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Mes, NVO koalicijos „Už vaiko teises“ ir Lietuvos žmogaus teisių centro atstovai, kreipiamės
į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį bei Lietuvos Respublikos Seimo narius
norėdami atkreipti dėmesį į 2019 m. kovo 26 d. Seimo posėdyje vykusią Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo priėmimo procedūrą, kuri dėl nepakankamo Seimo narių, dalyvaujančių Seimo
posėdyje, skaičiaus, nebuvo pabaigta.
Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog kovo 22 d. buvo įregistruoti pasiūlymai Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo projektui Nr. XIIIP-3034(3), kuriems Socialinių reikalų ir darbo
komitetas, išvadų rengėjų siūlymu, pritarė iš dalies. Tačiau kovo 26 d. minėto įstatymo priėmimo
metu buvo nubalsuota ne už komiteto siūlomą variantą, o už iniciatoriaus siūlomą projekto pakeitimą.
Norime atkreipti dėmesį, jog aptariamas pakeitimas reikšmingai iškreipia įstatymo normas – bus
apsunkintas įstatymo taikymas, susiaurinama apsaugos vaikui galimybė, atsiras didesnė darbuotojų
klaidų galimybė dėl vaiko apsaugojimo laiku, vaikai galės būti paliekami su atstovais pagal įstatymą
iki kol nebus akivaizdu, kad tėvų veiksmai ar neveikimas sukėlė ar sukels reikšmingą žalą vaiko
sveikatai ar bus pavojingos sąlygos gyvybei. Reikšmingos žalos atsiradimo pasekmės bus sunkiai
išmatuojamos VVTAĮT specialistų. Tai kelia nerimą dėl galimybės įstatymui tinkamai funkcionuoti
bei kelia grėsmę pavojingose situacijose atsidūrusiems vaikams su kuriais, įgyvendindami įstatymą
ir teikdami paslaugas šeimoms, susiduriame kasdien.
Todėl prašome iš naujo artimiausiu metu atsakingai persvarstyti Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo projektą Nr. XIIIP-3034(3), išklausyti ekspertų nuomones bei priimti sprendimus
tam, kad neliktų įstatymo traktavimo netikslumų, šiuo konkrečiu atveju turinčių tiesioginę įtaką vaikų
ir šeimų gyvenimui.
NVO koalicija „Už vaiko teises“,
Lietuvos žmogaus teisių centras
NVO koaliciją „Už vaiko teises“ sudaro šios organizacijos:
Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

Labdaros ir paramos fondas „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“
VšĮ „Paramos vaikams centras“
Žmogaus teisių stebėjimo institutas
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“
VšĮ „Vaikų linija“
Asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
VšĮ „Šeimos santykių institutas“
Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“
VšĮ „Vaiko labui“
Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas.

