisės aktų nuostatos viena kita prieštarautų.  
 
Neformalios nevyriausybinių organizacijų koalicijos „Už vaiko teises“ vardu,  

 

 

Koalicijos Tarybos pirmininkė 

SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos        

Vaiko interesų atstovavimo patarėja  

Virginija Pleckevičienė  

 

 

Koalicijai pirmininkaujanti organizacija 

„Žiburio” labdaros ir paramos fondas 

Generalinė direktorė Lietuvai  

Kristina Stepanova  

 
 

 
 
 
 
Neformali nevyriausybinių organizacijų koalicija „Už vaiko teises” – tai 13 nevyriausybinių organizacijų 
vienijanti koalicija, kurios misija yra skatinti tinkamą visų vaikų teisių įgyvendinimą ir apsaugą.  
 
Vizija – valstybė, kurioje kiekvienas vaikas turi lygias galimybes pilnai naudotis visomis savo teisėmis.  
 
Koalicija vienija šias nevyriausybines organizacijas: 

1. Žmogaus teisių stebėjimo institutas 
2. Labdaros paramos fondas „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“ 
3. „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas  
4. Viešoji įstaiga „Paramos vaikams centras“ 
5. Viešoji įstaiga „Psichikos sveikatos perspektyvos“ 
6. Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ 
7. Viešoji įstaiga „Vaikų linija“ 



 

 

 

8. Asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“ 
9. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ 
10. Viešoji įstaiga „Šeimos santykių institutas“ 
11. Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 
12. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“  
13. Viešoji įstaiga „Vaiko labui“ 


