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I. ĮŽANGINIS ŽODIS

r ai iu ar kalbuosi su vaiku susip n vieno ai
bran ios mano ir o g venimo akimirkos kai b nu vaikų
b r e vienam mirksniui visa a su vienu ų vilgsniu ir
psena pasisveikinu ir atsisveikinu
Janusz Korczak. „Vaiko teisė į pagarbą“

2016 ie i buvo sie ami su re ormomis vaiko teisių srit e po ilgų iskusi ų aiko teisių pagrin ų
stat mo pro ektas bei kitų l

in ių ų stat mų pro ektai l tai sk n si keli

eime

eis s ir teis -

tvarkos bei mogaus teisių komitetai pritar pro ektams taip pat pritar ami imtams pastabų ir
si l mų

ik ome ka ben romis pastangomis pav ks tvirtinti geresnius vaiko teisių u tikrinimo

stan artus ka bus u

raustos

reglamentuota vaiko pa mimo i

in s bausm s sukurta alternat vios globos sistema konkre iau
eimos bei so ialinio arbo su eima tvarka ir t t

ea

l pastabų

iems pro ektams ir pasi l mų ų tobulinimui gausos ankstesn s ka en i os eimas stat mų neprim

o nau asis gr ino pro ektus tobulinimui

ini iat voms
titu i ose
val

iugu ka

eimas pritar Respublikos re i ent s

l vaikų emo inio saugumo vietimo srit e ir ribo imo ma iausių ų vaikų globos ins-

et ių teis s aktų s kmingas g ven inimas tiesiogiai priklausomas nuo v k omosios

ios ir savival

bių spren imų bei skiriamo nansavimo

lgus metus v k oma ai val

iai ro in ome b tin b nustat ti tokias vaiko teisių sk rių savival-

b se arbo valan as ka b tų visapusi kai u tikrinamos vaiko teis s bet kuriuo paros metu avo
po i i grin

me kelių metų steb sena ir t rimais

ai 2016 m i iskusi a persik l

mogaus tei-

sių komitet tik ome og bus permainos kurioms pritar ir i aus reikalų ministeri a bei oli i os
epartamentas ta iau o ialin s apsaugos ir arbo ministeri a nepakeit savo po i i os vaiko teisių
sk riai irbo tik arbo ienomis arbo valan omis
e vienerius metus akt viai irbome vairiose arbo grup se ministeri ų l gmen e siek ami
sutelkti skirtingų ministeri ų pa gumus ben ram re ultatui kompleksinių paslaugų u tikrinimui ir
prieinamumui vaikams ri ų ministrų ben ras sak mas

l tokių paslaugų teikimo laik tinas pirmu

s kmingu ingsniu vaikų gerov s link
aip ir kiekvienais metais 2016 m siek me e ekt vesnio ben ra arbiavimo tarp teis saugos
institu i ų ir vaiko teisių sk rių savival

b se skirtingais l gmenimis ie ko ami galim bių susitelkti

keistis in orma i a taikant psaugos nuo smurto artimo e aplinko e stat m

aukomis nukent -

usiais pripa inti vaikus liu ininkus ir vaikus g venan ius smurtin e aplinko e ka apie uos laiku
su inotų vaiko teisių apsaugos sk riai savival

b se bei ka vaikai laiku gautų reikalingas paslaugas

4
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rimintina ka valst b s pareiga ra pa

ti t vams auginti aukl ti ug

ti savo vaikus i valst -

b s pareiga reali uo ama ne tik teis s aktų srit e bet ir pl to ant paslaugų sektorių
mes s ka m sų valst b s teikiama pagalba

tkreiptinas

ingai ra orientuota tik so ialin s ri ikos eimas

ar teis saugos akirat patekusius vaikus pamir tant ka paslaugų sektorius tur tų b ti gerokai
platesnis ir prieinamas visiems vaikams ir ų eimoms savival os l gmen e ai kiai nustatant kurios
paslaugos ra nemokamos o kurios mokamos
aip ir kiekvienais metais vaiko teisių apsaugos kontrolier kartu su patar ų koman a atliko
vairius t rimus savo in iat va t r skun us v k
steb sen

teik nuomon

vairių institu i ų teikian ių paslaugas vaikams

l teis s aktų eimui ir v k oma ai val

iai kartu su partneriais orga-

ni avo vairius renginius vaikams ir suaugusiems apie vaikų teises i lei o
teis

or ako kn gel

aiko

pagarb

2016 m kaip prakti kai ir kiekvienais metais anks iau
riaus institu i os ir os galių

l kontrolie-

a niausiai si l mai kil avo neskiriant kontrolieriaus obmu smeno

institu i os nuo v k omosios val
unk i ų

eime buvo iskutuo ama

ios nesuprantant skirtingos institu i ų prigimties ir skirtingų

taskaitiniais metais registruoti si l mai i pl sti kontrolieriaus galias u Lietuvos Respubli-

kos ribų pamir tant ungtinių autų

arti

kurio e tvirtintas prin ipas susi s su pareiga nesiki ti

okiais pagrin ais tiesiogiai ar netiesiogiai

valst b s reikalus priskiriamus os vi aus uris ik i ai

uprantama ka kiekviena valst b turi savas institu i as ir savo vaiko teisių ombu smeno institu ito

l Lietuvos Respublikos kontrolierius netur tų irbti u savo valst b s ribų

r tų b ti nuvertintas v k omosios val

ita vertus netu-

ios vai muo ir galim b s i nau oti iplomatinius sant kius

ir priemones keliamiems tikslams pasiekti per vi alių sutar ių su valst b mis neprisi ungusiomis
prie konven i ų reglamentuo an ių vaiko teisių apsaugos ir u tikrinimo klausimus bei valst bių benra arbiavim

io e srit e ini i avim

neapsiribo ant ir neteikiant prioriteto ekonominių sant kių

reguliavimui
2016 m kontrolieriaus institu i ai buvo i skirtiniai nes Lietuvos Respublikos vaiko teisių kontrolier pra

o va ovauti uropos vaiko teisių apsaugos ombu smenų tinklui

lieriaus staiga organi avo io tinklo kon eren i

be to kontro-

ilniu e

Edita Žiobienė
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė
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II. VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGOJE 2016 METAIS
ATLIKTŲ TYRIMŲ STATISTINĖ ANALIZĖ
2.1. Vaiko teisių apsaugos kontrolierės atlikti tyrimai, išnagrinėti prašymai
ir suteiktos konsultacijos
aiko teisių apsaugos kontrolierius pagal kompeten i

priskirt

aiko teisių apsaugos kon-

trolieriaus stat mu tiria parei k ų skun us bei pra e a t rimus savo ini iat va
inių asmenų vie ų ir priva ių veiksmų ar neveikimo
ei

iamos ar gali b ti pa ei

tiek

l kurių pa ei

l

iamos manoma ka pa-

iamos vaiko teis s ar o teis ti interesai tiek in ivi ualiais atve ais

l tam tikros vaikų grup s ar vaiko teisių pa ei imų tam tikro e srit e taip pat

piktnau

l pareig nų

iavimo ar biurokrati mo vaiko teisių apsaugos srit e

kun ai vaiko teisių apsaugos kontrolieriui paprastai pateikiami ra tu
kitu b

inių ir uri-

u arba vaiko teisių apsaugos kontrolierius nustat

og

eigu skun as gautas

l tam tikrų asmenų veiksmų ar

neveikimo gali b ti pa eistos vaiko teis s ir teis ti interesai vaiko teisių apsaugos kontrolierius gali
pra

ti t rim savo ini iat va
2016 metais aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e buvo gauti 22 skun ai ir pra

t rimai n orma i a apie galimus vaiko teisių pa ei imus pagal kuri 2016 metais buvo pra
rimai vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ini iat va gauti i vairių altinių
pagal ra tu pateikt in orma i

20 t rimų pagal in orma i

ti
ti t -

t rimai buvo pra

ti

pateikt tele onu 16 t rimų pagal

prane imus gautus elektroniniu pa tu 6 t rimai pagal prane imus iniasklai o e 6 t rimai pagal
in orma i

parei k ų pateikt

o

iu apsilankius staigo e ar pan

22 skun ų 6 skun ai buvo anoniminiai kai parei k ai nenuro
kon

savo asmens uomenų ir 2

en ial s skun ai kai parei k ai pasinau o o aiko teisių apsaugos kontrolieriaus stat me nu-

mat ta galim be ir papra

skun o t rimo metu neatskleisti ų tapat b s

2016 metais anoniminių ra tu gautų skun ų skai ius l ginant su 201 metų uomenimis ra
miai ma esnis 201 metais anoniminių skun ų gauta 11

ai lei

ia ar ti i va

og asmen s

atsakingai vertina poreik prane ti apie galim vaiko teisių pa ei im
taskaitiniu laikotarpiu kitos institu i os nagrin ti pagal kompeten i
skun us i kurių

persiunt Lietuvos Respublikos re i ent ra

persiunt

asmenų

Lietuvos Respublikos eimas

20 kitos institu i os ministeri os tarn bos inspek i os ir kt

6
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2016 metais raštu gauti skundai ir pradėti tyrimai kontrolieriaus iniciatyva

6

85

227

6

16

37

20

ontrolieriaus ini iat va pra

ti t rimai

Ra tu gauti skun ai 22

pagal in orma i

gaut ra tu

pagal in orma i

pateikt tele onu 20

pagal in orma i pateikt el pa tu 16
pagal in orma i
e ir pan 6

gaut kitu b

pagal in orma i

iniasklai o e 6

kun ų t rimo pro ese siekiant i siai kinti skun e nuro
rim

u apsilankius staigo-

tas aplink bes ir atlikti i samų t -

taip pat reaguo ant prane imus apie galimus vaiko teisių pa ei imus ataskaitiniais metais

buvo parengta vir 1 00 u klausų vairioms institu i oms
ita ne ma iau reik minga kontrolieriaus veiklos sritis
neskun

iami

asmenų pra mų nagrin imas kai

inių ar uri inių asmenų veiksmai ar neveikimas o pra oma suteikti konsulta i as

bei paai kinti vairius su vaiko teisių u tikrinimu ir g nimu aspektus

taskaitiniais metais buvo i -

nagrin ti 1022 asmenų pra mai suteiktos 6 konsulta i os tele onu ir ar parei k ams atv kus
staig
asteb tina ka
lai

apie i

enkliai i augo kreipimųsi asmenų pra mų skai ius o tai lei

ia ar ti prie-

ant visuomen s s moningum ir akt vum vaiko teisių u tikrinimo srit e bei i-

ant pasitik im vaiko teisių apsaugos kontrolieriumi kaip ne ali ku ekspertu galin iu suteikti
i samias ir kvali kuotas konsulta i as

l vaiko teisių g nimo ir u tikrinimo b

ų

7
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2016 metais asmenų kreipimųsi į Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą
dėl informacijos gavimo būdai

1022

R

413

467

L

L

54

2015 – 2016 metais ištirtų skundų ir vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
iniciatyva atliktų tyrimų skaičiaus palyginimas

300
250

282
232

200
150
100
50

67
35

0

201 m
nagrin tų skun ų skai ius

2016 m
tliktų t rimų skai ius

8

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaita

aip mat ti i pateiktų uomenų per 2016 metus i nagrin tų skun ų ir atliktų t rimų skai ius
l ginant su ankstesniais metais ne miai suma
i

o

kiek bin suma

a t rimų apimtis skun uose nuro oma aug ir su

metu reikia patvirtinti ar paneigti neretai skun

im l m kelios prie ast s

tingų aktinių aplink bių kurias t rimo

iami keli sub ektai nagrin amos sistemin s pro-

blemos lemian ios t rimo pro ese renkamos ir vertinamos in orma i os gaus

kt

buvo enkliai

akt vesn konsultavimo ir vie iamo i veikla nagrin ant pra mus teikiant konsulta i as
ant pasitarimuose

iskusi ose kon eren i ose ir kt

al vau-

arbo grupių kurių veiklo e al vavo staigos

atstovai skai ius buvo i esnis nei buvo progno uota planuo ant veikl
tliekamų t rimo apim ių i

im

ų su

tingum bei sistemin pob

ro o ir enkliai i au-

g s vaiko teisių apsaugos kontrolier s spren imų rekomen a i ų priimamų i nagrin us skun
skai ius

2016 metais buvo priimta 11

2016 metais

6

201 metais

augiau spren imų nei pra usiu ataskaitiniu laikotarpiu

0 spren imai

2.2. Tyrimų trukmė
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus stat mo 22 straipsn e nustat ta ka skun as turi b ti
i tirtas ir parei k ui atsak ta per
skun e nuro
io ar

tų aplink bių su

m nesius nuo o skun o gavimo ienos i sk rus atve us kai
tingumo in orma i os gausos skun

iamų veiksmų t stinio pob -

l to ka skun o nagrin imo metu prireikia atlikti papil om t rim

paai kinimus apklausti suinteresuotus asmenis ir kt

l

gauti okumentus

skun o t rimo termin b tina prat sti

pie

vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus spren im prat sti skun o t rimo termin in ormuo amas parei k as
arei k ams kurie kreipiasi

l galimų vaiko teisių pa ei imų ra labai svarbus kuo i samesnis

ir greitesnis ų skun ų i nagrin imas vaiko teisių pa ei imų konstatavimas ir asmenų pa ei usių
vaiko teises nustat mas bei si l mų
traukimo atsakom b n pateikimas o

l pa ei imų pa alinimo vaiko teises pa ei usių asmenų pal staigos veikla ir os arbas organi uo amas orientuo an-

tis i samų skun ų i nagrin im per manomai trumpiausi laik
2016 metais augiau nei 6 pro entai t rimų buvo baigti per
t rimų trukm

ir ma iau m nesius lgesn

a niausiai sie ama ne su in ivi ualių skun ų nagrin imu o su t rimų kontrolie-

riaus ini iat va atlikimu bei kaip min ta auk iau sisteminiu vaiko teisių pa ei imų pob
iu sub ektų galimai pa ei
pa ei imų pob

iu pla-

ian ių vaiko teises veiklos spren imų vertinimu t stiniu vaiko teisių

iu kai atsiran a ir turi b ti vertinamos nau os aplink b s kitų kompetentingų

institu i ų i va ų taka atliekamiems t rimams pav

iui

o ialinių paslaugų prie i ros eparta-

mento visuomen s sveikatos entrų teis saugos ir kitų institu i ų atliekami vertinimai ir i va os

9
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2.3. Asmenys, teikę skundus vaiko teisių apsaugos kontrolieriui (pareiškėjai)
agal aiko teisių apsaugos kontrolieriaus stat mo 16 straipsnio 1 al parei k u gali b ti
inis arba uri inis asmuo kuris kreipiasi
mas skun

l galimai pa ei

2016 metais
1 pro

pro

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staig

iamų vaikų teisių ir teis tų interesų

buvo

iniai asmen s i ų

i

io i auguma parei k ų

pro Lietuvos pilie ių g venan ių Lietuvo e

Lietuvos pilie ių g venan ių u sienio valst b se 1 pro u sienie ių g venan ių Lietuvo e

ir 2 pro

u sienie ių g venan ių u sienio valst b se

asmenų skun us pateik

pro

pro

uri inių asmenų

pro entai ma iau v rai

min tų

inių

kalinimo staigose esan ių asmenų

asteb ta ka ataskaitiniais metais vaiko teisių apsaugos kontrolier
r s

pateik a-

a niau kreip si mote-

2 pro entai

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e 2016 metais gauti 6 anoniminiai skun ai 20
vienasmeniai skun ai ir 1 kolekt vinių skun ų i ų 12 skun ų pateik vaiko t vai seneliai ar kiti
giminai iai ir 6 skun us pateik mokinių t vai mok to ai kaim nai ben ruomen ar kt
asteb tina og kolekt vinių skun ų i mokinių t vų mok to ų ben ruomen s ar kt asmenų
ataskaitiniais metais l ginant su 201 metais gauta vigubai augiau 2016 metais
tais

6 201 me-

ta iau perpus ma iau gauta skun ų i vaiko t vų senelių ar kitų giminai ių 2016 metais

12 201 metais 2
epilname iai g ven in ami savo teis savaranki kai kreiptis
teisių apsaugos kontrolier 2016 metais ra tu kreip si
ini iat va pagal nepilname io o

iu pateikt in orma i

l pa ei

kartus ir 1 t rimas pra
201 metais 1

iamų teisių

vaiko

tas kontrolieriaus

aikai kreip si

l gali-

mai patiriamo smurto eimo e so ialin s globos vietimo staigose sveikų g venimo s l gų neu tikrinimo

igienos normos reikalavimų nesilaik mo

l mok mo pro eso ir kt

10
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Skundus raštu pateikę asmenys (pareiškėjai)

7

6 36
eimos nariai 1 6
esusi

29

asmen s 2

epilnametis
staigų susi usių su eima ir vaiku
lob ai r pinto ai

176

smen s nenor

i

i

sav s var inti anoniminiai skun ai 6

al pilname ių kurie 2016 metais kreip si vaiko teisių apsaugos kontrolier

ro vaiko kurio teis s galimai buvo pa eistos pa ei
seneliai 6 ar kiti giminai iai
nariai

arbuoto ai 6

iamos eimos nariai 1 6 i ų

su a-

t vai 16

L ginant su pra usiais ataskaitiniais metais 2016 metais eimos

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staig kreip si

miai re iau nei 201 metais 201

metais 2
L ginant 2016 metus su pra usiais ataskaitiniais metais pastebima ka 2016 metais akt viau
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staig kreip si su vaiku nesusi
2016 metais 2

201 metais 21 institu i ų staigų tarn bų ir kt

asmen s kaim nai ir kt
arbuoto ai susi

su vaiku

eima kreip si 6 asmen s i ų mok to ai 2 ir kiti asmen s
lob ai r pinto ai

vaiko teisių apsaugos kontrolier

2016 metais kreip si

kartus o

201 metais kreip si 1 kart
nali uo ant aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e 2016 metais ra tu i Lietuvo e g venan ių asmenų gautus skun us galima i skirti og a niausiai vaiko teisių apsaugos kontrolier
kreip si i

ių ų miestų

ilniaus

auno ir laip

os savival

bių g vento ai

augiausia 6 pro entai kreip si miesto vietovių g vento ai ma iau kaimo

2 pro entai

11
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2.4. Atliktuose tyrimuose nustatyti vaiko teises pažeidę asmenys
tlikus t rim ne visa a pasitvirtina ka tam tikras asmuo pa ei
metais t rimų anali

paro

buvo nagrin ami pa ei

ka i

vaiko teises

tliktų 2016

10 asmenų kurių veiksmai neveikimas ir ar spren imai

vaiko teises buvo pripa inti 222

pro

asmen s

L ginant ataskaitinių metų uomenis su 201 metų uomenimis pasteb ta ka i augo asmenų pripa intų pa ei usiais vaiko teises pro entinis skai ius nuo 6 pro 201 metais iki

pro en-

tų 2016 metais

2016 metais atliktuose tyrimuose nustatyti vaiko teises pažeidę asmenys

avival b s
a ministra i a

84
182

eimos nariai
giminai iai

71
96

lob ai
r pinto ai

10
17

vietimo staiga

31
46

rokurat ra

1
5

oli i a

10
14

smens sveikatos
prie i ros staigos

1
2

iti iniai
asmen s

1
2

iti uri iniai
asmen s

13
46

3

5

2

69

aiko teisių apsaugos sk rius 6
eni ni a
vietimo sk rius
o ialin s paramos sk rius 2
iti savival
sk riai

0

100
ustat ti pa ei

ai

b s a ministra i os

200
kun

iami asmen s

12
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l savival
skun ai

b s a ministra i os veiksmų neveikimo ataskaitiniais metais buvo gauti 1 2

6 pro entai nuro

l savival

tų pa ei imų pasitvirtino

i

io i augum

ių skun ų 1 6 buvo

bių a ministra i ų vaiko teisių apsaugos sk rių veiklos neveikimo i ų pagr stais pri-

pa inti 6 skun ai

pro entai visų skun ų

l vaiko teisių apsaugos sk rių veiklos

ir tai ka 2016 metais l ginant su 201 metais i augo pagr stų skun ų
metais pagr stais buvo pripa inti

a m tina

l ių sk rių veiklos 201

pro entai skun ų

176
146

69

65

201 m

2016 m

kun imosi atve ų skai ius

taskaitiniais metais i
i

skun ų

skun ų

ustat ti pa ei

ai

l seni ni ų arbuoto ų pasitvirtino atve ai

l vietimo sk rių arbuoto ų pasitvirtino

atve ai 100 pro entų i

pro entai
nusiskun imų

l so ialin s paramos sk rių arbuoto ų pasitvirtino 2 atve ai 2 pro entai
l eimos narių giminai ių buvo skųstasi 6 kartus pasitvirtino
nių uomenų anali
tik

ro o ka auga vaiko teisių pa ei imų eimo e skai ius nes 201 metais buvo

pro entai pagr stų skun ų kai pa ei

ais buvo pripa inti eimos nariai ar giminai iai

lob ais r pinto ais skųstasi 1 kartų
12 skun ų buvo

pro entai skun ų tatisti-

l savival

pro entai pa ei imų pasitvirtino

bių vaikų globos namų

augiausia t

l nev riaus binių globos namų po 1

eimų globo an ių r pinan ių vaikus ir valst binių vaikų globos namų

l

a m tina ka skun ų

l glob ų r pinto ų pareigų atlikimo skai ius ir ų pagr stumas i lieka stabilus pastaruosius kelerius metus
taskaitiniais metais ne miai i augo skun ų
201 metais gauti

tokie skun ai ta iau suma

l vaiko teisių pa ei imų vietimo staigose
o ių skun ų pagr stumo ro ikliai

l vaiko teisių pa ei imų vietimo staigose pasitvirtino 1 6 pro entai i
ben ro o ug

mo mok klų 10

l ikimok klinio ug

teikian ių institu i ų skun as 201 metais

mo staigų 2

aip pat gauti

skun ai

ų 1 skun ų

l

l kitų vietimo paslaugas

pro entai skun ų buvo pripa inti pagr stais

l poli i os pareig nų veiklos ataskaitiniais metais skųstasi 1 kartų
no

6 skun ų

1 pro entas pasitvirti-

l prokurorų veiklos 1 skun as pripa intas pagr stu

l vaiko teisių

pa ei imų asmens sveikatos prie i ros staigose gauti 2 skun ai 1 i ų pripa intas pagr stu

13
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2.5. Atliktuose tyrimuose nustatytų vaiko teisių pažeidimų pobūdis
taskaitiniais metais buvo nagrin ami 6

galimi vaiko teisių pa ei imai i ų pasitvirtino 0

pro entai
nali uo ant 2016 metais atliktuose t rimuose nustat tų pa ei imų pob
a niausiai vaiko teis s buvo pa ei

iamos

arba netinkamo pareigų atlikimo 6 atve ai
uo ant vaiko glob

r p b

l savival

pasteb ta ka

bių vaiko teisių apsaugos sk rių neveikimo

augiausia nustat ta pa ei imų netinkamai organi-

netinkamai pri i rint vaiko glob

r p b

nepakankamai ben ra ar-

biau ant su kitomis institu i omis seni ni omis so ialiniais arbuoto ais teis saugos institu i omis
ug

mo staigomis ir pan nepakankamai netinkamai i tiriant vaiko eimos situa i

ir ar netinkamai i klausant vaiko nuomon ir kt pla iau apie nustat tus savival
apsaugos sk riaus pa ei imus r

taskaitos sk riu e

nei klausant
bių vaiko teisių

rimų metu nustat ti savival

bių vaiko tei-

sių apsaugos sk rių veiklos tr kumai
2016 metais atliktuose vaiko teisių apsaugos kontrolier s t rimuose l ginant su 201 metų
uomenimis i augo nustat tų vaikų neprie i ros atve ų skai ius 26
ko apsaugos nuo alko olinių g rimų r k mo ir kt psi
mų skai ius 1

201 metais

201 metais

metais

1

vai-

iagų varto imo pa ei i-

teis s sveikatos prie i ros paslaugas pa ei imų skai ius 12

vaiko teis s moksl pa ei imų skai ius 2

r p bos organi avimo skai ius 1
skai ius

otropinių me

201

201 metais

1

vaiko globos

201 metais 11 ir neprane imo apie vaiko teisių pa ei imus

201 metais

enkliai suma

o vaiko teis s ben rauti su sk riumi g venan iu vienu i t vų artimaisiais gi-

minai iais pa ei imų skai ius 2016
mo iviliniame bau

6 201 metais

1 ir vaiko interesų netinkamo atstovavi-

iama ame ir a ministra iniame pro ese pa ei imų atve ų skai ius 2016

201 metais 11
tabilus i lieka vaiko teis s i laik m

i laik mo vaikui neteikimo

teis s so ialin para-

m pa ei imų 6 vaiko iskriminavimo atve ų 1 skai ius taip pat skun uose nuro

tų ir atliktų

t rimų metu nustat tų teis s tinkamas ir sveikas g venimo s l gas neu tikrinimo atve ų skai ius
2016 1

201 metais 22

14
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Dažniausiai nustatytų vaiko teisių pažeidimų pasiskirstymas 2016
metais atliktuose tyrimuose
aiko teisių apsaugos sk riaus neveikimas netinkiamas pareigų v k mas

69
146

eis s tinkamas ir sveikas g venimos
s l gas neu tikrinimas

18
45

eis s moksl pa ei imas

24
42

eis s ben rauti su sk riumi g venan iu t vu artimaisiais giminai iais
neu tikrinimas

6
44

eis s tinkam vaiko prie i r
pa ei imas

26
59

murto vaiko at vilgiu panau o imas

41
86

aiko globos ir r p bos organi avimo
pa ei imas

14
23

eis s sveikatos prie i ros paslaugas
pa ei imas

12
11

eis s apsaug nuo alko olinių
g rimų r k mo ir kt psi otropinių
me iagų varto imo neu tikrinimas

18
32

eis s i laik m pa ei imas

3
1

eis s tinkam atstovavim
iviliniame bau iama ame ir
a ministra iniame pro ese pa ei imas

4
20

eis s privatų g venim pa ei imas

0
3

eis s so ialin param pa ei imas

6
6

eprane imas apie vaiko teisių
pa ei im

9
4
ustat ti pa ei imai

kun uose nuro omi pa ei imai
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asteb tina ka nustat tų smurto prie vaikus atve ų skai ius kelerius metus i lieka stabilus
2016 metais

1 201 metais

201 metais

201 metais 6

1

2011 – 2016 metais nustatytų smurto prieš vaikus atvejų skaičiaus palyginimas
(duomenys pagal kreipimųsi į Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą)

80

69

60

50

40

45

41

41

37

20

0

2011 m

2012 m

201 m

201 m

201 m

2016 m

2016 metais atliktuose t rimuose 2 smurto atve ai nustat ti eimose i ų
1

psi

ologinio smurto 2

seksualinio smurto atve ai

eimose vaikų at vilgiu smurtavo pilna-

me iai asmen s 21 i ų 6 atve ais nau o o

in smurt 1

name iai asmen s

in smurt 1 psi

i ų 1 atve u nau o o

psi

vietimo staigose nustat ta 12 smurto atve ų i ų
atve ai
o

psi

ologin ir 1 seksualin

inio smurto ir

2

psi

ologin

nepilname iai asmen s

i ų

psi

ologinio smurto

i ų

atve ais nau o-

atve ais nau o o

in smurt

ologin
lob ų r pinto ų eimose ir globos staigose nustat ti

to ir 1 psi

ologinio smurto atve is

in smurt 1 atve u psi

smurto atve ai i ų

inio smur-

lob ų r pinto ų eimose ir globos staigose vaikų at vilgiu

smurtavo pilname iai asmen s 2 nau o o
o

ologin ir 1 seksualin ir nepil-

vietimo staigose vaikų at vilgiu smurtavo pilname iai asmen s

in smurt

inio smurto

in smurt ir nepilname iai

i ų 2 atve ais nau o-

ologin

1 murto
inio psi ologinio ir seksualinio statistiniai uomen s nesutampa su n ormatikos ir r ių epartamento prie i aus reikalų ministeri os bei o ialin s apsaugos ir arbo ministeri os skelbiamais uomenimis nes tai ra tik kreipimųsi aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staig uomen s
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2016 m. nustatytų smurto prieš vaiką atvejų analizė
lob ų eimo e ir globos staigo e

murtavo
nepilname iai

7

5

1

2

1

1

lob ų eimo e ir globos staigo e

murtavo
pilname iai

11

16

1

i inis smurtas

si

ologinis smurtas

1

2
2

3

vietimo staigo e
eimo e

3

4

vietimo staigo e
eimo e

1

6

14

1

eksualinis smurtas

2.6. Vaiko teisių pažeidimų atvejai
agal atliktų t rimų uomenų anali
buvo pa ei

galima teigti ka 2016 kaip ir 201 metais

iamos eimo e augan io vaiko teis s i viso 1

a niausiai

atve ai 201 metais 111 L ginant

su pra usiais ataskaitiniais metais 2016 metais i augo vaikų teisių pa ei imų skai ius iems augant
pas glob

r pinto

201 metais
rant are tin

ir

1

201 metais 1

ustat ti

ne galaus vaiko teisių pa ei imo atve ai

pro esinių vaiko teisių teisiniuose pro esuose pa ei imų atve ai vaik u

201 metais

tokio pob

a-

io pa ei imų nenustat ta 1 tautin ms ma umoms

priklausan io vaiko teisių pa ei imo atve is 201 metais 0

Vaikas, kurio teisės pažeistos
pa eistos sulaik to vaiko
v kstant bau iama am
pro esui teis s

3
aikas auga
eimo e

139

1
3

aikas auga
pas glob

pa eistos tautin ms ma umoms priklausan io vaiko
teis s 1
pa eistos ne galaus vaiko
teis s

18

17
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2.7. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus sprendimai
aiko teisių apsaugos kontrolier

gavusi skun

vertina ar skun e nuro

mas priklauso vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus kompeten i ai

tų aplink bių t ri-

eigu skun e nuro

tų aplink -

bių t rimas nepriklauso vaiko teisių apsaugos kontrolier s kompeten i ai skun as per uo amas
nagrin ti pagal kompeten i ir parei k ui prane ama kuriai institu i ai ar staigai skun as ra peruotas arba kai

l ob ekt vių prie as ių ne manoma persiųsti skun o nuro oma koki institu i

ar staig parei k as gal tų kreiptis tuo klausimu
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus stat mo 21 straipsn e ra tvirtinti vie ų r ių atsisak mo nagrin ti skun

pagrin ai

a absoliut s atsisak mo nagrin ti skun
n tas arba ra nagrin amas teisme
ikiteismin t rim skun e nuro

pagrin ai skun as tuo pa iu klausimu buvo i nagri-

l skun o al ko ra priimtas pro esinis spren imas pra

ti

tų aplink bių t rimas nepriklauso vaiko teisių apsaugos kontrolie-

riaus kompeten i ai skun as pakartotinai pateiktas nenuro ant nau ų aplink bių
b s l giniai atsisak mo nagrin ti skun

pagrin ai skun as pa uotas pra us aiko teisių ap-

saugos kontrolieriaus stat mo 1 straipsn e nustat tam vienerių metų terminui nuo skun
veiksmų ar neveikimo pa ar mo ar skun

iamų

iamo spren imo pri mimo skun as neatitinka skun o

ormos reikalavimų i sk rus atve us kai ne manoma pra

ti skun o t rimo

l uomenų tr kumo o

parei k as vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus pra mu ų nepateikia ar kai skun o tekstas ra ne skaitomas

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus stat mo 1 straipsnis

a alinus nustat tus skun o

tr kumus is gali b ti tiriamas
eigu skun

atsisakoma nagrin ti remiantis absoliu iu atsisak mo nagrin ti pagrin u tai

rei kia ka tokio skun o vaiko teisių apsaugos kontrolier neturi galio imų tirti ir is negali b ti
nagrin amas i esm s
ri mus spren im nagrin ti skun
kreipiamasi atitinkamas institu i as
skun e nuro

l in orma i os ir okumentų patvirtinan ių ar paneigian ių

tas aplink bes pateikimo reikalau ama skun

paai kinimus
kais ir pan

apie tai in ormuo amas parei k as renkama in orma i a

l skun e nuro

iamų asmenų ra tu ar o

iu pateikti

tų aplink bių apklausiami asmen s tiesiogiai ben rau ama su vai-

ptikus galimos nusikalstamos veikos po mių vaiko teisių apsaugos kontrolier ra tu

kreipiasi teis saugos institu i as ka

os savo kompeten i os ribose i tirtų skun e nuro

limus nusikalstamos veikos po mius pv

tus ga-

l galimo smurto panau o imo nepilname io at vilgiu

ir pan

I nagrin usi skun

ar atlikusi t rim savo ini iat va vaiko teisių apsaugos kontrolier

vau amasi aiko teisių apsaugos kontrolieriaus stat mu priima spren im
t rimo metu nustat tos aplink b s surinkti ro

va o-

kuriame nuro omos

mai ir asmenų veiklos teisinis vertinimas pren i-

mas orminamas pa ma kuri pateikiama parei k ui taip pat staigos ar organi a i os

l kurios

18
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buvo atliekamas t rimas va ovui asmeniui kurio veiksmai buvo tiriami bei kitiems spren ime nuro

tiems asmenims

ais atve ais kai skun o al k su aro aplink b s susi usios su asmens

ei-

mos priva iu g venimu asmeniui prane usiam apie pa ei im pa ma siekiant apsaugoti asmens
uomenis ir uomenis apie asmens g venim nesiun iama
aiko teisių apsaugos kontrolier
201 metais

ataskaitiniu laikotarpiu i viso pri m

6

spren imus

0 spren imų

694

580

201 m

2016 m

taskaitiniais metais augiausia buvo priimta spren imų kuriais atkreipiamas asmenų
s s aplai um

arbe teis s aktų nesilaik m

tarn bin s etikos pa ei im

piktnau

iavim

mebiu-

rokrati m arba kitus vaiko teisių ir o teis tų interesų pa ei imus bei si l ta imtis priemonių ka
b tų pa alinti teis s aktų pa ei imai ų prie ast s ir s l gos 212

aip pat buvo rekomen uota

si l ta atsakingiems asmenims ar institu i oms atlikti tam tikrus konkre ius veiksmus kurie leistų
u tikrinti tinkam vaiko teisių g ven inim
in
sus

ivilin ar bau

iam

21

i l ta taik ti rausmin

tarn bin

a ministra-

atsakom b asmenims pa ei usiems vaiko teises ir o teis tus intere-

sp ti asmenis pa ei usius vaiko teises ar o teis tus interesus ar sp ti asmenis ir si l ti

pa alinti veiklos tr kumus ar teis s aktų pa ei imus 6 si l ti stat mų nustat ta tvarka panaikinti
ar pakeisti teis s aktams reglamentuo antiems vaiko teises ir o teis tus interesus prie tarau anius spren imus ar sustab
kurie nepriimti

l piktnau

ti prie tarau an ių spren imų galio im arba si l ti priimti spren imus
iavimo ar biurokrati mo 1 ir kt spren imai

19
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2016 metais vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus priimti sprendimai
tkreipti asmenų

mes vaiko teisių pa ei imus ir si l ti
imtis priemonių iems pa alinti

sp ti asmenis pa ei usius vaiko teises ar sp ti asmenis ir
si l ti pa alinti veiklos tr kumus ar teis s aktų pa ei imus
kun o t rim arba vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
ini iat va pra t t rim nutraukti

212
6
126

i l ti asmenims taik ti rausmin a ministra in ivilin
ar bau iam atsakom b

7

i l ti stat mų nustat ta tvarka panaikinti ar pakeisti teis s
aktams prie tarau an ius spren imus ar sustab ti ų galioim arba si l ti priimti spren imus

1

kun

pripa inti nepagr stu arba skun tam tikro e al e
pripa inti nepagr stu

rim pra

97

t kontrolieriaus ini iat va baigti eigu pa eiimai l kurių pra tas t rimas nepasitvirtina

26

Rekomen a i os si l mai ir kt

219

0

50

100

150

aiko teisių apsaugos kontrolier 126 kartus t rim tam tikro e al e nutrauk
metu buvo nutraukta vaiko teises ar o teis tus interesus pa ei

200

250

nes t rimo

ianti veika 10 tarpininkau ant

vaiko teisių apsaugos kontrolierei problemos buvo i spr stos gera valia

i n ko aplink b s

kurių buvo atliekamas t rimas 10 tr ko ob ekt vių uomenų apie pa ar t pa ei im
rei k as atsi m skun

arba buvo gautas o pra mas netirti skun o

aplink bių kurios nuro

tos aiko teisių apsaugos kontrolieriaus stat mo 21 straipsnio 1

l

22 pa-

ir atsisak ta nagrin ti

l

pv

skun as tuo pa iu klausimu nagrin amas teisme arba buvo i nagrin tas teisme ir pan

2.8. Skundų ir vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus iniciatyva
pradėtų tyrimų pagrįstumas
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e 2016 metais buvo baigti 2
asmenų skun ai ir atlikti 6 t rimai pra
pagal in orma i

ti vaiko teisių apsaugos kontrolier s ini iat va i ų 2

gaut ra tu 20 pagal gaut in orma i tele onu 10 pagal in orma i

elektroniniu pa tu
pv

t rimai i tirti 2 2

pagal prane imus iniasklai o e 6

pagal in orma i

pagal paklausimus interneto svetain e pagal in orma i

pateikt

o

gaut

gaut kitais b

ais

iu apsilankius stai-

go e ir pan
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I baigtų t rimų

pro entai buvo pripa inti pagr stais arba i

ne visos parei k o nuro
pa ei imai ar aplink b s

tos aplink b s ir

alies pagr stais kai pasitvirtino

pro entai pripa inti nepagr stais skun e nuro

l kurių vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ini iat va pra

ti

tas t rimas

nepasitvirtino

66

201 m
kun as pagr stas ar i

2016 m
alies pagr stas

kun as pripa intas nepagr stu

2.9. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus priimtų sprendimų
vykdymo kontrolė
ekt viam vaiko teisių u tikrinimui ir g nimui ra svarbus ne tik greitas ir i samus vaiko teisių pa ei imų i t rimas vaiko teises pa ei usių asmenų nustat mas bet ir vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus priimtų spren imų rekomen a i ų atlikus t rim v k
ma i os apie spren imų v k
kontrolier
r

m rinkimas spren imų v k

mas bei gr tamosios in or-

mo kontrol

aiko teisių apsaugos

siek ama vertinti pok ius atsi velg ama pa ei imo pob

ir priimto spren imo

renka in orma i apie v k

tinų spren imų nagrin im ir g ven inim

kontrol gali b ti perio i ka kai i susi usi su t stinio pob

pren imų v k

mo

io veiksmų atlikimu pra oma teikti

in orma i apie pok ius tam tikru perio i kumu iki tam tikros atos ar veiksmo atlikimo kai praoma iki tam tikros atos atlikti nuro
6

tus veiksmus ir apie uos in ormuoti

ataskaitiniais metais priimtų spren imų

ų 12 pro entų kontroliuo ami nuro ant tiksli

v k

1 pro entų spren imų kontrol t siama i
mo at ar tam tikro veiksmo atlikim ir

pro entai perio i kai kontroliuo ami spren imai ir bus nutraukta pa alinus vaiko teisių pa ei imus
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2016 metais priimtų spren imų kontrol

12

pren imas kontroliuo amas iki tam
tikros atos ar veiksmo atlikimo 12
pro
pren imas kontroliuo amas perio i kai
pro
pren imas au v k tas arba nereikalau antis kontrol s pv asmuo sp tas
atkeiptas o mes s t rimas nutrauktas
ir pan
pro

III. PAGRINDINĖS ATASKAITINIŲ METŲ VAIKO TEISIŲ APSAUGOS
KONTROLIERIAUS VEIKLOS KRYPTYS
3.1. Vaikas ir šeima, valstybės ir tėvų atsakomybės pasidalinimas
Vaiko teisių konvencijos preambulėje teigiama, jog vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali
tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą. Vaikų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas
visų pirma yra tėvų pareiga, tačiau, valstybė, suprasdama šeimos svarbą vaikui ir siekdama, kad visose
šeimose augantiems vaikams būtų užtikrinta tinkama jų teisių apsauga, prisiima tarptautiniuose žmogaus teisių gynimo dokumentuose įtvirtintus įpareigojimus ir turi prisidėti prie šeimos gerovės kūrimo
(teikiant tėvams paslaugas bei paramą, reikalingą tinkamam vaikų auklėjimui bei priežiūrai). Tokiu būdu
siekiama stiprinti šeimas ir, sukuriant tinkamas teisines, socialines ir ekonomines sąlygas, užtikrinti jų
visavertį funkcionavimą, sudaryti kuo palankesnes sąlygas augti vaikams.

3.1.1. Diskusijos dėl šeimos sąvokos apibrėžimo
taskaitiniu laikotarpiu vaiko teisių apsaugos kontrolier teik i va as
kos eimo narių parengto Lietuvos Respublikos onstitu i os

l Lietuvos Respubli-

straipsnio papil

mo ir pakeitimo

stat mo pro ekto
ro ekto reng ų nuomone
t b s pagrin as

onstitu i os

straipsnio 1 al e

ra tvirtinta eimos instituto paskirtis ir reik m

atskleistas eimos s vokos turin s

eima ra visuomen s ir vals-

ta iau onstitu i os tekste n ra

uo tarpu galio an iuose stat muose reguliuo an iuose tam

tikras su eima susi usių sant kių sritis tiesiogiai ar netiesiogiai tvirtintos eimos s vokos ra skirtingos

augo ama eim

valst b pirmiausiai turi saugoti prigimtin

eimos strukt r

o prigimtin
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eimos strukt ra remiasi santuoka ir gimin st s arba krau o r iais

eimos sant kiai k la i t vus

vaikus bei artimuosius giminai ius sie an ių krau o bei gimin st s r io

eimos r

s taip pat gali

b ti sukuriamas asmenų nesusi usių gimin st s ar krau o r iais su arant santuok

ro ir moters

santuoka sukuriama eima atitinka pamatin prigimtin kiekvieno vaiko poreik tur ti vienas kitam ir
savo eimai sipareigo usius t v ir motin
institutas

alst b

o

saugo ama prigimtin

l kaip ir eima santuoka ra prigimtinis visuomen s

eimos strukt r

tuo pa iu apsaugo vaiko teises augti

o prigimtinius poreikius atitinkan io e eimos ben ruomen e
ro ekto ini iatoriai rem amiesi tuo ka pagal onstitu inio eismo urispru en i konstituin
nio

eimos samprata ra kil inama ne tik i santuokos instituto tvirtinto onstitu i os
alies nuostatose t

ta iau ne vienintel

si l

straips-

santuoka ra pripa stama kaip viena i eg istuo an ių eimos ormų
onstitu i o e ai kiai tvirtinti ka

eimos institutas ra kil inamas i san-

tuokos kuri suprantama kaip laisvas v ro ir moters susitarimas t

eima sukuriama laisvu v ro ir

moters sutarimu su arius santuok
aiko teisių apsaugos kontrolier
aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone susiaurinus eimos s vokos apibr

t ir eim sutapatinus

kil inus tik su santuokos institutu bei motin st s
ir t v st s r iais nepagr stai bus paneigti eimos
sant kiai pagr sti pastoviais emo inio prierai umo
atsakom b s pagarbos ben ro vaikų aukl imo ir
pana iais r iais bei savanori ku apsispren imu prisiimti tam tikras teises ir pareigas kurie ra konstitu inių motin st s t v st s ir vaik st s institutų
pagrin as

ka

palaik

ama nuostat

eima ra visuomen s ir vals-

t b s

pagrin as

pabr

ama

poreik stiprinti eimos instituto
vai men visuomen e vertin ama eimos svarb vaiko rai ai ir o
teisių bei geriausių interesų u tikrinimui eimo eis s ir teis tvarkos bei o ialinių reikalų ir arbo
komitetams teiktose pastabose
atkreip

mes tai ka
pritarus Lietuvos Respu-

blikos onstitu i os

straipsnio papil

mo ir pakeitimo stat mo pro ektui r

ro ektas kuriuo si loma i esm s susiaurinti eimos s vokos apibr

121

toliau

t ir eim sutapatinti kil inti

tik su santuokos institutu bei motin st s ir t v st s r iais nepagr stai bus paneigti eimos sant kiai pagr sti pastoviais emo inio prierai umo atsakom b s pagarbos ben ro vaikų aukl imo
ir pana iais r iais bei savanori ku apsispren imu prisiimti tam tikras teises ir pareigas kurie ra
konstitu inių motin st s t v st s ir vaik st s institutų pagrin as o tai neatitiks teis tų l kes ių
u tikrinimo teisinio tikrumo ir teisinio saugumo teis k ro e prin ipo
paneigus nema

al

i lomu teisiniu reguliavimu

abar eg istuo an ių ir eimos sant kiais pripa stamų sant kių tur s b ti i

esm s kei iami augelis teis s aktų susi usių su vaiko teisių tvirtinimu ir ų u tikrinimo me

ani mo

g ven inimu taip siekiant panaikinti prie taravimus tarp abar galio an io teisinio reglamentavimo ir si lomo teisinio reguliavimo
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pritarus ro ekto reng ų si lomai ormuluotei ka

eima sukuriama su arius santuok

eima taip pat k la i motin st s ir t v st s ateit e gali kilti ių nuostatų taik mo ir ai kinimo
problemų nes n ra ai ku ar ios vi s l gos santuoka bei motin st ir t v st
abr

tina ka pagal ro ekto reng ų si l m kartu turi eg istuoti s l ga

t s to

turi eg istuoti kartu
l motin st s ir t v s-

l si lomu teisiniu reguliavimu ateit e augeliu aspektų gali b ti pa eistos vaikų augan ių

su nesusituokusiais t vais augan ių su vienu i t vų nepriklausomai nuo to ar is su ar s santuok ar
ve a ben r

k su kitu asmeniu vaikintų ir globo amų r pinamų eimose vaikų teis s nes si lomu re-

guliavimu b tų su ar tos prielai os santuokos ne registravusių ben rai g venan ių v ro ir moters vaikų
vaikių vieno i t vų auginan io vaik

vaik

eimo e globo amų r pinamų vaikų ir kt iskrimina i ai

nes ie nebus laikomi eima ir iems nebus taikomos bei u tikrinamos eimoms ir ų apsaugai skiriamos
garanti os visose g venimo srit se so ialin parama teis

eimos g venimo gerbim teis atsisak ti

uoti paro mus t vius glob us r pinto u globotinius r pintinius brolis ir seseris ir kt teis
b s glob ir param

eimoms auginan ioms ir aukl an ioms vaikus namuose kt

valst -

eigtina ka si lomas

teisinis reguliavimas itin neigiamas pasekmes gali sukelti globo amiems r pinamiems eimose vaikams
auk iausio o l gmens teis s akte tvirtinant og ų ir ų glob ų r pinto ų nesie a okie eimos sant kiai
paremti emo inio prierai umo atsakom b s vaikų aukl imo ir r pinimosi ais ir kitais r iais taip pat be
t vų globos likusių vaikų teisių ir geriausių interesų u tikrinimui nes bus suma inta asmenų mot va i a
tapti glob ais r pinto ais

l auk iau nuro tų prie as ių

urispru en i o e ra i pl tota eimos g venimo samprata ir i apima ne tik t vų g venan ių santuoko e bet ir

nutraukusių ar t vų kurių santuoka pripa inta negalio an ia taip pat

t vų nesu ariusių santuokos sant kius su vaikais bet ir kitų artimų ų giminai ių pav
sant kius su vaikai iais brolių ir seserų sant kius ir
u imti svarbi viet vaiko g venime

eimos g venim

iui senelių

nes tokie giminai iai gali

i loma ormuluot kil inti eimos sant kius tik i santuokos

bei motin st s ir t v st s r io suponuo a ka to e pa io e eimo e augant s broliai ir seser s tarpusav e nebebus laikomi eima tik artimais giminai iais to

l k la pagr stų abe onių

l ung-

tinių autų vaiko teisių konven i os nuostatų g ven inimo u tikrinimo brolių seserų nei sk rimo
prin ipas teis nuolat ben rauti ir kt su eimos r ių ir i entiteto i saugo imu susi usios teis s
kurios patingai svarbios globo amiems r pinamiems vaikams
susiaurinus eimos s vok

i el

alis pilname ių asmenų ir vaikų kurie iuo metu ra laikomi eima ne tik neteks

alies

garantuo amų teisių bet bus apriusiaurinus eimos s vok

i el

alis pilname ių

asmenų ir vaikų kurie iuo metu ra laikomi eima
ne tik neteks alies garantuo amų teisių bet bus
apribota galim b gauti valst b s teikiamas paslaugas teis s aktuose numat tais atve ais

bota galim b gauti valst b s teikiamas paslaugas teis s aktuose
numat tais atve ais

usiaurinus

eimos s vok bus susiaurinta ir
so ialin s ri ikos eimos s voka
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o tai apribos so ialinio arbo ir so ialinių paslaugų teikimo eimoms ir ose g venantiems vaikams
teikimo siekiant i vengti vaiko pa mimo i

eimos galim bes

3.1.2. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo
problemų sprendimas
taskaitiniais metais aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos atstovai al vavo eimo
mogaus teisių komiteto su ar tos arbo grup s siekian ios nustat ti ir pa alinti psaugos nuo
smurto artimo e aplinko e g ven inimo problemas veiklo e
arbo grupei rengiant min to stat mo pataisas vaiko teisių apsaugos kontrolier pasi l atkreipti

mes tai ka
stat mo pro ekto 6 straipsnio 1 al e ve us s vok

apibr

im

emo in pagalba b tų tikslinga os

tvirtinti psaugos nuo smurto artimo e aplinko e stat mo 2 straipsn e

agrin in s

ios stat mo s vokos
vertinant iuo metu susiklos iusi ir besiv stan i spe iali uotos pagalbos entrų veiklos
praktik ir teikiamų paslaugų r is bei apimtis siekiant teikiamų paslaugų spektro bei prieinamumo
pl tros keltinos abe on s ar stat me si lomos tvirtinti tik emo in s pagalbos kuri n ra tol gi ir
negali b ti pril ginta psi

ologinei pagalbai prieinamumo garanti os bus pakankamai e ekt vi pa-

galbos priemon nuo smurto artimo e aplinko e nukent usioms ar poten ialioms smurto artimo e
aplinko e aukoms ir ar si lomas teisinis reglamentavimas nes l gos kok bi kos spe iali uotos ir
kompleksin s pagalbos apim ių bei pl tros suma

imo

kelia abe onių si l mas atsisak ti nuostatos numatan ios spe iali uotos pagalbos prieinamum vis par
spe ialistų

an tina ka atsi velgiant praktines pagalbos teikimo problemas
ini iat vų kai kuriose ra onuose tr kumas ir pan

nansavimo

iame spe ialia ame stat me

tur tų b ti tvirtinta siekiam b teikti aukoms kok bi kas pagalbos paslaugas vis par
neneigiant paslaugų spe i

kumo spe ialiuosius poreikius turintiems ne galiems asmenims

tur tų b ti kei iama stat mo pro ekto 6 straipsnio 2 alies ormuluot

ka angi atsi velgiant ki-

tuose stat mo pro ekto straipsniuose numat tus pakeitimus ir viso stat mo teksto lingvistin ai kinim

pri mus

si l m spe iali uota kompleksin pagalba ir ilgalaik s pagalbos paslaugos bus

teikiamos tik ne galiesiems arba bus atsi velgta ne visų paslaugų gav ų in ivi ualius o tik spe ialiuosius ne galių ų poreikius
aiko teisių apsaugos kontrolier atkreip

mes

og pagalbos vaikui nukent usiam nuo

smurto artimo e aplinko e ragmenti kos pagalbos priemon s numat tos ne io stat mo g veninimui skirtose programose o aiko gerov s programo e ir priemonių plane u kerta kelia teikti
kompleksin pagalb nuo smurto nukent usiai motinai ir os vaikui vaikams kartu ir vieno e vieto e
eimo priimtuose sigalio a nuo 201 m sausio 1

stat mo pakeitimuose numat tos prie-
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mon s kurios kaip tikimasi u tikrins e ekt vesn
agalbos vaikui nukent usiam nuo smurto arti-

veikl

mo e aplinko e ragmenti kos pagalbos priemon s

io e srit e

preven in
i ins savival-

os institu i ų atsakom b

nes

numat tos ne io stat mo g ven inimui skirtose

preven i os priemonių g ven ini-

programose o aiko gerov s programo e ir prie-

mo savival

monių plane u kerta kelia teikti kompleksin pa-

b se koor inavimas

pavestas savival

galb nuo smurto nukent usiai motinai ir os vaikui

b s a ministra-

i os irektoriui arba o pava uo-

vaikams kartu ir vieno e vieto e

to ui
e ma iau reik mingi

stat mo pakeitimai susi
menų ne elsiant pra

ra

su smurt pat rusio asmens apsaugos u tikrinimu kai nepakanka uo-

ti ikiteismin t rim

okiais atve ais poli i os pareig nas ne v liau kaip per

2 valan as nuo prane imo gavimo atlieka smurto artimo e aplinko e ri ikos veiksnių vertinim ir
nustat s ri ik arba esant ra tiniam smurt pat rusio asmens pra mui ne els amas kreipiasi
ap link s teism

l laikinų ų smurt pat rusio asmens apsaugos u tikrinimo priemonių sk rimo

pareigo imo smurtauto ui laikinai i sikelti i g venamosios vietos eigu is g vena su smurt pat rusiu asmeniu nesiartinti prie smurt pat rusio asmens neben rauti neie koti r ių su uo
iekiant u tikrinti vaiko nukent usio nuo smurto teisių apsaug
tata pareigo an ia savival

stat mas papil

tas nuos-

b s vaiko teisių apsaugos sk rių gavus in orma i apie smurt artimo-

e aplinko e ne elsiant susisiekti su vaiku ir vaiko atstovu pagal stat m ir vertinus poreik imtis
priemonių reikalingų geriausiems vaiko interesams u tikrinti
aip pat eimas 2016 m rugs o 21
to artimo e aplinko e u tikrinimo kuriuo

pri m nutarim

r

l apsaugos nuo smur-

riaus bei pasi l ta alst bin smurto artimo e aplinko-

e preven i os ir pagalbos teikimo nukent usiems asmenims 201
nuostatomis

262

2020 metų program papil

ti

l visų r ių smurto artimo e aplinko e prie vaikus su visomis o aprai komis preven-

i os ir spe iali uotos pagalbos vaikams sistemos suk rimo ir tokios pagalbos teikimo bei paskirti u
ios programos priemonių koor inavim atsaking asmen Lietuvos Respublikos
eliari o e numat ti l ų psi

ologų teikian ių spe iali uot psi

ologin pagalb smurt artimo e

aplinko e pat rusiems asmenims skaitant vaikus pakankamam skai iui savival
ių spe ialistų kvali ka i ai tobulinti paskirti atsaking institu i

riaus b s kanb se u tikrinti ir

kuri parengtų visų sri ių susi u-

sių su smurto artimo e aplinko e problematika t rimų statistinių uomenų apie smurt artimo e
aplinko e rinkimo ir ių uomenų anali s meto ik nustatant kriteri us kurie ra svarb s kovos su
smurtu artimo e aplinko e e ekt vumui vertinti ir preven i ai u tikrinti u tikrinti institu i ų ben raarbiavim v k omosios val

ios l gmeniu rengiant tarpinstitu ines programas veiksmų planus ir

kita smurto artimo e aplinko e preven i os ir pagalbos nuo smurto artimo e aplinko e nukent usiems asmenims teikimo srit e
itoms v k omosios val

ios institu i oms ministeri oms ir savival

b ms pagal kompeten-
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i

pasi l ta g ven inti preven ines postven ines priemones atlikti iame nutarime nuro

veiksmus parengti instruk i as meto ikas rekomen a i as u tikrinti vietimo psi

tus

ologin s tei-

sin s ar kitokios pagalbos ir ar paslaugų susi usių su smurto artimo e aplinko e preven i a ir postven i a prieinamum kt

3.1.3. Smurto prieš vaikus draudimas
aiko teisių apsaugos kontrolier atkreip ama
aiko teisių apsaugos kontrolier
si l

augel metų

stat muose vienareik mi kai u

bausmes ir atkreip

rausti

mo pl trai kuri pa

netinkamų aukl imo priemonių

mes

visuomen s vietimui ir po it vių t v st s g
ug

ko teisių pa ei imus susi usius su
ines

mes pernel g ma

mes vai-

panau o imu vaiko at vilgiu tiek

ių

eimose tiek so ialin s globos

tų keisti susi ormavusias

institu i ose

ingas nuostatas vaiko aukl imo ir smurto eimo-

augel metų si l

stat muose vienareik mi kai u -

e klausimais

rausti

ines bausmes ir atkreip

mes pernel g ma
suomen s vietimui ir po it vių t v st s g

ių ug

mo pl trai kuri pa

mes vi-

tų keisti susi ormavusias

ingas nuostatas vaiko aukl imo ir smurto eimo e klausimais
nkstesniais ataskaitiniais laikotarpiais buvusios ini iat vos stat mo pro ektai
r

2

1 apibr ti ir tvirtinti smurto s vokas prie vaik

skaitant

r

1

ines bausmes nesulauk

tinkamo palaik mo ir atitinkami stat mų pakeitimai nebuvo priimti neatsi velgiant tai ka

ungti-

nių autų vaiko teisių komitetas vertin amas Lietuvos tre i

ungti-

ir ketvirt

ungtin perio in

nių autų vaiko teisių konven i os g ven inimo ataskait rekomen avo stat mi kai u rausti taik ti
visų ormų

ines bausmes prie vaikus

aiko teisių apsaugos kontrolier
pagrin ų stat mo pakeitimo pro ektu
neati

liotin b tin b

susipa inusi su eimo narių parengtu aiko teisių apsaugos
11

pritar pro ekto ini iatorių siekiui pabr

stat miniame l gmen e tvirtinti ai kų ir ne viprasmi k visų smurto or-

mų prie vaikus rau im taip pat tvirtinti smurto s vokų apibr
pro ekt papil ant apibr

ama

imus

imus ir pasi l tobulinti stat mo

inių bausmių s voka ir ų rau imu bei su erinant pro ekto nuos-

tatas ir varto amas s vokas tarpusav e

inis smurtas

in s bausm s

taip pat su galio an io

aiko teisių apsaugos pagrin ų stat mo kituose straipsniuose varto amomis s vokomis bei kitais
teis s aktais

psaugos nuo smurto artimo e aplinko e stat mu

varto ama s voka

in ir psi

varto amos s vokos psi

in prievarta

inis smurtas

au

iamuo u ko eksu kuriame

iviliniu ir ausmių v k

mo ko eksais kuriuose

vietimo stat mu kuriame tvirtinta vaiko neprie i ros

s voka
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3.1.4. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo problemų įtaka vaiko
teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui
aikas turi tur ti tokias g venimo s l gas kokių reikia o
ir so ialinei rai ai

inei protinei

vasinei

orovinei

aikui turi b ti su ar tos s l gos ka min tos o teis s b tų g ven inamos ir

tais atve ais kai t vai tų pareigų negali atlikti

l ob ekt vių ar sub ekt vių prie as ių

alst b turi

pareig t vams u tikrinti vaikui pakankam pagalb ir tinkamas g venimo s l gas g ven inama
per praktin ir reali pagalb toms eimoms kurios laikomos ri ikingomis t
param b st

suteikiant pinigin

ienos paslaugas pagalb namuose rang ir t t

taskaitiniu laikotarpiu aiko teisių apsaugos kontrolieriaus atliktų t rimų metu buvo nustat tos ios pagrin in s problemos susi usios su so ialinių paslaugų eimai organi avimu ir teikimu
savival
kius

b se sukaupta nepakankama in orma i a apie paslaugų gav ų grupes ir ų porei-

a m tina og tarptautiniai okumentai rekomen uo a valst b ms rinkti in orma i

apie vaikus su negalia kurios kaupimas ir anali

leistų kurti ro

mais pagr st politik valst b s

mastu o taip pat b tų reik minga priimant savival os l gmens spren imus
tua i os neatspin inti savival

pv

ei sami ir aktin s si-

bių renkama in orma i a apie paslaugų gav ų grupes ir ų poreikius

neigiamai atsiliepia nustatant ir planuo ant so ialines paslaugas o teikiamos paslaugos neatitinka
realių vaiko ir eimos poreikių t

paslaugų poreikio vertinimas sk rimas ir teikimas n ra in ivi ua-

li uo amas vertinant konkre i situa i
so ialin s paslaugos vaikui ir eimai kon entruo amos i

iuosiuose miestuose ra onų en-

truose paslaugų prieinamumas vaikui ir eimai kaimi kose vietov se alia ų g venamosios vietos
vis ar labai ribotas nevieno ai i pl totas so ialinių paslaugų tinklas tiek valst b s tiek savival
bių l gmeniu

sant tokiai pa

iai ormaliai savival

-

b s reikiamas so ialines paslaugas teikia taiau ų prieinamumas atskiriems
gav ams asmenims

eretais atve ais vaiko teisių apsaugos kontrolierei
atlikus t rim savo ini iat va ir pateikus savival
i va as

bei

l pagalbos konkre iai eimai vertinimo

i enti kavus tr kumus bei problemas savival

b -

e arbas su eima i esm s kei iamas atran ami viiniai resursai paslaugas eimai teikti intens vesnes
ir vairesnes vertinti teikiamų so ialinių paslaugų
e ekt vum

atkreipiamas

mes s b tinum per-

vertinti eimos paslaugų poreik

eimoms

turintiems konkre ios paslaugos
poreik

ra ribotas so ialin s ri-

ikos eimai teikiamas minimalus
so ialinių paslaugų paketas
niausiai

ben rosios

a -

so ialin s

paslaugos2

teikiamos so ialinio

arbuoto o

arbui su so ialin s

ri ikos

eimomis seni ni o e ar

so ialinių paslaugų staigo e so i-

2 en rosios so ialin s paslaugos teikiamos asmeniui eimai kurio geb imai savaranki kai r pintis asmeniniu eimos g venimu ir al vauti visuomen s g venime gali b ti ug omi ar kompensuo ami atskiromis be nuolatines spe ialistų pagalbos teikiamomis paslaugomis en rosioms so ialin ms
paslaugoms priskiriamos in ormavimo konsultavimo tarpininkavimo ir atstovavimo so iokult rin s paslaugos transporto organi avimo maitinimo organiavimo apr pinimo b tiniausiais rabu iais ir aval ne bei kitos paslaugos Lietuvos Respublikos so ialinių paslaugų stat mo straipsnis
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alinių paslaugų entre

o ialin s paslaugos so ialin s ri ikos eimai teikiamos ormaliai apsiribo-

ant ben rosiomis so ialin mis paslaugomis kurias teikia su eima irbantis so ialinis arbuoto as
neie kant so ialinių partnerių nevertinant teikiamų so ialinių paslaugų kok b s apsiribo ant
mos palaik mu nesiekiant tikslų alinti prie astis

ei-

l kurių eima traukta so ialin s ri ikos eimų

auginan ių nepilname ius vaikus apskait bei galinti eim tinkamai unk ionuoti savaranki kai be
nuolatin s so ialinių arbuoto ų prie i ros ir pagalbos
gos kontrolieriaus staigo e gaut in orma i
ini iat va ir pateikus savival

bei i va as

tr kumus bei problemas savival

eretais atve ais pagal aiko teisių apsau-

vaiko teisių apsaugos kontrolierei atlikus t rim savo
l pagalbos konkre iai eimai vertinimo i enti kavus

b e arbas su eima i esm s kei iamas atran ami vi iniai re-

sursai paslaugas eimai teikti intens vesnes ir vairesnes vertinti teikiamų so ialinių paslaugų e ekt vum atkreipiamas

mes s b tinum pervertinti eimos paslaugų poreik

pla iausias spektras so ialinių paslaugų eimai auginan iai nepilname ius vaikus vis ar
a niausiai teikiamas tuomet kai eima ra ra ta
ius vaikus apskait
paslaiugos b tų pra

3

t

tam ka

o ialin s ri ikos eimų auginan ių nepilname-

eimai b tų nustat tas so ialinių paslaugų poreikis ir so ialin s

tos teikti eimos situa i a turi pasiekti l g kuomet eimai au reikalinga rim-

ta interven i a

3.1.5. Vaikų išlaikymo fondo teisinio reglamentavimo problemos
aip buvo min ta ankstesn se vaiko teisių apsaugos konuo 201 metų vaiko teisių apsaugos kontrolier
si l tobulinti
kreip ama

aikų i laik mo on o stat m

mes

trolieriaus ataskaitose vaiko tei-

at-

sių apsaugos kontrolier

netinkamai taikomas stat mo

nuostatas bei ormuo am

ing

nuolat

stebi aikų i laik mo on o veikl

io stat mo g -

augel metų teikia pasi l mus

ven inimo praktik

l pasteb tų problemų spren imo

o 201 metais atlikto t rimo

l aikų i laik mo on o a ministra i os veiksmų ir spren imų susi usių su i mokų nutraukimu
ir reikalavimais gr inti permokas vaiko teisių apsaugos kontrolier atkreip
taikomas stat mų nuostatas bei su tuo ormuo am

ing

mes

netinkamai

aikų i laik mo on o stat mo g ven-

inimo praktik bei pasi l min t stat m tobulinti
taskaitiniais metais vaiko teisių apsaugos kontrolier teik

eimo o ialinių reikalų ir arbo

2 en rosios so ialin s paslaugos teikiamos asmeniui eimai kurio geb imai savaranki kai r pintis asmeniniu eimos g venimu ir al vauti
visuomen s g venime gali b ti ug omi ar kompensuo ami atskiromis be nuolatines spe ialistų pagalbos teikiamomis paslaugomis en rosioms so ialin ms paslaugoms priskiriamos in ormavimo konsultavimo tarpininkavimo ir atstovavimo so iokult rin s paslaugos transporto organi avimo maitinimo
organi avimo apr pinimo b tiniausiais rabu iais ir aval ne bei kitos paslaugos Lietuvos Respublikos so ialinių paslaugų stat mo straipsnis
o ialin s ri ikos eima eima kurio e auga vaikų iki 1 metų ir kurio e bent vienas i t vų piktnau iau a alko oliu narkotin mis psi otropin mis ar toksin mis me iagomis ra priklausomas nuo a artinių lo imų
l so ialinių g
ių stokos nemoka ar negali tinkamai pri i r ti vaikų nau o a prie
uos psi ologin
in ar seksualin prievart gaunam valst b s param panau o a ne eimos interesams ir to l i k la pavo us vaikų iniam protiniam
vasiniam oroviniam v st muisi bei saugumui o ialin s ri ikos eimai priskiriama ir eima kurios vaikui stat mų nustat ta tvarka ra nustat ta laikino i
globa r p ba Lietuvos Respublikos so ialinių paslaugų stat mo 2 straipsnio
alis
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komitetui bei mogaus teisių komitetui pastabas ir pasi l mus
stat mo pro ekto atkreip ama

l kelerius metus rengto ir erinto

mes og

rengiant istat mo pro ekt nebuvo atsi velgta

io stat mo ex-post vertinim bei rekomen-

a i as ma inti pernel g i el a ministra in na t parei k ams
si l mo atsisak ti i mokų mok imo sustab

o

l iuo aspektu abe otinas

mo instituto tikslingumas pa tais atve ais kai kei ia-

si vaiko stat minis atstovas ka angi on o i mokos mokamos vaikui
kui nustatoma laikino i globa r p ba t vų val
tikslinga b tų ne nutraukti i mokų mok im

ei iantis vaiko atstovui vai-

ios ribo imas vaiko glob o r pinto o keitimas

iais pagrin ais o sustab

gauta in orma i a apie vaiko stat minio atstovo pasikeitim

ti i mokų mok im iki bus

okiais atve ais gal tų b ti taikoma

stat mo analogi a kai i mokų mok imas ra nutraukiamas per nustat t termin nepateikus uomenų apie s skaitos kre ito mok imo ir arba elektroninių pinigų staigo e

kuri perve amos

l os
atsi velgiant poreik ma inti a ministra in na t parei k ams tikslinga svarst ti galim b

tvirtinti valst bin s vaiko teisių apsaugos institu i os savival

bių vaiko teisių apsaugos sk rių

pareig in ormuoti on o a ministra i apie vaiko stat minio atstovo pasikeitim taip pat stat me numat ti pra mų

l i mokų mok imo tr kumų alinimo institut bei u tikrinti og kei iant ir

ar papil ant iuo metu galio an io stat mo nuostatas neneigiant b tin b s optimi uoti i mokų
mok imo a ministravimo pro esus pirmiausia b tų vertinti vaikų negaunan ių i laik mo i t vo
ar motinos interesai
siekiant teisinio reglamentavimo tikslumo tikrumo ir saugumo lei

ian io ateit e i veng-

ti aikų i laik mo on o stat mo nuostatų skirtingo interpretavimo ai kinimo ir taik mo praktiko e problemų 201 0 26 vaiko teisių apsaugos kontrolier s pa ma

r 6 1 2012

R

sukelian ių stat mo pro ekto ai kinama ame ra te pamin tus teisminius gin us bei atsi velgiant
riausio o a ministra inio teismo urispru en i

l aikų i laik mo on o priimtų spren imų

teis tumo ir aikų i laik mo on o stat mo nuostatų taik mo pasi l ta su erinti stat mo proekto nuostatas

l reikalavimo parei k o nuolatinei g venama ai vietai ir os takos on o i mokų

sk rimui mok imui ir nutraukimui
pakartotinai si l ta i mokų sk rim
vaiko kuriam skirtos i mokos i

mok im ir o nutraukim sieti ne su parei k o bet

aikų i laik mo on o nuolatine g venam a vieta nes praktiko e

gali b ti atve ų kai vaikui sulaukusiam 16 metų

uo amas sutikimas g venti atskirai nuo r pinto o

o r pinto as i v ksta u sienio valst b
tikslinga svarst ti galim b suteikti stat mų numat tais atve ais vaikui teis pa iam kreiptis

on o a ministra i

l i mokų mok imo atitinkamai pakei iant stat mo pro ekto nuostatas

atsi velgiant tai ka
i t vų ar o al ir a niausiai

on o paskirtis
on

kompensuoti negaunam i laik m i t vų vieno

kreipiamasi ta a kai ivilinio pro eso tvarka n ra galim bių

i skolininkų i ie koti i laik m vaikui o pagal ivilinio pro eso ko ekso 6 1 straipsn v k omasis
okumentas gali b ti gr inamas i ie koto ui kai skolininkas neturi pa amų ar turto i kurio gali b ti
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i ie koma 1 alies 2 punktas

eigu skolininkas neturi kito turto i sk rus b st kuriame g vena ir

i ie koma suma nevir i a vie ų t kstan ių tris e imt eurų pakartotinai pasi l ta tikslinti stat mo
pro ekto ormuluotes nuro ant in orma i os pateikimo b

ra tu elektroniniu pa tu bei nusta-

tant baigtines on o a ministratoriaus priimamų spren imų r is skirti i mokas nutraukti i mokų
mok im neskirti i mokų ir ų apskun imo tvark
eimo o ialinių reikalų ir arbo komitetas nuspren
apsaugos ir arbo ministeri ai patobulinti atsi velgiant

gr inti stat mo pro ekt

o ialin s

eimo kan eliari os eis s epartamento

bei aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos pateiktas pastabas ir pasi l mus pro ektui bei i
esm s per i r ti skolų i ie ko imo me

ani m ir

tobulinti numatant e ekt vias poveikio prie-

mones skolininkams ka asmen s privalant s i laik ti vaik

kuo grei iau sugr intų valst bei os

i mok tas vaiko i laik mo l as

3.1.6. Ad hoc globėjo (rūpintojo) instituto teisinis reglamentavimas
aiko teisių apsaugos kontrolier

atlik ama skun ų t rim

anali uo ama teisinio reglamen-

tavimo ir o tinkamo g ven inimo problemas vertin ama vaiko teisių u tikrinimo pa
teisių apsaugos gerinimo al e galim bes atkreip
institut

kuris pa

mes

t bei vaiko

b tin b pl toti vaiko atstovavimo

tų sustiprinti vaiko teisių ir o teis tų interesų apsaug bei g nim

u tikrinti

akt vesn vaiko al vavim su uo susi usių klausimų spren ime taip pat spr sti kompleksin s pagalbos vaikui ir o atstovams pagal stat m teikimo ir kitus aktualius klausimus
an

ama

og praktiko e

ra aug b situa i ų kai siekiant
aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone praktiko e ra

aug b situa i ų kai siekiant u tikrinti

tinkam vaiko teisių ir interesų apsaug bei g veninim tur tų b ti spren

iamas ad hoc glob o r -

pinto o sk rimo klausimas

u tikrinti tinkam vaiko teisių ir interesų apsaug bei g ven inim
tur tų b ti spren

iamas ad hoc

glob o r pinto o sk rimo klausimas ir siek ama og teis s aktuose b tų tvirtintas ad hoc glob o

r pinto o institutas vaiko teisių apsaugos kontrolier organi avo kompetentingų ir suinteresuotų
institu i ų

eisingumo o ialin s apsaugos ir arbo bei vietimo ir mokslo ministeri ų

aiko teisių

apsaugos tarn bų sk rių va ovų aso ia i os atstovų pasitarim
aiko atstovavimo instituto bei pagalbos vaikui ir o stat miniams atstovams pl tros klausimų
spren imas buvo patingai aktualus ataskaitinius laikotarpiu ka angi tuo metu Lietuvos Respublikos eime buvo svarstomas nau os re ak i os Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrin ų
stat mo ir
pra

l

in ių teis s aktų pro ektai

aip pat tuo metu vietimo ir mokslo ministeri a buvo

usi nau os re ak i os Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vi utin s prie i ros stat mo

pro ekto erinimo pro e

ras bei susi usių teis s aktų rengim
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aiko teisių apsaugos kontrolier atkreip

mes

tai ka

o ialin s apsaugos ir arbo mi-

nisteri os parengtuose pra iniuose nau os re ak i os aiko teisių apsaugos ir pagrin ų stat mo
pro ekto l

imų ų teis s aktų pro ektuose b tent

l Lietuvos Respublikos ivilinio ko ekso

straipsnio ir Lietuvos Respublikos i mokų vaikams stat mo
buvo si loma tvirtinti ad hoc glob o r pinto o institut
r pinto

t

ir

straipsnių nuostatų pakeitimo

galim b skirti vaikui ad hoc glob

kai vaiko t vai arba vienintelis i t vų negali r pintis vaiku

irbti mok tis g

tis ar kitų svarbių prie as ių

2

l ų o i v kimo u sien

ro ektų erinimo eigo e ių pakeitimų ad hoc

glob o r pinto o instituto pl to imo buvo atsisak ta

isgi nau os re ak i os aiko teisių apsau-

gos pagrin ų stat mo pro ekte buvo si loma tvirtinti galim b vaiko atstovams pagal stat m
tuo atve u kai ie n ra

i kai kartu su vaiku galioti kit asmen vaik pri i rint arba kartu su vaiku

g venant ar vaiko atstovų pagal stat m pasirinkt asmen atlikti konkre ius ir apibr
veiksmus atstovau ant vaik

pv

sveikatos prie i ros staiga

l paslaugų vaikui suteikimo ar pan

aip pat buvo atkreiptas

suteikti teis

tus teisinius

galiota am asmeniui su ar ti sutart su konkre ia

mes s tai og nau os re ak i os aiko minimalios ir vi utin s prie-

i ros stat mo pro ekte siekiant u tikrinti vaiko minimalios prie i ros priemon s veiksmingum
bei kuo v lesn i imtin vi utin s prie i ros priemon s sk rim vaikui
li a i os entr

nukreipim

vaikų so ia-

buvo tvirtinta nau a paslauga

vaiko laikina prie i ra kito e aplinko e kai am ra

skiriama skirta minimalios prie i ros priemon

tsi velg ama prie taringas institu i ų pastabas

bei vietimo ir mokslo ministeri os organi uoto e iskusi o e i sak tas nuomones o ialin s apsaugos ir arbo ministeri a pateik pasi l m

l konkre ių pro ekto nuostatų tobulinimo si l

numat ti og vaiko laikin prie i r gal tų v k
pil

ti Lietuvos Respublikos ivilinio ko ekso

ama

ti ad hoc glob as r pinto as bei atitinkamai pa2

straipsnio reglamentuo an io vaiko laikinosios

globos r p bos nustat mo pagrin us nuostatas
aiko teisių apsaugos kontrolier

pritar ama ir siek ama ad hoc glob o r pinto o institu-

to tvirtinimo teis s aktuose pasteb o og ad hoc glob o r pinto o sk rimas netur tų b ti tapatinamas su vaiko laikin

globa r p ba ir ka konkret s ad hoc glob o r pinto o sk rimo

pagrin ai netur tų b ti tvirtinti ivilinio ko ekso

2

straipsn e

aip pat buvo pamin ta og

praktiko e ra augiau situa i ų kai siekiant u tikrinti tinkam vaiko teisių ir interesų apsaug bei
g ven inim tur tų b ti spren

iamas ad hoc glob o r pinto o sk rimo klausimas

Lietuvos Respublikos eimas 2016 m bir elio 0
ekso
1

6
ir

6

6

1 0 straipsnių pakeitimo stat m

1 6

1

r

2

pri m Lietuvos Respublikos ivilinio ko16

16

1 0

1

1

1

2 kuriuo buvo tvirtintas ad hoc glob o

institutas ir ad hoc glob o sk rimo s l gos b tent eigu priimant su nepilname iu vaiku susi usius
spren imus k la vaiko ir o t vų glob o r pinto o interesų kon iktas arba vaiko t vų tarpusavio
interesų kon iktas teismas ex officio arba bet kurio i vaiko t vų glob o r pinto o ar valst bin s
vaiko teisių apsaugos institu i os pra mu gali skirti ad hoc glob

kuris atstovautų vaikui spren-

iant konkretų gin
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Lietuvos Respublikos eimo 2016 m bir elio 2
nimalios ir vi utin s prie i ros stat mo r

12

priimtame Lietuvos Respublikos vaiko mi-

pakeitimo stat me r

2

stat mo pro-

ekto erinimo metu nepasiekus suinteresuotų institu i ų susitarimo nebuvo tvirtintos nuostatos
l nau os paslaugos vaiko laikinos prie i ros kito e aplinko e kai am skirta skiriama minimalios
prie i ros priemon

teikimo galim bių kuria buvo siekiama u tikrinti minimalios prie i ros prie-

mon s veiksmingum bei kuo v lesn ir i imtin vi utin s prie i ros priemon s nukreipimo vaikų
so iali a i os entr

sk rim vaikui

3.1.7. Vaiko teisės bendrauti su tėvais, atliekančiais laisvės
atėmimo bausmę, užtikrinimas
taskaitiniais metais aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e buvo nagrin ami asmenų
atliekan ių bausm kalinimo staigose skun ai
ko ekso pataisų

r

1 1

l 201 m bir elio 2

priimtų ausmių v k

mo

susi usių su nuteistų t vų ir ų vaikų teis s ben rauti g ven inimu

atitikties vaiko teis ms ir teis tiems interesams
aiko teisių apsaugos kontrolier

atkreip

se vaikai nesulaukia pakankamo ir kok bi ko t vų
g

mes tai ka pasimat muose

pa ilgalaikiuo-

mesio t vams tr ksta ben ravimo su vaikais

ių vaikams tr ksta galim bių u siimti akt via veikla
asimat mų s l gos ir aplinka n ra raugi ka vaikams neatitinka ų poreikių gali sukelti su-

kelia neigiamas pasekmes vaikams gali tur ti neigiam tak vaiko ir nuteisto t vo ar motinos sant kiams ne sustiprinti o net susilpninti ų tarpusavio r
tsi velg ama

vaiko tei-

sių ir teis tų interesų apsaug
aikų teis betarpi kai ben rauti su t vais inoti ų
buvimo viet i sk rimo su ais atve u turi b ti garantuo ama

reglamentuo an ių teis s aktų
nuostatas turimus uomenis apie
esamas nuteistų t vų ir ų vaikų
pasimat mų

kių s l gas vaiko teisių apsaugos kontrolier i rei k nuomon
panaikinti nuteistų t vų ir ų vaikų teis

ka

patingai

ilgalai-

stat mų lei

o spren imas

ilgalaikius pasimat mus galimai nepa ei

ia vaiko teisių

ir neprie tarau a geriausių vaiko interesų prin ipui ta iau vaikų teis betarpi kai ben rauti su t vais

inoti ų buvimo viet i sk rimo su ais atve u turi b ti garantuo ama

kontrolier ak entavo ka vaiko teisių u tikrinimas ir spren imai susi

aiko teisių apsaugos

su ų g ven inimu turi

b ti priimami in ivi uali uotai remiantis konkre ia vaiko situa i a nusta ius ir vertinus konkre ias
aplink bes vaiko poreikius bei geriausius vaiko interesus taip pat i klausius vaiko nuomon ir
atsi velgus eigu tai neprie tarau a paties vaiko interesams

33

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaita

3.1.8. Gyvenamosios vietos deklaravimo reikšmė vaiko teisių užtikrinimui
aiko teisių apsaugos kontrolier
u vaikų g venamosios vietos eklaravimu sietini ir

teik ama nuomon

venamosios vietos eklaravimo

esminiai ungtinių autų vaiko teisių konven i o e

stat mo pakeitimo

tvirtinti vaiko teisių ir teis tų interesų u tikrinimo

ka

prin ipai ir su ais susi

l

valst b s sipareigo imai

pa m o

g venamo i vieta tai pagrin-

in vieta kurio e asmuo akti kai

u tikrinti geriausius vaiko interesus per akt vi pa-

a niausiai g vena ir su kuria is

ram ir pagalb vaiko t vams ar kitiems teis tiems

ra labiausiai susi s

vaiko atstovams

venamo i

vieta ra a res turin io pastato
kur asmuo laisvai pasirenka apsi-

stoti su ai kiu ar numanomu tikslu ame g venti vieta kur is teis tai g vena ir kuri nuro o kaip
viet kurio e galima rasti ei to prireikia

l o teisinių sant kių su valst be ir vietos a ministra i a

smuo laikomas teis tai g venan iu konkre iame pastate ei is pastatas am priklauso
pastat i sinuomo o arba gi o teis

uo nau otis santuokos gimin st s r io partner st s ar kitu

teisiniu ir ar sutartiniu pagrin u

aiko teisių apsaugos kontrolier ak entavo ka g venamosios

vietos eklaravimas n ra tik ormalus reikalavimas kurio tikslas tik rinkti ir kaupti uomenis apie
asmenų g venam

viet

bet siekis gerinti vie

a ministravim

u tikrinant optimalų paslaugų

teikim g vento ams g ven inti vietimo so ialin s apsaugos sveikatos prie i ros bei kitas su
asmeniu o g venam a vieta bei gerove susi usias programas ir pan
g venan ių asmenų skai ius ra labai svarbus savival
iuo a biu

et

e to tikslus savival

b e

b ms kurios pagal g vento ų skai ių apskai-

numato b tinas i lai as ir planuo a pa amas o nuo to priklauso ir kiekvieno mo-

gaus skaitant ir vaiko tinkamas teisių g ven inimas so ialines vietimo sveikatos apsaugos ir
kt paslaugas
aiko teisių apsaugos kontrolier pa m o ka su vaikų g venamosios vietos eklaravimu
sietini ir esminiai ungtinių autų vaiko teisių konven i o e tvirtinti vaiko teisių ir teis tų interesų
u tikrinimo prin ipai ir su ais susi

valst b s sipareigo imai u tikrinti geriausius vaiko interesus

per akt vi param ir pagalb vaiko t vams ar kitiems teis tiems vaiko atstovams

agalbos eimai

u tikrinimo kontekste pamin tinos vaikui eimai skirtos so ialin s paslaugos u kurių poreikio nustat m

planavim bei teikim

ra atsakingos savival

b s

alst b s ir savival

siek amos u tikrinti g vento ų pirmiausia nepilname ių vaikų gerov
tinkamai atlikti netur

amos reikiamų uomenų

b s institu i os

negal s ių sipareigo imų

a inasi asmen s kurie ne eklaruos savo akti-

n s g venamosios vietos negal s gauti tų paslaugų kurias suteikia privalomas g venamosios vietos eklaravimas praras prioritetus registruoti vaikus

ar elius neteks teis s so ialines i mokas

kompensa i as ir kt
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aiko teisių apsaugos kontrolier ne kart

ra ak entavusi og so ialin s paslaugos eimai ir

vaikui turi b ti planuo amos atsi velgiant konkre ius vaikų ir eimų poreikius teikiamos kuo ar iau
ų g venamosios vietos ta iau eigu nebus inoma aktin vaiko ir eimos g venamo i vieta paslaugos eimos gali nepasiekti ir

l to nukent ti vaiko gerov bei interesai

aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone iuo metu teis s aktuose tvirtinta nuostata ka
asmens nepilname io vaiko g venamo i vieta turi b ti eklaruota o aktin e g venamo o e vietoe atsisakant buvusios nuostatos

l g venamosios vietos eklaravimo prie savival

b s atitinka

prioritetinius nepilname ių vaikų teisių ir teis tų interesų u tikrinimo prin ipus nes tik taip bus lengviau surasti eim

skaitant vaik

operat viau suteikti tiek eimai tiek ir vaikui reikiam pagalb

paslaugas in orma i ir pan

3.1.9. Vaiko apsauga nuo neigiamos socialinės aplinkos
aiko rai a o besiv stant s geb imai savaranki ko g venimo g
so nuo o so ialin s aplinkos

ių ormavimasis priklau-

aikas turi b ti apsaugotas nuo neigiamos so ialin s aplinkos takos

smurto skaitant bet neapsiribo ant pat iomis neprie i ra ir kt ir o propagavimo vaiko i nauo imo nuolatinių kon iktinių situa i ų alko olio ir kitų psi

ik veikian ių me

iagų varto imo

eimo e ir o artimo e aplinko e turi b ti propaguo ama vaiko sveika g vensena ug omos nuostatos prie r k m ir alko olinių g rimų kitų psi

ik veikian ių me

iagų varto im

eneigiant eimos ir vaikui artimos aplinkos takos ir atsakom b s valst b turi imtis teisinių
a ministra inių so ialinių ir vietimo priemonių saugios ir vaikui palankios so ialin s aplinkos su ar mui

i valst b s pareiga sietina su augeliu aiko teisių konven i os straipsnių ir uose tvirtintų

vaiko teisių g ven inimu pareiga u tikrinti sveikas g venimo s l gas ir v st m si teis s nau otis
sveikatos prie i ros ir ligų bei sveikatos reabilita i os staigų paslaugomis reali avimu lavinimu rengiant vaik savaranki kam g venimui ir kt
vertinant ominuo an ias t vų globos netekimo prie astis t vų priklausom b nuo alko olio
ir kitų psi

ik veikian ių me

iagų so ialinių g

ių stoka b tina spr sti ne tik t vų priklauso-

m bių problemas bet ir u tikrinti ka vaikai augtų aplinko e apsaugoto e nuo alko olio varto imo
to

l patingas

mes s turi b ti skirtas preven i os ir vietimo priemon ms io e srit e

l anks iau nuro

tų prie as ių ra teigiamai vertintina ini iat va tobulinti lko olio kontro-

l s stat mo 1 straipsnio nuostatas stat mo pro ektas r
sie ant ne su rugs o 1 iena o su pirm
ir ra priimtas spren imas pirm
kontrolier

teik ama i va

alko olio sigi imo rau im

mokslo metų iena kai rugs o 1 iena ra sekma ienis

mokslo metų ien perkelti kit
l io stat mo pro ekto atkreip

sutapti ne tik su sekma ieniu bet ir kita poilsio iena to

ien
mes

aiko teisių apsaugos
og rugs o 1 iena gali

l si l tikslinti min t reglamentavim

lko olio prieinamumo ribo imo nepilname iams kontekste taip pat reik minga ini iat va
tobulinti lko olio kontrol s stat mo

r

2 16 1 1

22 2

2

straipsnius ir papil

ti
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stat m 16 2 straipsniu stat mo pro ektas r
mo

r

2

1 straipsn

stat mo pro ektas

0 6 bei pakeisti veikatos sistemos stat r

0

iais pro ektais siekiama alko olio

prieinamum ribo an iomis priemon mis suma inti alko olio varto im bei sustiprinti vaikų ir aunimo apsaug nuo neigiamos so ialin s aplinkos alko olinių g rimų varto imo
kontrolier pritar ama si lomiems teis s aktų pakeitimams atkreip

aiko teisių apsaugos

mes og pasiekti realiems

teigiamiems pok iams io e srit e vien tik teisinio reguliavimo pakeitimų nepakanka b tina u tikrinti tinkam stat mų g ven inim v k ant akt vi prie i r ir kontrol
obulinant stat mo pro ekt

r

0 6 kuriuo si loma nustat ti alko olinių g rimų par-

uotuv ms ir alko olinių g rimų sk riams reikalavimus rengti skaitmeninio vai
m

pasi l ta apsvarst ti galim b

o ra mo siste-

tvirtinti tok pat reikalavim ir kaimo g venamosiose vietov se

esan ių sta ionarių par uotuvių nespe iali uotiems sk riams

3.2. Vaiko, netekusio tėvų globos, apsauga
Visuotinai pripažinta, kad šeima yra svarbiausia terpė, kurioje vaikas gali sėkmingai augti, vystytis
ir tobulėti. Jungtinių Tautų Gairėse dėl alternatyvios priežiūros (globos) vaikams, pažymėta, jog būtina
stiprinti šeimos ryšių išsaugojimą arba sugrąžinimą atgal į šeimą, tačiau, nepavykus to padaryti, priimti
kitą tinkamą ir pastovų sprendimą, įskaitant ir įvaikinimą.
Jungtinių Tautų vaikų teisių konvencijos 20 straipsnis numato, kad vaikas, kuris laikinai arba visam
laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos arba kuris dėl savo interesų negali toje aplinkoje būti, turi teisę į
ypatingą valstybės teikiamą apsaugą ir paramą. Valstybės, besivadovaudamos savo įstatymais, pasirūpina tokio vaiko alternatyvia priežiūra, kuria yra laikoma globa (rūpyba) ir įvaikinimas.

3.2.1. Socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų kokybės problemos
taskaitiniais metais v k ant vaiko teisių u tikrinimo pa

ties steb sen

lankantis staigose

atliekant t rimus konstatuota ka i lieka aktuali vaikams teikiamų so ialin s globos paslaugų kok b s problema
o ialin s globos vaikams paslaugų kurias teikia so ialin s globos staigos vaikų so ialin s
globos namai kok b s ir vaikų poreikių u tikrinimo garantu tur o tapti ių staigų li en i avimas
kuris pra

tas 201 metais o ialinių paslaugų stat me tvirtintas imperat vas og nuo 201 metų

visos so ialin s globos staigos privalo tur ti li en i veiklai v k

ti

epaisant ilgo pereinamo o ir paruo iamo o laikotarpio prie sigalio ant privalomam so ialines paslaugas teikian ių staigų li en i avimui 2016 metais nustat tos vi be li en i ų veikian ios ir
teikian ios ilgalaik

trumpalaik

so ialin glob be t vų globos likusiems vaikams so ialin s ri i-

kos vaikams vaikams su negalia staigos

ilniaus ra ono eimos ir vaiko kri ių entras bei abra

vaikų globos namai kuriems planuo ama li en i i

s

uoti 201 metų sausio m n
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aiko teisių apsaugos kontrolier s atliekamo t rimo metu
aikų globa staigo e neatitinkan io e teikiamų paslaugų kok b s reikalavimų pa ei

buvo nustat ta ka

ia vaiko teises ir

steig ai

neatitinka vaikų interesų o taip pat ro o vaiko teisių
apsaugos sistemos neveiksmingum
v k omosios val

v k an ios s-

stat tų o ialinių paslaugų stat me

ian ioms teis s aktų reikalavimus bei vaiko

o ialin s globos normose

igienos normose ir kt teis s ak-

teises

tuose nepaisant to savival

b s

a ministra i os va ovas sk r

i

staig be t vų globos likusių vaikų glob u r pinto u ir nustat vaikams glob
savival

ų

taigos neatitinka reikalavimų nu-

ios institu i ų netaikomomis po-

veikio priemon mis savival os institu i oms grubiai
pa ei

ino o apie tai ka

steigtos ir veikl

pasirei kiant

ių staigų

r p b

oe o

bių a ministra i ų aiko teisių apsaugos sk riai teik ami glob o r pinto o kan i at r

pripa in avo ias staigas tinkamomis tapti vaikų glob u r pinto u
rimo metu paai k o og o ialinių paslaugų epartamentas tur
be li en i ų veikian ias staigas iki vaiko teisių apsaugos kontrolier pra

amas in orma i
o t rim

nesi m

apie
okių

veiksmų neteis tai veiklai nutraukti ir nek l teisin s atsakom b s klausimo
aiko teisių apsaugos kontrolier s vertinimu vaikų globa r p ba staigo e neatitinkan io e
teikiamų paslaugų kok b s reikalavimų pa ei

ia vaiko teises ir neatitinka vaikų interesų o taip pat

ro o vaiko teisių apsaugos sistemos neveiksmingum

pasirei kiant v k omosios val

i ų netaikomomis poveikio priemon mis savival os institu i oms grubiai pa ei

ios institu-

ian ioms teis s

aktų reikalavimus bei vaiko teises
eatitinkanti vaiko interesų laik tina ir vaikų globa r p ba li en i uotose institu i ose kuriose nustat ti so ialin s globos kok b s pa ei imai ir kurie n ra pa alinami per kompetentingų
institu i ų nustat t laik

ripa intina ka kai kuriems nustat tiems pa ei imams pa alinti reika-

lingi nansiniai i tekliai kurių steig ai savival

b s neskiria ar skiria nepakankamai ta iau pasi-

taiko ir tokių atve ų kai reik mingus teis s aktų pa ei imus s l go a arbo organi avimo patumai
nepakankama personalo kvali ka i a netinkamas vaikų poreikių vertinimas negeb imas spr sti
k lan ias problemas ir pan ta iau net ir kompetentingoms institu i oms pasi lius steig ui vertinti
va ovo tinkamum eiti u imamas pareigas situa i a nesikei ia
priimtų spren imų v k

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus

mo kontrol s metu kartais pastebimas piktnau

iavimas ir ar nepakan-

kamos pastangos pa alinti o ialinių paslaugų prie i ros epartamento bei kitų galiotų staigų ar
institu i ų nustat tus tr kumus
tsak

ama vaiko teisių apsaugos kontrolier s paklausim

nisteri a i rei k nuomon
kurie lei

ka

o ialin s apsaugos ir arbo mi-

iuo metu galio an iame reglamentavime ra numat ti saugikliai

ia u tikrinti vaikų teisių apsaug

io e srit e

o ialinių paslaugų prie i ros epartamen-

to pareig nai turi teis sura ti a ministra inių teis s pa ei imų protokolus u neteis t so ialin s
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globos teikim

numat tos bau os nuo 20 iki 1 00 eurų u pakartotin nusi engim

000 eurų taip pat sustab

ti li en i os galio im ar

panaikinti

nuo 1 00 iki

inisteri a nepateik in orma i-

os apie papil omas priemones kurių planuo a imtis tinkamam vaiko teisių u tikrinimui io e srit e
tskleisti atve ai kai staigos veikia be li en i ų ir nekeliamas teisin s atsakom b s klausimas
nei staigų va ovams nei staigų steig ams taip pat per metus sustab

tų li en i ų vaikų globos

namams skai ius ir vis tiek tebesit siantis vaikų siuntimas staigas kuriuose n ra u tikrinama paslaugų kok b
t vi

ro o ka

ios r ies veikl kontroliuo an ių institu i ų v k oma prie i ra ra nee ek-

eltinas klausimas ir
uk iau nuro

l to ar suteikti galio imai u kirsti keli tokiai veiklai ra pakankami

tos aplink b s ir tai og savival

bių a ministra i ų strukt ro e veikiant s vai-

ko teisių apsaugos sk riai turint s u tikrinti vaiko teisių apsaug parenkant tinkam glob
pinto

r -

vaikui neprie tarau a vaikų globai r p bai neli en i uotose staigose arba staigose kurių

li en i os galio imas sustab

tas kelia pagr stų abe onių

l vaiko teisių apsaugos sistemos unk i-

onavimo veiksmingumo

3.2.2. Globojamų (rūpinamų) vaikų teisių užtikrinimas
socialinės globos įstaigose
taskaitiniu laikotarpiu vaiko teisių apsaugos kontrolier vertino globo amų r pinamų vaikų
teisių ir teis tų interesų pa

t ir so ialin s globos staigose

asteb tina og teis s aktuose ra tvirtinta pareiga glob ui r pinto ui u tikrinti globo amiems r pinamiems vaikams saugi ir sveik vaiko ug
varanki ko g venimo g

mosi ir v st mosi aplink

ius organi uoti su vietimu ir ug

mu su erint pagalb

ormuoti sakt

o ialin s

globos staiga privalo vertinti in ivi ualius vaiko poreikius bei pagal uos su ar ti ir g ven inti
in ivi ualų vaiko ug

mo ir so ialinių paslaugų teikimo plan

pasteb ta og al e so ialin s globos staigų vaiko
poreikių

toliau

ta iau t rimų metu

su aromas visapusi kai ne vertinus vaiko

pa atsira us nau oms aplink b ms susi usioms su vaiko sveikatos b kle o bran a ar

vaiko poreikiais pav

iui pat rus smurt

pra

us vartoti alko ol po sav s alo imo ir pan

okiais atve ais teis s aktai numato b tin b per i r ti ir ar tikslinti vaiko

numatant nau us

ar koreguo ant esamus tikslus ir priemones nustatant termin tikslams g ven inti bei paskiriant
tiems tikslams g ven inti atsakingus arbuoto us

aip pat nustat ta ka su arant

ne al -

vau a vaikai ų artimie i so ialinis arbuoto as arbui su so ialin s ri ikos eima ei iki globos r p bos nustat mo vaikai augo so ialin s ri ikos eimo e
su ar m lei

ia ar ti prielai

ka

rimų metu gauti uomen s apie netinkam

l netinkamo vaikų poreikio vertinimo su arant planus

vaikams n ra teikiamos paslaugos pagal in ivi ualius ų poreikius
rimų metu taip pat pasteb ta og so ialin s globos staigų arbuoto ai a nai neturi pakankamai kompeten i ų kaip elgtis so ialiai ri ikingo elgesio pasikarto an ių savavali kų pasi alinimų sui i inių ketinimų ar sav s alo imo atve ais

si

ologų

irban ių so ialin s globos staigose
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pagalba a nai ra nepakankama taip pat pasteb ta neigiama ten en i a og so ialin s globos
staigos steigia ne psi

ologų o psi

ologų asistentų pareig bes kurių apra m reglamentuo a

Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 200 0 22 sak mas r
psi

ologo asistento pav

inio pareig b s apra mo

tento pareig b s apra mas reglamentuo a psi

tkreiptinas

ologo asistento

1

mes s og psi

to

ok klos

ologo asis-

irban io mok klo e v k an io-

e ikimok klinio prie mok klinio pra inio pagrin inio vi urinio spe ialio o ug
mok mo programas o ne so ialin s globos staigo e veikl

l

mo ir pro esinio

l ar tina prielai a ka min tos

pareig b s spe ialistas neturi pakankamai kompeten i ų u tikrinti vaikų g venan ių so ialin s globos staigose poreikius
aiko glob as r pinto as privalo pa

ti vaikui rengtis savaranki kam g venimui ir integruotis
visuomen

lieka ten en i a ka

so ialin s globos staigose

vaikams skiriami ki enpinigiai ra labiau rausminimo o ne vaikų savaranki kumo ug

mo priemon

ta iau t rimų metu

gauta in orma i a

og vaikams

nesu aroma pakankamai s l gų
g ti kuo

augiau kas ieniniame

g venime b tinų g

ių vaikai

nemokomi nau otis skalbimo mainomis neina apsipirkti maisto pro uktų v resnie i vaikai neskatinami nau otis asmenin mis banko kortel mis

lieka ten en i a ka so ialin s globos staigose vaikams skiriami ki enpinigiai ra

labiau rausminimo o ne vaikų savaranki kumo ug

mo priemon

aitinimas organi uo amas ne-

vertinus vaiko in ivi ualių poreikių neatsi velgiama vaikų pagei avimus i alkus ne visa a b na
ko u k sti
rimų metu gauti uomen s ro o ka kai kuriose so ialin s globos staigose vaikai nepakankamai apr pinti reikalingais tinkamos ir saugios
s l gos asmeniniams aiktams susi

in s b kl s bal ais bei inventoriumi nesu ar tos

ti neu tikrinamas privatumas

l arbuoto ų kaitos nepa-

kankamai u tikrinama stabili emo in aplinka pagr sta arbuoto ų bei vaikų pasitik imu

3.2.3. Vaikų (kūdikių) globos nustatymo ribojimas sutrikusio vystymosi
kūdikių namuose
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2011 m bei 201 m atliktuose t rimuose
bo amų sutrikusio v st mosi k

ikių namuose sveikatos prie i ros staigose pa

buvo ak entuotos vaikų patekimo

ias institu i as prie ast s

teminių vaikų institu in s globos problemų
mo

ias staigas tvarkos

tlikti t rimai atsklei

l vaikų gloties ne kart
nema ai sis-

asteb tina og iki io laiko nebuvo vieningos pri mi-

augeliu atve ų tok spren im priim avo savival

b s a ministra i os

irektorius sak mu paskir amas staig vaiko glob u kitais atve ais kai ne manomas i ankstinis
spren imo pri mimas vaikai buvo priimami rekomen avus savival
riui

bių vaiko teisių apsaugos sk -

ai kurių staigų nuostatai nustato ka pri mimo staigas tvark tvirtina staigos va ovas
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agrin ant

aspekt pa m tina ka vaikų pirminis nukreipimas

ias staigas kaip atsklei-

t rimai buvo sie amas ne su ų sveikatos b kle o su am iumi ir ų am iaus s l gotu i esniu
prie i ros poreikiu bei nansavimo patumais lei
kų so ialin s globos paslaugų teikim
savival

ian iais savival

b ms i vengti i lai ų u

ių vai-

taip pat ir su so ialinių bei kompleksinių paslaugų tr kumu

b se ben ruomen se nei v st ta institu inei vaiko globos sistemai alternat via vaiko

globos paslaugų eimose ir eim nose sistema bei nepakankamu vaikinimo populiarumu
atsi velg ama susi ormavusi
k

kai auguma k
nansavimo me

ing vaikų patekimo sutrikusio v st mosi k

ikių ir vaikų netek t vų prie i ros

l am iaus bei savival

poreikių s ra

b ms palankaus

ani mo patenka min tas staigas vaiko teisių apsaugos kontrolier si l
galiot priimti spren im

l

ikių namus prakti-

tos apsaugos ministeri ai nustat ti viening pri mimo sutrikusio v st mosi k
nustat ti sub ekt

o

veika-

ikių namus tvark

me i ininių kriteri ų ligų ir ar b klių spe ialių ų

pagal kur vaikų globa sveikatos prie i ros staigose sutrikusio v st mosi k

i-

kių namuose b tų sie ama i imtinai su nuo sveikatos b kl s priklausan iu spe iali uotų sveikatos
prie i ros slaugos paslaugų poreikiu taip pat nustat ti me

ani mus kurie leistų vaikų apg ven-

inimo iose staigose trukm sieti su ų sveikatos b kle o ne am iumi ar so ialin mis prie astimis
aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone vaikai turint s sveikatos rai os sutrikimų ta iau kuriems vertinus paslaugų poreik os gal tų b ti teikiamos pagal ų g venam

viet netur tų b ti

nukreipiami min tas staigas
aiko teisių apsaugos kontrolier ne kart i rei k savo ponstitu in vaiko globa

pa globa sveikatos prie-

i i

og institu in vaiko globa

i ros staigose neatitinka geriausių vaiko interesų

pa

globa sveikatos prie i ros

ir pa ei

ia vaiko teises

aikų nukreipimas globai

tokias staigas tur tų b ti taikomas tik i imtinais
ir teis s aktuose nustat tais atve ais

l sveikatos

prie i ros paslaugų poreikio ir ob ekt viais kriteriais s l gotos paslaugų teikimo trukm s

staigose

neatitinka

vaiko interesų ir pa ei
teises bei pabr

geriausių
ia vaiko

og vaikų nu-

kreipimas globai tokias staigas
tur tų b ti taikomas tik i imtinais
ir teis s aktuose nustat tais atve-

ais

l sveikatos prie i ros paslaugų poreikio ir ob ekt viais kriteri ais s l gotos paslaugų teikimo

trukm s
veikatos apsaugos ministeri a v k

ama vaiko teisių apsaugos kontrolier s rekomen a i-

as pareng sveikatos apsaugos ministro sak mo

l

e i ininių in ika i ų ligų ir ar susi usių

sveikatos sutrikimų s ra o kuriuo va ovau antis sutrikusio v st mosi k

ikių namuose vaikams

teikiamos sta ionarin s asmens sveikatos prie i ros paslaugos patvirtinimo pro ekt

toliau

ro-

ektas
ontrolier pritar

veikatos apsaugos ministeri os erinimui pateiktam ro ektui

ininių in ika i ų s ra o ta iau ar kart atkreip

l me i-

mes og me i inin s in ika i os n ra ir negali
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b ti privalomas t

imperat vus veiksn s institu inei globai nustat ti

vertin ama tai ka
pos 1

ro ekte numat tas teisinis reguliavimas sigaliosiantis nuo 2016 m lie-

bus taikomas nau ai atv kstantiems vaikams kas galimai enkliai suma ins sutrikusio v s-

t mosi k

ikių namus nukreipiamų vaikų skai ių ta iau siek ama suvieno inti visų ir iki sak mo

sigalio imo iose staigose apg ven intų vaikų pa

t ir i reik

ama abe ones

pagr stumo vaiko teisių apsaugos kontrolier si l svarst ti galim b papil
punktu ir ame nustat ti ka nuo 201 m sausio 1
sutrikusio v st mosi k

l ų nukreipimo
ti ro ekt atskiru

is sak mas b tų taikomas visiems be i imties

ikių namuose globo amiems vaikams

veikatos apsaugos ministras 2016 06 16 patvirtino
sių sveikatos sutrikimų s ra

e i ininių in ika i ų ligų ir ar susi u-

kuriuo va ovau antis sutrikusio v st mosi k

ikių namuose vaikams

teikiamos sta ionarin s asmens sveikatos prie i ros paslaugos ta iau neatsi velg
apsaugos kontrolier s pastab

vaiko teisių

l sak mo taik mo visiems be i imties sutrikusio v st mosi k

namuose globo amiems vaikams ir nustat

ikių

og min tas sak mas sigaliosiantis 201 m sausio 1

bus taikomas tik nau ai sutrikusio v st mosi k

ikių namus atv kstantiems vaikams

3.2.4. Vaikų, kuriuos siekiama globoti (rūpinti) ir (ar) įvaikinti, raidos
kompleksinio įvertinimo galimybės
aiko teisių apsaugos kontrolier s praktin e veiklo e i r k o galimo globoti r pinti

vai-

kinamo vaiko i samios sveikatos
in orma i os pateikimo poten isimi t viai bei poten ial s glob ai r pinto ai
netur

ami spe ialių me i ininių inių

a nai

aliems glob ams r pinto ams
l

i samios in orma i os tr kumo apie teikiamas sveikatos prie i ros paslaugas ar kitas pagalbos priemones esant tam tikriems vaiko sveikatos sutrikimams
priima neigiam spren im globoti r pinti ar sivaikinti si lom vaik

vaikinto ams problema
vaiko glob as

eretai

a niausiai tai ra

sutrikusio v st mosi k

ikių na-

mai asmenims norintiems globoti

vaikinti vaik

ma i

suteikia in or-

apie vaiko sveikatos b kl

nepaia kin amas apie ankst vosios reabilita i os paslaugų prieinamum ir galimus teigiamus tolesnius vaiko v st mosi pok ius
l ko pasitaiko atve ų ka asmen s atsisako globoti

vaikinti pasi l t iems vaik man

ami ka

negeb s pasir pinti i esnių sveikatos problemų turin iu vaiku
taskaitiniais metais aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e buvo organi uotas susitikimas aptarti galimus spren imo b

us ir galim bes kompleksi kai vertinti vaikų kuriuos siekiama

globoti r pinti ir ar vaikinti rai

ir i in orma i

pateikti b simiems glob ams r pinto ams

ir ar t viams
os

e al vav

o ialin s apsaugos ir arbo ministeri os

alst b s vaiko teisių apsaugos
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ir vaikinimo tarn bos prie o ialin s apsaugos ir arbo ministeri os

ilniaus miesto savival

b s

a ministra i os veikatos sk riaus ir aiko teisių apsaugos sk riaus bei aiko rai os entro aikų
ligonin s

L

lialo atstovai pritar in orma i os apie globo amo r pinamo vaiko sveikatos

patumus pateikimo b simiems glob ams r pinto ams ir t viams ormos ir turinio svarbai bei
atkreip

mes og globos r p bos ir vaikinimo atve ais svarbu pateikti i sami in orma i apie

rai os sutrikimų turin io ar
name io sveikat

l rai os sutrikimų ri ikos galimo globoti r pinti vaikinamo nepil-

ak entuo ant vaiko galim bes o ne tr kumus tuo pa iu in ormuo ant b simus

glob us r pinto us t vius apie ankst vosios reabilita i os paslaugas kurių teikimas gerintų vaiko
rai os v st m si
os

e buvo i sak ti si l mai og in orma i apie teikiamos pagalbos galim bes sutrikusios

rai os vaikams b tų galima suteikti organi uo amų glob ų r pinto ų ir t vių vaikinto ų mok mų metu

aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone b tina organi uoti mok mus savival

bių

vaiko teisių apsaugos sk rių arbuoto ams taip pat ir kitiems vaiko globos r p bos ir vaikinimo
pro ese al vau antiems arbuoto ams

i atkreip

mes

tai og in orma i os apie vaikų ku-

riems nustat ti rai os sutrikimai ar rai os sutrikimų ri ika po it vus perteikimas labai svarbus tiek
b simų glob ų r pinto ų tiek t vių at vilgiu bei lemiantis priimant spren im

l konkretaus

vaiko globos r p bos ar vaikinimo akto
ontrolier s nuomone svarbu aptarti galim bes kaip patobulinti in orma i os apie vaik pateikim b simiems t viams bei poten ialiems glob ams r pinto ams kurie netur
me i ininių inių bei a nai

ami spe ialių

l i samios in orma i os tr kumo apie teikiamas sveikatos prie i ros

paslaugas ar kitas pagalbos priemones esant tam tikriems vaiko sveikatos sutrikimams priima neigiam spren im globoti r pinti ar sivaikinti si lom vaik
os

io al vių nuomone tobulinant me i ininių uomenų apie globotinius r pintinius

kuriuos siekiama vaikinti pateikim tikslinga svarst ti galim b
alist

vaiko vaikinimo ir ar globos r p bos pro es

traukti sveikatos prie i ros spe i-

kuris b simiems t viams ir poten ialiems

glob ams r pinto ams geb tų i samiai pakomentuoti konkretaus vaiko sveikatos b kl bei pagalbos galim bes siekiant o b kl s pok ių aip pat b tina atkreipti

mes spren imų

l pakarto-

tinio vaiko rai os vertinimo kito e ankst vosios reabilita i os paslaugas teikian io e asmens sveikatos prie i ros staigo e galim bių paie k
t viams priimti teigiam spren im

kas galimai i intų tikim b glob ams r pinto ams ir

l ma ame io globos r p bos eimo e ir vaikinimo bei taip

spartintų vaikinimo arba vaiko perk limo

eim

glob o keitimas pro es

tsi velg ama situa i os aktualum bei pose

io metu i sak tas al vių nuomones vaiko

teisių apsaugos kontrolier mano ka in orma i os apie globo amo r pinamo vaiko sveikatos patumus pateikimo g ven inimas b simiems glob ams r pinto ams

vaikinto ams reikalau a pa-

pil omų iskusi ų ir aptarimo kurias numatoma organi uoti ateinan iais metais
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3.2.5. Globėjų (rūpintojų) ir būsimų įtėvių ypatingų asmens duomenų
apsauga, nagrinėjant bylas dėl tėvų valdžios apribojimo ir
nuolatinės globos (rūpybos) vaikui nustatymo
aiko teisių apsaugos kontrolier
mo stat mo pro ektu
1 pabr

r

susipa inusi su ivilinio ko ekso

straipsnio pakeiti-

ir ivilinio pro eso ko ekso pakeitimo stat mo pro ektu

ama ar 201 metais i keltos problemos

vių patingų asmens uomenų apsaugos nagrin ant b las
n s globos r p bos vaikui sk rimo aktualum
spren imo b

1

ui atskiriant b las t vų val

pritar

r

l glob ų r pinto ų ir b simų t l t vų val

ios apribo imo ir nuolati-

stat mų pro ektų reng ų pasirinktam os

ios apribo imo ir b lų

l nuolatin s globos r p bos

nustat mo
a iau eimo komitetams svarstant si lomus teisinio reguliavimo pakeitimus si l ta vertinti
tokio teisinio reguliavimo tak pro eso kon entruotumo prin ipo u tikrinimui bei ių kategori ų
b lų nagrin imo terminų trukmei
aip pat siekiant vieno o stat mo nuostatų taik mo praktiko e pasi l ta svarst ti galim b
tikslinti stat mo pro ekto

1 kei iamo ivilinio pro eso ko ekso

6 straipsnis nuostatas

l numat tų i im ių susi usių su teismo spren imų ir nutar ių neskubiu v k
kai nustat ti og teismo spren imai ar nutart s
v k

mu ir ne viprasmi -

l glob o r pinto o nu alinimo nuo pareigų

tini skubiai
riimti min tų teis s aktų pakeitimai sigalios nuo 201 m liepos 1 ienos

3.3. Vaikas švietimo sistemoje
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 41 straipsnyje numatyta ne tik vaiko teisė į mokslą, bet ir pareiga
vaikams iki 16 metų mokytis. Tėvai ir kiti asmenys turi pareigą imtis visų priemonių, užtikrinančių šios vaiko
teisės ir pareigos įgyvendinimą.
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 3 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje yra
įtvirtinti šie švietimo tikslai – išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru,
siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu žmogumi, ugdyti dorovinę bei socialinę atsakomybę, išlavinti gyvenimui svarbius protinius, fizinius bei komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą
informacinę kultūrą, padėti jam įgyti kompetencijų, laiduoti sąlygas asmens brandžiai dorovinei, mokslinei
kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, sudaryti sąlygas asmeniui įgyti demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros pagrindus ir kt.
Siekiant šių tikslų tinkamo įgyvendinimo, vaikas turi teisę gauti geros kokybės švietimą (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas 2001
m. balandžio 17 d. Bendrasis komentaras Nr. 1 (CRG/CG/2001/1), o mokytojas, atitinkamai, turi pareigą
užtikrinti geros kokybės ugdymą (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 49 straipsnio 2 dalies 1 punktas).
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3.3.1. Vaiko teisė mokytis fiziškai saugioje ir higienos reikalavimus
atitinkančioje aplinkoje
Lietuvos Respublikos vietimo stat mo 0 straipsnio 1 al e tvirtinta ka mok mosi aplinka
mok klo e turi atitikti igienos normas ir teis s aktų nustat tus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus o 6 straipsnio 1 alies
psi

ologi kai

vasi kai ir

punktas nustato vaiko teis mok tis savitarpio pagarba gr sto e

i kai saugio e aplinko e tur ti igienos reikalavimus atitinkan ius mo-

k mosi kr v ir aplink
Lietuvos Respublikos visuomen s sveikatos prie i ros stat mo 6 straipsnis 1 alies 1 punktas
nustato ka

savival

b s v k o valst bines valst b s per uotas savival

sveikatos prie i ros unk i as visuomen s sveikatos prie i r savival
ikimok klinio ug

mo ben ro o ug

b s teritori o e esan iose

mo mok klose ir pro esinio mok mo staigose ug omų mo-

kinių pagal ikimok klinio prie mok klinio pra inio pagrin inio ir vi urinio ug
suomen s sveikatos stiprinim
alies
ug

visuomen s sveikatos steb sen

punkte nustat ta ka ug

mo veikla ir kt

b ms visuomen s

mo veiklai ikimok klinio ug

b tinas lei imas

mo programas vi-

in to stat mo 2 straipsnio
mo ben ro o lavinimo mok klų

igienos pasas

a ovau antis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m rugp
k mo r
programas

l Lietuvos igienos normos

sa-

ok kla v k anti ben ro o ug

mo

en rie i sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo

punktu mok kla gali v k
staigo e neu tikrinus
pa ei

21 2011

io 10

ti veikl tik gavusi lei im

toliau

igienos pas

igienos normos

rie ingu atve u t

igienos normų reikalavimus atitinkan ių saugių ir sveikų ug

ug

mo

mo s l gų

iamos vaikų teis s
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e atliktų t rimų metu gauta in orma i a lei

ia

teigti ka mok klų va ovai ben ra arbiau ami su savininko teises ir pareigas g ven inan iomis institu i omis mok klos aplinkos turtinimo klausimais stengiasi keisti susi ariusi pa
siek ami visapusi kos vaikų gerov s gerinti mokinių ug
kontrolier s nuomone

t t

mo s l gas ta iau vaiko teisių apsaugos

igienos normas atitinkan ių vietimo staigų mo erni avimas atnau inimo

pro esas ra pernel g l tas
a ovau antis Lietuvos ResLietuvo e ra 1

ben ro o ug

niaus mieste 6

kurios veikl v k o be iai veiklai

reikalingo lei imo

igienos paso

mo mok klos

il-

publikos

vietimo

straipsnio

alies nuostata vals-

t bin ms ir savival
kloms

stat mo 6
bių mok -

kio l as skiria mok klos

savininko teises ir pareigas g veninanti institu i a

al vių susirinkimas savo nustat ta tvarka L os ug

mo pro esui organi uoti

mokinio krep elio l os mok klai ra skiriamos pagal Lietuvos Respublikos
2 nutarimu

r

patvirtint

riaus b s 2001 06

okinio krep elio ir sutartinių mokinių apskai iavimo meto ik
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o ben ro o ug
te

mo mok klos aplinkos i lai as pastato eksploatavimo ir komunalin s s nau os

ninio personalo atl ginimų ir kitos kio i lai os privalo nansuoti mok klos steig as savivalb ir kt
a m tina ka vien tik ilniaus mieste ra 6 ben ro o ug

mo mok klos Lietuvo e

1

a ionalinio visuomen s sveikatos entro prie veikatos apsaugos ministeri os uomenimis kurios
veikl v k o be iai veiklai reikalingos lei imo igienos paso

abr

tina og vaiko teisių u tikrini-

mas ra viena i prioritetinių sri ių pastaro i pa

tis ro o ka vaiko teis

sveik ir saugi mok klos

aplink n ra tinkamai g ven inama teig ų

mes s ne tik ka nepakankamas bet ir vertintinas

kaip prievol s u tikrinti sveik saugi mok klos aplink ne g ven inimas bei vaiko teis s moksl ir
sveik aplink pa ei imas
aiko teisių apsaugos konen ro o ug

mo mok klų savininkų steig ų

-

trolier

mes s ne tik ka nepakankamas bet ir vertintinas
kaip prievol s u tikrinti sveik

saugi

atkreip

mok klų savi-

ninkų steig ų

mok klos

savival

aplink ne g ven inimas bei vaiko teis s moksl ir

mes

b s kaip val

tai ka
ios insti-

tu i os atsakingos u steigtų biu-

sveik aplink pa ei imas

etinių staigų i laik m ir vaikų
bei aunimo teisių apsaug

vos Respublikos vietos savival os stat mo 6 straipsnio
pareig priimti neati
atitinkan ios ug
alst b

liotinus spren imus

punktas ir

Lietu-

straipsnio 22 punktas turi

l saugios ir sveikos bei igienos normų reikalavimus

mo si aplinkos u tikrinimo
g ven in ama savo sipareigo imus vaikams turi pating

mes teikti vietimo

staigų mo erni avimo atnau inimo ir pan programų tinkamam g ven inimui

nansavimui ir kt

inkamai mok mosi kok bei pasiekti takos turi mok klos vi iniai i tekliai bei saugi ug
aplinka vietimo staigų steig ams savival
g ven inim savival

b s teritori o e to

b ms tenka i el atsakom b u
l patingas

saugi ir igienos normas atitinkan i mok klos aplink

mo si

vietimo politikos

mes s turi b ti skiriamas vaiko teis s
g ven inimui bei vaikų teis tus interesus

ir poreikius atitinkan io optimalaus vietimo programų teik ų tinklo u tikrinimui
l tinkamai nesureguliuotų mok klų tinklo mokinių srautų ir kt

a m tina ka

a nai neu tikrinama

ok klų

v k an ių ormalio o vietimo programas tinklo k rimo tais kl se patvirtintų Lietuvos Respublikos

riaus b s 2011 06 2 nutarimu r 6

nustat tų klasių komplektavimo ir mokinių skai iaus

ose normų

3.3.2. Vaiko teisės į tinkamą ugdymo(si) aplinką užtikrinimas
raktikin e aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos veiklo e pastebimos vairios problemin s situa i os susi usios su vaiko teis s moksl g ven inimu
situa i ų ug

mo staigose ir ų spren imo b

ktualios problemos kon iktinių

ai sant kiai tarp ben ruomen s vaikų ų t vų glo-
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b ų r pinto ų pe agogų narių
psi
vienas vaikas ug

mo si pro eso metu neturi

patirti garb s ir orumo pa eminimo o tuo atve u
ei vaiko nuomone

i teis buvo pa eista

is turi

teis ir privalo kreiptis pagalbos bei pra ti u kirsti
keli kitiems galimiems vaiko teisių pa ei imams

ologinis mikroklimatas pat -

ios ir ų preven i a kt
aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone

u tikrinant

kok bi k vaiko ug

m si b ti-

na ka

vaikas ug

mo staigo e

austųsi saugus o ug
kitos paslaugos am b tų teikiamos pasitelkiant maksimalų ati um
m suprantant vaiko rai

ir ug

m si kaip viening pro es

r pestingum ir

vienas vaikas ug

mesingu-

mo si pro eso

metu neturi patirti garb s ir orumo pa eminimo o tuo atve u ei vaiko nuomone
pa eista

mas bei

i teis buvo

is turi teis ir privalo kreiptis pagalbos bei pra ti u kirsti keli kitiems galimiems vaiko

teisių pa ei imams
aiko teisių apsaugos konven i os 1 straipsn e Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrin ų stat me tvirtinta valst b s pareiga siekiant apginti vaik nuo prie i ros nebuvimo ar ner pestingo elgesio ir kt kuriuos vaikas gali patirti i t vų teis tų glob ų ar kurio nors kito asmens
imtis visų reikiamų teisinių a ministra inių so ialinių ir vietimo priemonių ungtinių autų aiko
teisių komitetas en ra ame komentare r 1

l vaiko teis s b ti apsaugotam nuo bet kokios

ormos smurto nuro o ka valst b s turi kurti ir v st ti e ekt viai veikian ius me

ani mus kurie

leistų i enti kuoti eg istuo an ias problemas apie as prane ti atitinkamoms institu i oms kurios
gal tų pra

ti i samesn problemų anali

ei reikia pagalb pasitelkiant kitas institu i as tarp ų

ir teis saugos
aiko teisių apsaugos kontrolier ne kart atkreip atsakinok kla privalo laiku in ormuoti t vus kompetentingas institu i as apie galimus vaiko teisių paei imus kon iktus ai kintis ų prie astis vertinti
kon ikte

al vavusių asmenų veiksmus bei imtis

preven inių ir interven inių priemonių u tikrinti
ben ra arbiavim tarp institu i ų tiek spren

iant

problemas tiek organi uo ant pagalb vaikui ir o
eimai

gų asmenų

mes

og mok kla

kaip ir kiti asmen s privalo laiku
in ormuoti t vus kompetentingas institu i as apie galimus vaiko
teisių pa ei imus kon iktus ai kintis ų prie astis vertinti kon ikte

al vavusių asmenų veiksmus

bei imtis preven inių ir interveninių priemonių u tikrinti ben-

ra arbiavim tarp institu i ų tiek spren

iant problemas tiek organi uo ant pagalb vaikui ir o

eimai
raktinių situa i ų nagrin imas ro o og vaiko teisių pa ei imus kartais net ban oma nusl pti nes taip tikimasi i saugoti ger reputa i

eklaruoti og pas mus problemų n ra

smurto

46

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaita

pat ių n ra ir pan

piben rinant in ivi ualių skun ų t rimus galima teigti ka

muoti vaiko t vus teis s aktuose nuro
mus galimus teis s pa ei

elsimas in or-

tas kompetentingas institu i as apie vaiko teisių pa ei i-

us tako a ar gilesn kon ikt

o sisen usios problemos a nai po-

it viai pra e amos spr sti tik po vaiko teis s apsaugos kontrolieriaus siki imo pra

us t rim

in ivi ualaus skun o t rimo metu ir pan
raktin veikla paro o ka galimos situa i os kai pats vaikas neprane a apie o ar kito vaiko
teisių pa ei im

ta iau net ir tokiu atve u tai neatlei

ia mok klos nuo atsakom b s ir pareigos

ini iat viai akt viai atsakingai ir ne elsiant taip pat prevent viai reaguoti smurt pat ias ir kitus
vaiko teisių pa ei imus nepriklausomai nuo to ar galimas pa ei
muo

uo atve u eigu mok kla

arbuoto ai nereaguo a ar netinkamai nepakankamai atsakingai

reaguo a vaikai gali suprasti ka netinkamas teis s normas pa ei
n ra spren

as ra vaikas ar suaug s asiantis elges s ra toleruo amas

iamas rausminio ar kitų poveikio priemonių a ministra in s bau

iamosios ar ivili-

n s atsakom b s taik mo klausimas
aiko teisių apsaugos konienas i svarbiausių smurto ir pat ių ma inimo
priemonių veiksmingum lemian ių veiksnių
seklumas to

nuo-

l priemon s skirtos smurto ir pat ių

mastui vaikų at vilgiu ma inti turi b ti sistemingos
nuoseklios ilgalaik s ir t stin s

trolier s nuomone ug

mo stai-

go e kurio e susi ormavusi neigiama aplinka

l vaikų patiriamų

pat ių ir kurio e v rau a prie i ki
mok klos ben ruomen s narių
tarpusavio sant kiai

nesu aro-

mos s l gos siekti visapusi kos
vaiko protinių emo inių

vasinių ir kitokių galių rai os to

l b tina ka vaikas ug

mo staigo e

austųsi saugus o o poreikiui ir teisei b ti ug omam aplinko e nesu aran io e s l gų sukelti am
nepagr stus neigiamus i g venimus b tų skiriamas i elis
lier ne kart atkreip ug
sirei kimui ug

mo staigų

mes

mes s

aiko teisių apsaugos kontro-

tai ka siekiant u kirsti keli smurto pat ių pa-

mo staigo e tur tų b ti sistemingai skatinamas pagarbus elges s kito mok klos

ben ruomen s nario at vilgiu skiriama
atsakingai reaguo ama ir spren

mesio empati os ir toleranti kumo asmeniui ug

mui

iamos situa i os su ariusios prielai as pa eisti vaiko nepriklauso-

mai nuo o so ialin s turtin s eim nin s pa

ties ar kokių nors kitų aplink bių teises

aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone siekiant su ar ti vaikams saugi ug

mo si

aplink ir u kirsti keli smurtui bei pat ioms vaikų at vilgiu mok klos ben ruomen s nariai tur tų
b ti mokomi tinkamo elgesio g
t vus elges s skiriama
aplink
pan

ių ug

mo staigo e tur tų b ti sistemingai skatinamas po i-

mesio mokinių mot vavimui pe agogų kvali ka i os kuriant saugesn

tobulinimui k limui t vų traukimui spren

iant su vaiko gerove susi usius klausimus ir

e to pamin tina ka vienas i svarbiausių smurto ir pat ių ma inimo priemonių veiksmin-

gum lemian ių veiksnių

nuoseklumas to

l priemon s skirtos smurto ir pat ių mastui vaikų

at vilgiu ma inti turi b ti sistemingos nuoseklios ilgalaik s ir t stin s

47

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2016 metų veiklos ataskaita

vaiko prie i r mok klo e ir o saugum

ra atsakingas ug

mo staigos va ovas kuris pri-

valo u tikrinti saugi u kertan i keli bet kokioms smurto ir prievartos aprai koms mok klos aplink

Lietuvos Respublikos vietimo stat mo

straipsnio

alies punktas taip pat mok to ai ku-

rie turi pareig u tikrinti ug omų mokinių saugum gerbti mokin kaip asmen ir nepa eisti o teisių
bei teis tų interesų Lietuvos Respublikos vietimo stat mo
arb av s t
t

savival

b

neveikim

turi iskre i os teis

liko nustat tas unk i as ir kt

steig as

vertinti arbuoto o mok to o mok klos va ovo veiksmus

rausmin s atsakom b s aspektu bei skirti nuobau

mo pro es

punktas

mok klos va ovas vertinant staigos va ovo veiksmus neveikim

vas savo kaltais veiksmais neveikimu pa ei
ug

straipsnio 2 alies 1 ir

eigu mok to as staigos va o-

teis s aktuose nustat tas pareigas netinkamai at-

a m tina ka pe agogui ug an iam vaikus ir organi uo an iam

keliami ne tik auk ti pro esiniai bet ir pro esin s etikos reikalavimai

aiko teisių

apsaugos kontrolier s nuomone tokiu atve u kai pe agogui staigos va ovui i kelta bau
b la

l smurto prie vaik gal tų b ti svarstomas klausimas
aiko teisių apsaugos kontrolier

veiksmus neveikim

ne kart atkreip

iamo i

l o nu alinimo nuo pareigų

tiek teik ama nuomon

tiek vertin ama vietimo staigų

mes tai og siekiant u tikrinti vaiko gerov

b tina in-

ormuoti ir tinkamai reaguoti vaiko teisių pa ei imus in i entus ben ra arbiauti tarp atsakingų
institu i ų u tikrinti pagalbos vaikui ir o eimai teikim bei imtis priemonių preven inių organi ainių ir kt

u tikrinan ias saugi mok mosi aplink
taskaitiniu laikotarpiu vaiko
teisių apsaugos kontrolier atkrei-

iekiant u tikrinti vaiko gerov

b tina in ormuoti ir

tinkamai reaguoti vaiko teisių pa ei imus in i entus ben ra arbiauti tarp atsakingų institu i ų u tikrinti pagalbos vaikui ir o eimai teikim bei imtis
priemonių preven inių organi a inių ir kt

u tikri-

nan ių saugi mok mosi aplink

p

mes

tai og vietimo stai-

goms aktual s klausimai susi

su

vaiko teisių praktiniu g ven inimu kon iktų tarp ben ruomen s
narių spren imu ben ra arbiavimu

rausminio poveikio prie-

monių taik mo vaikų ų t vų bei
staigų arbuoto ų atsakom b s taik mu vaiko teisių pa ei imų preven i a privataus g venimo
apsauga ir kt
pe agogai
ta i ų ir kt

taskaitiniu laikotarpiu pasteb ta ka

vietimo staigų ben ruomenių nariai pa

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staig kreipiasi pra

ami vairių teisinių konsul-

aiko teisių apsaugos kontrolier siek ama u tikrinti in orma i os apie vaiko teises sklai-

aktualių problemų susi usių su vaiko teisių apsauga ir vietimo staigų veikla aptarimu

al vavo

vairiuose susitikimuose su vietimo staigų ben ruomen mis
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3.3.3. Moksleivių tėvų paramos skyrimas ugdymo įstaigoms
avival
ok klų steig ai skiria nepakankam

mes mo-

k klos aplinkos gerinimui o na ta ug

mo aplinkos

b s kaip val

ios

institu i os

ra atsakingos u

steigtų biu

etinių

staigų i -

laik m ir vaikų bei aunimo tei-

gerinimui netgi b tiniausių priemonių sigi imui

sių apsaug

a nai perkeliama vaikams ir ų t vams

Lietuvos Respubli-

kos vietos savival os stat mo 6
straipsnio punktas ir straipsnio

22 punktas

uprantama og ug

mas reikalau a i elių savival
a m tina ka ug
amų mokes io

mo staigų i laik mas ir ų in rastrukt ros atnau inimas gerini-

b s biu

eto l ų

mo staiga gali o

ialiai gauti 2 pro valst bei sumok to g vento ų pa-

aikų t vai staigas gali remti tik savanori kai t

gali skirti iki 2 pro entų pa amų

mokes io sumos remiantis Lietuvos Respublikos g vento ų pa amų mokes io stat mu taip pat
gali remti mok kl pagal Lietuvos Respublikos lab aros ir paramos stat mo reikalavimus

in tos

l os gali b ti renkamos tik stat mų nustat ta tvarka teikiant i samias ataskaitas mok klų benruomenei apie l ų panau o im ir kt ta iau ne t vų skiriama pagalba ir parama tur tų b ti vienas i pagrin inių altinių vaikų ug

mosi aplinkos gerinimui u tikrinimui ar saugesnei bei sveikes-

nei aplinkai kurti
aiko teisių apsaugos kontrolier ne kart teik nuomon bei atkreip
siek ami pagerinti savo vaikų ug

mes tai og t vai

mo si s l gas turi teis teik ami param prisi

staigos aplinkos b kl s gerinimo ta iau spren imas

ti prie ug

mo

l paramos teikimo visų pirma turi b ti pa-

remtas savanori kumo prin ipu nes prie ingu atve u su aromos s l gos kilti susiprie inimui tarp
vaikų ų t vų ar esant tam tikroms aplink b ms sukelti pa i inti so ialin atskirt
staiga tur tų ai kiai nuro

mo

ti paramos teik ams apie planuo amus numatomus spren imus su-

si usius su paramos panau o imu
skiriamų l ų ug

e to ug

is

lto pa m tina ka tinkamo nansavimo neu tikrinimas

mo aplinkai gerinimo ir net b tiniausių priemonių sigi imo nansavimo tr ku-

mas ban omas u lop ti t vų l omis

l kurių rinkimo ir panau o imo a niausiai ir k la ug

mo

staigų ben ruomenių kon iktai

3.3.4. Vaikų, gyvenančių mokyklų bendrabučiuose, teisių ir teisėtų
interesų užtikrinimas
aiko teisių apsaugos kontrolier

atsi velg ama 201 m staigo e atlikto t rimo4 metu pa-

ai k usius teis s aktų pa ei imus bei problemas k lan ias u tikrinant tinkam mok klų ben rabu-

aiko teisių apsaugos kontrolier s 201 m bir elio 21

pa ma r 6 6 2012 2

R 11

ttp

lrs lt o s2
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iuose g venan ių vaikų teisių bei teis tų interesų g ven inim
srit e atliko pakartotin t rim

siek ama vertinti pok ius io e

kurio metu buvo surinkti ir i anali uoti uomen s apie ug

mo

staigų ben rabu iuose g venan ių vaikų skai ių vaikų apg ven inimo ben rabu iuose prie astis
ų gerov s ben rabut e u tikrinim ug

mo staigoms k lan ias problemas g ven inant ben ra-

bu io veikl ir pan taip pat apiben rintų uomenų pagrin u suinteresuotoms institu i oms buvo
pateikti si l mai

l vaikų g venan ių ben rabu iuose pa

rimo metu
ug

Lietuvos ben ro o ug

mo staigoms buvo pateiktos anketos v liau gavus

mo staigų uomenis ir apiben rinus ų pateikt in orma i

staigos ben rabut e eim

g venimas ug

mo

mo staigos ben rabut e ra pagr stas ir atitinka

o geriausius interesus o t vai pateik pra m ug
vaikui ben rabut e tokiu b

apie vaiko g venan io ug

siekiant vertinti ar vaiko kurio eima ra ta so ialin s ri ikos ei-

mų auginan ių vaikus apskait

val

ties gerinimo

mo staigos a ministra i ai

l lei imo g venti

u nevengia atlikti t vų pareigų vaiko at vilgiu 22 miesto ra ono savi-

bių aiko teisių apsaugos sk rių buvo papra ta pateikti i sami in orma i apie ben rabut e

g venan ius vaikus ir ų eimas

rimo metu buvo i anali uota in orma i a apie 100 vaikų augan ių

so ialin s ri ikos eimose
2016 m Lietuvo e buvo
ug
Lietuvo e ra
bu ius 2012 m

ug

mo staigos turin ios ben ra-

106

ok klų turimuose ben ra-

mo staigos turin ios ben-

rabu ius 2012 m
rių

106 i ku-

gimna i os 1 vi urin

bu iuose ra su ar ta galim b g venti i viso 2 2

mok kla

mokiniams ta iau akti kai uose g vena 1 2 moki-

klos 1 progimna i a ir 2 pra in s

niai i ų 2 1 vaikai taigi ra u imta 60 pro visų
ug

mo staigų ben rabu iuose esan ių g venamų-

ų vietų 2012 m

pro

mok klos

pagrin in s mok ok klų

turimuose

ben rabu iuose buvo su ar ta
galim b g venti i viso 2 2 mokiniams ta iau akti kai uose g -

veno 1 2 mokiniai i ų

2 1 vaikai taigi buvo u imta 60 pro visų ug

iuose esan ių g venamų ų vietų 2012 m

mo staigų ben rabu-

pro

rimo metu buvo pa ar tos ios i va os
pri mimo ben rabut tvarkos apra uose ra tr kumų
pri mimo ben rabut tvarkos apra ai nepakankamai etal s uose tr ksta su pri mimo
tvarka susi usių klausimų pra mo pateikimu pra mo nagrin imu bei spren imo
nimo ug

l apg ven i-

mo staigos ben rabut e pri mimu ai kesnio reglamentavimo

nepaisant Lietuvos Respublikos vietimo stat mo nuostatų og mok klų ben rabu iuose
apg ven inami mokiniai priimti mok tis ne i tai mok klai priskirtos teritori os

ia teis s norma

mok klos ne visa a tinkamai va ovau asi
nustat

amos og ug

mo staigos ben rabut e gali g venti tik ios mok klos mokiniai su-

aro s l gas ben rabut e apg ven inti ir vaikus i mok klos aptarnavimo teritori os
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nepriklausomai nuo to og vaikas g vena atitinkamai mok klai priskirto e teritori o e suaro teisines prielai as ben rabut e g venti mokiniams i so ialiai remtinų ar so ialin s ri ikos
eimų smurt patiriantiems vaikams ir pan
pa ei

iant Lietuvos Respublikos vietimo stat mo 6 straipsnio 6 punkto nuostatas og

mokinių g venimo valst bin s ir savival

b s ben ro o ug

mo mok klos ben rabut e i lai os ap-

mokamos i mok klos savininko teises ir pareigas g ven inan ios institu i os kio l ų numat tas
apmok imas u g venim ben rabut e
nuostatos parengtos va ovau antis netekusiais galios teis s aktais
ben rabut e g venan ių mokinių skai ius su ar apie 0
ių mokinių pal ginimui 2012 m
ug

0

pro visų mok klose besimokan-

pro

mo staigų ben rabu iuose g veno 110 ikimok klinio am iaus vaikų nors iems

pa

ankst va ame am iu e patingai svarbus g venimas eimos aplinko e bei emo i kai artimų asmenų
t vų aukl imas ir prie i ra is skai ius su aro

1 pro visų mok klų ben rabu iuose g venan ių

vaikų ir nors is viena vertus ben rame kontekste 2016 m tik keliais pro entais i esnis nei 2012
m ta iau kita vertus ikimok klinio am iaus vaikų g venan ių ug
skai iaus pa i

mo staigų ben rabu iuose

imas man tina ro o og vis ar a nai ne e ama pakankamai pastangų siekiant

i vengti vaiko atsk rimo nuo eimos aplinkos
prie ast s

l kurių vaikai arbo ienomis lieka g venti ug

elis atstumas nuo g venamosios vietos iki mok klos 16
su mok kla

0

pro

1 pro
pro

pro

vaikai kitos prie ast s

l ko ų pav

pro

imas labai

vaikai vi utin s prie i ros priemon s pa-

t vų naktinis ar pamaininis arbas t vų sveikatos
pro

vaikai

imas leistų i vengti alies vaikų apg ven inimo ug

mo staigų ben rabu iuose ta iau ne visos mok klos turi reikaling transport
e turin io e ben rabut besimokan ių mokinių pav
tik i

2 1

tis ar vaiko interesus neatitinkan-

problemos paties vaiko elgesio ir so ialin s pe agogin s problemos bei kt 1 6
tinkamai u tikrintas mokinių pav

i-

vaikai blogas susisiekimas

mo si poreikiai

vaikai sunki eimos materialin pa

ios so ialin s eimos g venimo s l gos 2
sk rimas 1

61 pro

vaikų ne ormalio o u si mimo b relių lank mas po pamokų

vaikai vaiko turimi labai i eli ar i eli spe ialie i ug
apsunkintas

mo staigos ben rabut e

1 ug

-

mo staigo-

imas n ra u tikrinamas arba u tikrinamas

alies nes mok kla neturi geltono o autobusiuko arba vieno turimo geltono o autobusiuko ar

kito mok klos turimo transporto neu tenka patenkinti visų mokinių poreikius mok klos turimas
transportas n ra pritaik tas pav

iui ne galių vaikų pav

imui

glob ai r pinto ai pa eis ami teis s aktų nuostatas ne visa a g vena kartu su globo amu
r pinamu vaiku
i 2 1 mok klų ben rabu iuose g venan ių vaikų
1

vaikų glob as r pinto as

2

ų ra globo ami r pinami i ų

ra so ialin s globos staiga o 110 vaikų

klų ben rabu iuose g vena 11 pro

2012 m

1 pro

inis asmuo t

mok -

globo amų r pinamų vaikų l ginant su

ben ru mok klų ben rabu iuose g venan ių vaikų skai iumi L ginant 2016 m ir 2012 m

uome-
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nis pa r kus skirtumas tarp ben rabut e g venan ių vaikų i so ialin s globos staigų skai iaus
2012 m

6 vaikai 2016 m

1

vaikai

kitos problemos susi usios su globo amų r pinamų vaikų apg ven inimu ug

mo staigos

ben rabut e
nesu ar ta galim b savaitgaliais gr ti so ialin s globos staigas
per ma a skiriama pinigų suma vaikų asmenin ms i lai oms
ne visa a tinkamai vertinamas spren imo apg ven inti globo am

r pinam

vaik ug

-

mo staigos ben rabut e atitikimas nepilname io interesams ir teis s aktų nuostatoms
i 2 1 vaikų g venan ių ug
n s ri ikos eimų auginan ių vaikus

mo staigų ben rabu iuose

2 20 pro

is skai ius l ginant su 2012 m

pro visų ben rabu iuose g venan ių vaikų

ra

ra kil i so iali-

uomenimis

miai i esnis ir tai i

6 vaikai 1

alies sietina su netinkamu

so ialin s ri ikos eimų problemų spren imu ir nepakankamu so ialiniu arbu
i lieka problema og vaikų tarp ų
ben rabut e a nai ra spren
bu ius i

ir prie mok klinio am iaus apg ven inimu mok klos

iamos eimų so ialin s problemos o mok klos turin ios ben ra-

alies tampa alternat va so ialin s globos staigoms

ai kurios ug

likusios po kelet neapg ven intų ben rabu io kambarių ei i kiltų neati

mo staigos turi pa-

liotinas poreikis apg -

ven inti vaik susi arius nepalankiai situa i ai namuose eimo e
elgesio problemų turin ių vaikų nelankan ių mok ai kuriais atve ais elgesio problemų turin ių vaikų

klos linkusių nusikalsti ir pan

nelankan ių mok klos linkusių nusikalsti ir pan ap-

apg ven inimas ug

g ven inimas ug

mo staigos ben rabut e tampa

alternat va Lietuvos Respublikos minimalios ir vi utin s prie i ros stat me nustat toms minimalios ar
net vi utin s prie i ros priemon ms

mo staigos

ben rabut e kai kuriais atve ais
tampa alternat va Lietuvos Respublikos minimalios ir vi utin s
prie i ros stat me nustat toms
minimalios ar net vi utin s prie-

i ros priemon ms
so ialin s ri ikos eimose augan ių vaikų apg ven inimas ug
laikinai

arbo ienomis i spren

mo staigų ben rabu iuose

ia ų saugumo ir saugios aplinkos u tikrinimo klausim

teisių u tikrinimo eimose problema lieka nei spr sta iems gr us

ta iau ų

eimas savaitgaliais ir atostogų

metu
aiko teisių apsaugos sk riai ne visa a tinkamai atlieka iems priskirtas unk i as susi usias
su vaiko teisių ir o geriausių interesų g ven inimo u tikrinimu ne visuomet ra skiriamas

mes s

bei imamasi priemonių vaikų ir t vų tarpusavio r io i saugo imui bei stiprinimui ne visa a omimasi t vų pareigų g ven inimu vaikų at vilgiu nesvarstomas poreikio g venti mok klos ben rabut e aktualumas pasikeitus pa

iai eimo e ne visa a i esm s ir visapusi kai vertinamos vaikų

geriausių interesų u tikrinimo galim b s ne visuomet atsi velgiama vaiko nuomon

l g venimo
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mok klos ben rabut e nors pakit s vaiko elges s reikalau a neaiesiogiai su vaikais irban ių asmenų
bu

aukl to ų ir

ti

liotinų spren imų ir pan

to ų naktinių aukl to ų skai ius ra per ma as

patenkinti b tiniausius vaiko poreikius ir tokia situai a su aro prielai as vaiko teisių pa ei imams

vis ar n ra teis s aktų
kurie

reglamentuotų

staigų ben rabu iuose
ių asmenų

normat vus ir atitinkamai personalo su

mo

irban-

arbo laiko s nau ų

t bei skai ių pagal atskiras mok klų paskir ių grupes ar

pagal atskiras mokinių grupes spe ialių ų poreikių vaikai so ialin s ri ikos vaikai ir pan
siai ug

ug

mo staigų ben rabu iuose tiesiogiai su vaikais irban ių asmenų

a niau-

aukl to ų ir bu

to ų

naktinių aukl to ų skai ius ra per ma as patenkinti b tiniausius vaiko poreikius ir tokia situa i a
su aro prielai as vaiko teisių pa ei imams
ug
ug

mo staigų prisiimtų sipareigo imų v k

mas ra ribotas ir ar apsunkintas

l vairių

mo staigoms ben rabu iams k lan ių problemų
nansinių skiriamų l ų nepakanka papil omai reikalingiems arbuoto ų sveikatos prie i -

ros spe ialistų aukl to ų aukl to ų pa
tinkamos g venamosios ir ug
l ko su
er v

ų naktinių aukl to ų ar bu

to ų etatams steigti

mo si aplinkos u tikrinimo g venamų ų patalpų tr kumas

tinga suma inti viename kambar e g venan ių vaikų skai ių u tikrinti iems priva i

buitinių patalpų vaikų so ialinių g

ių ug

mui tr kumas nepakankamai pritaik ta aplinka

mokiniams turintiems i elius ir labai i elius ug

mosi poreikius taip pat vaikams su u

negalia g venamų ų patalpų neatitikimas iuolaikinei ug
siose patalpose esantis inventorius susi
ma gai in ineriniai vam

mo si aplinkai susi

v

imo

s g venamo-

v usios sanitarin s patalpos ir ose esant s sanitariniai

nai tinklai saugumo reikalavimų neatitinkant s lauko ai imų rengi-

mai
so ialinio pob

io reikalingas nuolatinis arbas ne tik su vaikais i so ialin s ri ikos eimų

bet ir su ų t vais nes t vai nepakankamai al vau a spren

iant vaikų prie i ros klausimus ais ne-

sir pina o vaikai kartais nenori laik tis elgesio normų bei tais klių ra link pa eisti vi aus tvarkos
tais kles be to ie ne visa a turi pakankamus so ialinius g
kitos

ius

per ma a pinigų suma skiriama vieno mokinio maitinimui per ma as vienam vaikui

nustat tas skiriamas van ens kiekis tr ksta l ų vaikų u imtumui skatinti v st ti

vairioms popi-

etin ms veikloms kan eliarin ms prek ms ir stalo ai imams sig ti tr ksta skiriamų l ų val mo
skalbimo priemon ms

igienos reikmenims sig ti

mok klų ben rabu iuose susi ariusi situa i

sunkina tai og ug

mo staigoms ilg laik

neskiriamos l os ar ų skiriama pernel g ma ai i kilusioms problemoms spr sti pernel g a nai
nepaisoma geriausių vaiko interesų u tikrinimo svarbos neskiriamas pakankamas
o gerovei nors tai vertinus vaikų pa ei

mes s vaikui

iamum tur tų b ti laikoma prioritetu

tsi velgusi t rimo metu nustat tas problemas vaiko teisių apsaugos kontrolier pateik si -
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l mus kompetentingoms valst b s ir savival

bių institu i oms ug

mo staigoms

Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministeri ai
si l ti pakartotinai svarst ti galim b priimti atitinkamus teis s aktus reglamentuo an ius
ug

mo staigų ben rabu iuose irban ių spe ialistų arbo laiko s nau ų normat vus ir atitinka-

mai personalo su

t bei skai ių pagal atskiras mok klų paskir ių grupes ar pagal atskiras mokinių

grupes siekiant su ar ti visapusi kai vaikų poreikius atitinkan ias g venimo ir ug

mo si s l gas

mok klų ben rabu iuose
avival

b ms

spr sti mokinių pav

imo ug

nan ių mok klų ben rabu iuose

mo staigas problemas siekiant suma inti mokinių g ve-

l neu tikrinto pav

imo ar nepakankamai i v st tos transpor-

to sistemos skai ių
svarst ti ir ie koti galim bių vertinus savival

b e veikian ių ug

mo staigų ben rabu ių

poreikius ir atsi velgus vaiko teisių apsaugos kontrolier s t rime nuro

tas atitinkamoms mok -

kloms su ben rabu iais k lan ias problemas skirti ioms mokslo staigoms papil om

nansavim

reikalingiems spe ialistų etatams ben rabu iuose steigti ir i laik ti ben rabut e g venan ių vaikų g venimo mok mosi ir poilsio s l goms gerinti kitoms problemoms k lan ioms

l nansinių

resursų tr kumo spr sti
ati

iai vertinti atve us kai ug

mo staigų ben rabu iuose g vena vaikai i so ialin s glo-

bos staigų ar kurie ra globo ami r pinami

inių asmenų

pa

kai nesu ar ta galim b

vaikams savaitgaliais gr ti so ialin s globos staigas pas glob us r pinto us
glob o r pinto o pareigų netinkamo v k

mo atve ui ams

iems

aai k us vaiko

spr sti glob o r pinto o atsako-

m b s ar glob o r pinto o pakeitimo klausimus
siekti ka ikimok klinio ir prie mok klinio am iaus vaikai ug

mo staigų ben rabu iuose

b tų apg ven inami tik i imtiniais atve ais ir tik tokiam laikotarpiui kiek t siasi aplink b s

l kurių

vaiko apg ven inimas ben rabut e buvo b tinas
stiprinti ir pl sti so ialinių paslaugų teikim

eimai taip pat u tikrinti ka teikiamos paslau-

gos kaip manoma labiau atitiktų tikruosius paslaugų gav ų poreikius

tikrinti ka paslaugų e ek-

t vumas b tų nuolat vertinamas o taikomos priemon s priklausomai nuo pakitusių eimos poreikių b tų ne elsiant koreguo amos
u tikrinti ka elgesio problemų turin ių vaikų nelankan ių mok klos linkusių nusikalsti ir
pan apg ven inimas ug

mo staigos ben rabut e netaptų alternat va Lietuvos Respublikos mi-

nimalios ir vi utin s prie i ros stat me nustat toms minimalios ar vi utin s prie i ros priemon ms
skatinti glau esn vaiko teisių apsaugos sk rių spe ialistų ir so ialinių arbuoto ų ben raarbiavim su ug

mo staigomis kei iantis in orma i a apie vaikus ų eimas kuriems galimai rei-

kalingas so ialinių paslaugų teikimas ar kita pagalba taip pat siekiant u tikrinti so ialin s ri ikos
eimose augantiems ir mok klų ben rabu iuose g venantiems vaikams reikalingų so ialinių ir kitų
paslaugų prieinamum
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pra ti savival

bių a ministra i as iki 201 m sausio 0

in ormuoti ra tu vaiko teisių

apsaugos kontrolier apie priimtus spren imus kartu nuro ant atitinkamų spren imų numatomus
g ven inimo terminus

l kiekvieno i auk iau pateiktų si l mų skirtų vaikų g venan ių ug

staigų ben rabu iuose pa
g

mo

iai gerinti

mo staigoms turin ioms ben rabu ius

si l ti per i r ti ri mimo mok klų ben rabu ius tvarkos apra us ir siekiant ai kumo
taliau reglamentuoti pri mimo tvarkos klausimus nuro
teikiant pra m

e-

ti kokie okumentai tur tų b ti pateikti

l vaiko apg ven inimo ben rabut e apibr

ti spren imo pri mimo

l apg -

ven inimo ben rabut e tvark ir terminus bei kt
si l ti ri mimo mok klų ben rabu ius tvarkos apra uose tvirtinti minimalų vaiko am ių
nuo kurio is gali b ti priimtas g venti ben rabut
e to si l ti prie apg ven inant ikimok klinio ir prie mok klinio am iaus vaikus ben rabut e

klausim

erinti su miesto ra ono savival

bių vaiko teisių apsaugos sk riais siekiant ob ek-

t viai vertinti tokio spren imo atitikim geriausiems vaiko interesams esant konkre iai situa i ai
ir aplink b ms taip pat siekiant i vengti t vų piktnau
ven inimo ug

iavimo vaikų gerove kai ma ame io apg -

mo staigos ben rabut e tikro i prie astis t vų vengimas prisiimti atsakom b ir

atlikti savo pareigas vaiko at vilgiu
pra ti kurti glau

ius ben ra arbiavimo r ius su miesto ra ono vaiko teisių apsaugos sk -

rų spe ialistais ir apie ben rabut e g venan io mokinio eim

galimai stoko an i so ialinių g -

ių pasteb tas vaiko su t vais ben ravimo problemas kitas t vų val

ios g ven inimo proble-

mas ne elsiant uos in ormuoti siekiant u tikrinti vaikui ir eimai reikalingos pagalbos teikim
aiko teisių apsaugos kontrolier pra
ienos pateikti priimtus spren imus

savival

bes ir ug

l si l mų skirtų vaikų pa

mo staigas iki 201 m sausio 0
iai ben rabu iuose gerinti

tlikus t rim pa ma buvo pateikta Lietuvos Respublikos so ialin s apsaugos ir arbo ministeri ai atkreipiant

mes so ialinių paslaugų teikimo problemas ir b tin b u tikrinti ų atitikim

tikriesiems eimų poreikiams taip pat b tin b u tikrinti so ialinių paslaugų nustat mo ir teikimo
kok b s kontrol s me

ani mų e ekt vų veikim

3.3.5. Įtraukiojo ugdymo(si) problemos
Lietuva kaip ir kitos ungtinių autų aiko teisių konven i os al v s sipareigo o gerbti ir garantuoti visas onven i o e numat tas teises kiekvienam vaikui be okios iskrimina i os nepriklausomai nuo vaiko o t vų arba teis tų glob ų r pinto ų ras s o os spalvos l ties kalbos religi os
politinių ar kitokių pa i rų taut b s etnin s ar so ialin s kilm s turto sveikatos ar kokių nors kitų
aplink bių ir imtis visų reikiamų priemonių ka vaikas b tų apsaugotas nuo bet kokios iskrimina ios ar bausmių

l vaiko t vų teis tų glob ų r pinto ų ar kitų eimos narių statuso veiklos pa i -

rų ar sitikinimų

aiko teisių konven i a garantuo a spe ialių ų poreikių vaiko teis

moksl be okios
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iskrimina i os

onven i os 2 2

ir 2 straipsniai
alst b turi pareig u tikrinti ka spe ialių ų po-

iek tarptautiniai tiek na io-

reikių turint s vaikai neb tų alinami i ben ros

naliniai teis s aktai pripa sta visų

vietimo sistemos ir vaikams neb tų atimta galim b

vaikų taip pat ir spe ialių ų ug

g ti nemokam ir privalom i silavinim ka visi

vaikai tur tų galim b

-

mosi poreikių turin ių vaikų teis

g ti integra in kok bi k ir

moksl kuris leistų i lavinti g ve-

nemokam pra in pagrin in ir vi urin i silavinim

nimui svarbius komunika inius ge-

l giai su kitais asmenimis tose ben ruomen se ku-

b imus ir so ialin kompeten i

riose ie g vena

g ti geb imus savaranki kai kurti
savo g venim

alst b turi pa-

reig kurti vietimo sistemas ir u tikrinti ų prieinamum kiekvienam vaikui be okios iskrimina i os
ir nepriklausomai nuo vaiko so ialin s pa

ties kalbos am iaus ar kitų aplink bių

alst b s ra

pareigotos u tikrinti ka spe ialių ų poreikių turint s vaikai neb tų alinami i ben ros vietimo
sistemos ir vaikams neb tų atimta galim b g ti nemokam ir privalom i silavinim ka visi vaikai
tur tų galim b

g ti integra in kok bi k ir nemokam pra in pagrin in ir vi urin i silavinim

l giai su kitais asmenimis tose ben ruomen se kuriose ie g vena
eis s aktai spe ialių ų ug

mosi poreikių turin ių vaikų ug

nuostatomis ir prin ipais traukusis ug

mas u tikrina vaikams kok bi k ug

giama kiekvieno vaiko taip pat ir o t vų l kes ius ug
laugų reikmes ir kt

m grin

ia traukio o ug
m s

mo

kai atsi vel-

mosi poreikių patumus pagalbos ir pas-

ta iau praktin e vaiko teisų apsaugos kontrolier s veiklo e pastebimas atotr -

kis tarp teori os ir praktikos
tikrinant kok bi k vaiko ug

m si b tina ka vaikas ug

mo staigo e austųsi saugus

o pagalba ir paslaugos am b tų teikiamos pasitelkiant maksimalų ati um r pestingum ir
singum
ug

e ant pastangas suprasti vaiko rai

ir ug

m si kaip viening pro es

me-

vienas vaikas

mo si pro eso metu neturi patirti pa eminimo b ti var i amu kitokiu ignoruo amu ar net

i metamu i mok klos rekomen uo ant ug

ti namuose

ors vietimo stat me garantuo amas vietimo prieinamumas mokiniui turin iam spe ialiųų ug

mosi poreikių praktiko e susi uriama su vietimo prieinamumo u tikrinimo problemomis

nepritaik ta mok klos aplinka nepakankamai teikiama psi
vietimo pagalba tr ksta ug

ologin

mui skirtų priemonių nepakankama spe ialistų kompeten i a nei-

giamos visuomen s nuostatos mok klų steig ai nepakankam
etato steigimui ir kt

spe ialio i pe agogin ir kita
mes skiria mok to o pa

aiko teisių apsaugos kontrolier ne kart nuro

o

tiek mok kloms tiek mo-

k klų steig ams alinti in ivi ualių skun ų t rimo metu nustat tus pa ei imus susi usius su min tomis problemomis

usitikimų kon eren i ų metu ak entavo traukio o vietimo svarb ir realų

praktin o g ven inim
kmingas spe ialių ų ug

mosi poreikių turin ių vaikų ug

mas reikalau a mok klų ben ra-
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arbiavimo su eimomis

ių vaikų ug

mas ra ben ras pro esionalų ir t vų u

tur tų b ti suteikta galim b parinkti norim ug

avin s

vams

mo teikimo mo el savo vaikui atsi velgiant

vaiko interesus spe ialistų rekomen a i as ir pan uri b ti v stoma ben ra arbiavimu ir palaik mu
paremta partner st tarp mok klos a ministra i os mok to ų ir t vų ie koma spren imų atitinkan ių geriausius vaiko interesus
etgi vertinant tam tikr pa ang bei pastangas tenka pripa inti og spe ialių ų ug
poreikių turin ių vaikų ug

mo problemos i lieka aktualios

staigo e atliktų t rimų ar tina i va a ka
nių organi a inių psi
kų

ologinių ir kitų

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus

alies vietimo staigose vis ar gausu kli
l kurių spe ialių ų ug

vietim n ra tinkamai g ven inama
amin tina ka

atkreipiamas

ių

nansi-

mosi poreikių vaikų teis

trau-

i tema ra plati ir apima tiek visapusi kos ir e ekt vios

vietimo pagalbos teikimo klasių ormavimo mok klose tiek ug
aspektus

mosi

mo pro eso pritaik mo bei kitus

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos veiklos ataskaitose nuolat

mes s spe ialių ų ug

mosi poreikių turin ių vaikų teis s moksl

g ven inimo

problemas
taskaitiniu laikotarpiu atkreiptas
problemas

mes s auti mo spektro sutrikimų turin ių vaikų ug

mo

irbant su auti mo spektro sutrikimų turin iais vaikais svarbus aplinkos strukt ravi-

mas namų aplinkos suskirst mas veiklos onas vaiko ienotvark s suk rimas nau o ant ra tin
in orma i

paveiksl lius nuotraukas simbolius pan

geb imus vi ualinis u

uo ių ir ų sekų pateikimas

sutrikimas bet neturint s intelekto sutrikimo gali ug

veiklos in ivi uali avimas atsi velgiant

okiniai kuriems nustat tas vairiapusis rai os
tis tik ben ro o ug

mo mok klose

vaikai skirtingai nei vairiapusių rai os ir intelekto sutrikimų turint s vaikai neturi kitos ug
ternat vos nors iems nustat ti i eli ir labai i eli spe ialie i ug
taiko arba visai neprisitaiko ben ro o ug

mo mok klų klas se

mok klose iems skiriamas namų mok mas ir tokiu b
teisių apsaugos kontrolier
mo spren
br

o

okie

mosi al-

mosi poreikiai ir ie sunkiai prisia niausiai tokie vaikai nepritampa

u ie atskiriami nuo so ialin s aplinkos

atsi velg ama nev riaus binių organi a i ų pra m

aiko

l tarpininkavi-

iant klasių steigimo auti mo spektro sutrikimus turintiems vaikams problemas bei pa-

ama traukio o ug

mo svarb

mosi poreikių turin ių vaikų ug
ilniaus miesto savival

atkreip

ilniaus miesto savival

b s

mes spe ialių ų ug-

mo ir paslaugų teikimo u tikrinimo problemas ilniaus mieste

b s a ministra i os vietimo kult ros ir sporto epartamentas in or-

mavo ka koor inuo amas mokinių pri mim ir nustat

amas klasių komplektų skai ių vertina

tiek mokinių poreikius tiek teisines bei nansines galim bes klasių skirtų auti mo spektro sutrikimų turin ių vaikų komplektavimas erinamas su ilniaus miesto psi

ologine pe agogine tarn b

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staiga kaip partneris kartu su
perspekt vos ir

si

ikos negalios atstovavimo entras

si

ikos sveikatos

engri a organi uoto e isku-

si o e kurio e al vavo Lietuvos Respublikos vietimo ministeri os Lietuvos Respublikos l gių galim bių kontrolieriaus tarn bos atstovai nev riaus binių organi a i ų bei kitų staigų atstovai vaikų
t vai

aikų turin ių negali

teis s

vietim u tikrinimas Lietuvo e atkreip

mes

traukio o
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vietimo svarb

teis s aktų

kinių turin ių spe ialių ų ug

vietimo ir mokslo ministro 2011 0
mosi poreikių ug

0 sak mo r

1

l mo-

mo organi avimo tvarkos apra o patvirtinimo

vertinimo bei kitas problemas siekiant tinkamai g ven inti tarptautinius sipareigo imus traukioo vietimo srit e

3.3.6. Vaikų, turinčių autizmo spektro, elgesio ir (ar) emocijų sunkumų
arba sutrikimų, įtraukusis ugdymas
Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2016 m bir elio
buvo su ar ta arbo grup

sak mu

r

agalbos vaikams turintiems so ialin s ir emo in s rai os sutrikimų

kon ep i os ir os g ven inimo veiksmų plano pro ektui parengti vertinus arbo grup s narių ir
ekspertų nuomones

arbo grup e buvo priimtas spren imas pakeisti okumento pava inim

o

turin ir kt
arbo grup s veiklo e al vavo atstovai i
veikatos apsaugos ministeri os
psi

entro

mo entro

ologi os entro

mo entro

altinis bei

iaulių universiteto pe ialiosios pe agogikos kate ros

alst binio psi

Lietuvos savival

ilniaus

lung s spe i-

ieme

io ug

mo

ilniaus universiteto iloso os

antaros gimna i os vietimo arbuoto ų pro esin s s un-

ikos sveikatos entro

bių aso ia i os

ilniaus miesto

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos

elgau i kio spe ialio o ug

akulteto ir auno kolegi os
gos

pe ialiosios pe agogikos ir psi

ologin s pe agogin s tarn bos

alio o ug

vietimo ir mokslo o ialin s apsaugos ir arbo bei

antari kių klinikų lialo aiko rai os entras

ainių ra ono savival

b s a ministra i os Lietuvos ne galių ų

orumo sutrikusio intelekto monių globos ben ri os ilniaus

iltis aso ia i os

itoks vaikas ir

Lietuvos auti mo aso ia i os Lietaus vaikai
traukio o ug

mo kon ep-

i os auti mo spektro elgesio ar
epaisant v kstan ių pok ių vaikams n ra su aro-

ir emo i ų sunkumų arba sutriki-

mos s l gos gauti tinkamiausias mok mosi paslau-

mų turintiems vaikams buvo ren-

gas

l koor inuoto tarpinstitu inio ben ra arbia-

vimo tr kumo vaikui ir o atstovams pagal stat m
n ra u tikrinama galim b laiku gauti vaiko poreikius atitinkan ias paslaugas ir pagalb

giama siekiant u tikrinti auti mo
spektro elgesio ar ir emo i ų
sunkumų arba sutrikimų turin ių
vaikų traukų ir l giateis kok bi k ug

m

si aplinkas pritaikant

prie in ivi ualių vaiko poreikių koor inuotai teikiant tinkamas vietimo pagalbos sveikatos prie i ros ir so ialines paslaugas
vietimo ir mokslo ministeri a arbo grup s parengt traukio o ug

mo kon ep i os auti mo

spektro elgesio ar ir emo i ų sunkumų arba sutrikimų turintiems vaikams kon ep i os pro ekt
liau

on ep i a pateik o

to-

ialiam erinimui tik o ialin s apsaugos ir arbo bei veikatos apsau-
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gos ministeri oms

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigai ir Lietuvos savival

aiko teisių apsaugos kontrolier

bių aso ia i ai

atsi velg ama praktiko e k lan ias problemas u tikrinant

tinkam vaikų turin ių auti mo spektro sutrikimų elgesio ar ir emo i ų sunkumų arba sutrikimų
teisių g ven inim bei iems ir ų t vams glob ams r pinto ams reikaling pagalb ir paslaugas
i esm s pritar

on ep i os poreikiui ta iau atsi velg ama tai ka

arbo grupei buvo pavesta

parengti kon ep i os ir os g ven inimo veiksmų plano pro ekt bei man
pok ių praktiko e atitinkamo e srit e i sak nuomon
okumentu tvirtinti ir on ep i
tai ka

ama og siekiant realių

og ra tikslinga svarst ti galim b vienu

ir os g ven inimo priemonių plan

aip pat atkreipiant

arbo grup s veiklo e al vavo vairių institu i ų atstovai buvo i sak ta nuomon

ep i os pro ektas o

mes
og on-

ialiai erinti ir pastaboms pateikti tur tų b ti pateiktas visiems arbo grup s

nariams ų atstovau amoms institu i oms
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staiga pateik svarst ti iuos pasi l mus on ep i os tobulinimui
patikslinant nuostatas tvirtinan ias og vaikų turin ių auti mo spektro sutrikimų elgesio
ar ir emo i ų sunkumų arba sutrikimų traukio o ug

mo ir koor inuotai teikiamos pagalbos vaikui

ir o eimai teikimas g ven inamas keturiais l gmenimis priklausomai nuo vaiko am iaus elgesio
ar ir emo i ų sunkumų ar auti mo spektro arba elgesio ar ir emo i ų sutrikimo l gio ir reikiamos
pagalbos pob
pra

io ankst vo i preven i a ir interven i a nuo gimimo iki vietimo staigos lank mo

ios vietimo staigos l gmeniu savival
papil ant on ep i

laugas teikiantis eimos g

b s l gmeniu ir na ionaliniu l gmeniu

nuoro a og vaiko sveikatos tikrinim atlieka eimos me i inos pasto as ar vaikų ligų g

teikian io e staigo e kurio e vaikas ra prira tas
vaikų ligų g

to as atlik s vaiko psi

k siun ia pa ient

to as asmens sveikatos prie i ros paslaugas
eimos me i inos paslaugas teikiantis eimos ar

omotorin s rai os tikrinim ir nustat s rai os sutrikimo ri i-

pirminio l gio paslaugas teikiant psi

ikos sveikatos entr arba antrinio l gio

paslaugas teikian i vaikų rai os sutrikimų ankst vosios reabilita i os paslaugas teikian i asmens
sveikatos prie i ros staig

aip pat tvirtinant og vaikų rai os sutrikimų ankst vosios reabilita i-

os paslaugas teikia spe ialistų koman a
patikslinant on ep i os nuostatas

l eimos in ormavimo ir koor inuotos pagalbos gavi-

mo galim bių nuro ant og sveikatos prie i ros staiga nusta iusi vaiko rai os sutrikim

psi

i-

kos elgesio ir emo i ų sutrikim rekomen uo a vaiko t vams kreiptis ų vaiko g venamosios vietos savival

b s tarpinstitu inio ben ra arbiavimo koor inatorių

l pagalbos siekiant u tikrinti

tinkam sveikatos prie i ros staigos spe ialistų pateiktų rekomen a i ų g ven inim
prie i ros staiga in ormuo a savival

veikatos

b s vaiko teisių apsaugos sk rių pagal vaiko g venam

arba

staigos viet kai vaiko atstovai pagal stat m neu tikrina sveikatos prie i ros paslaugų vaikui teikimo arba atsisako ben ra arbiauti
patikslinti ir i pl sti
tvirtinant ka

on ep i os nuostatas

l tarpinstitu inio koor inatoriaus unk i ų

tarpinstitu inio ben ra arbiavimo koor inatorius teikia in orma i

konsultuo a
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vaiko t vus bei esant poreikiui ini i uo a kompleksi kai teikiamos pagalbos ar atskirų paslaugų vaikui ir ar o eimai teikim taip pat pa e a vaiko t vams ie koti optimalių resursų ir galim bių ka
va ovau antis io e kon ep i o e ir kituose teis s aktuose tvirtintais pagalbos paslaugų teikimo
prin ipais b tų u tikrintas tinkamas sveikatos prie i ros staigos pe agogin s psi
n bos bei kitų spe ialistų rekomen a i ų g ven inimas
inatorius esant poreikiui nukreipia vaiko t vus glob us
vaiko pe agoginio psi
sk rimo

k la vaiko ug
papil

arpinstitu inio ben ra arbiavimo koorpe agogin psi

ologinio vertinimo ir ar vaiko spe ialio o ug

aiko t vai pe agogin psi

ologin s tar-

ologin tarn b

l

mosi ir vietimo pagalbos

ologin tarn b gali kreiptis pat s savo ini iat va

ei iems

mo sunkumų kalbos ben ravimo elgesio emo inių ir kitų namuose
ti on ep i os nuostatas

l traukio o ug

mo kok b s veiksnių nuro ant ka be

vieno i pagrin inių s km lemian ių veiksnių po it vaus vietimo staigos a ministra i os mok to ų ir mok klo e irban ių spe ialistų po i rio skirtingų poreikių turin ius mokinius ir ų ug

m si

rauge su ben raam iais taip pat ra svarbus noras ir ini iat va ben ra arbiauti su kolegomis ir
kitais spe ialistais veiksmingai veikiant mokinių skirt bes vietimo staigo e ir ar klas e grup e
atsi velgiant tai ka

on ep i o e i skirtos tr s vaikų grup s vaikai turint s auti mo spek-

tro sutrikimų vaikai turint s elgesio ar ir emo i ų sunkumų vaikai turint s elgesio ar ir emo i ų
sutrikimų siekiant teisinio reglamentavimo nuoseklumo ir ai kumo buvo pasi l ta i pl sti on epi os nuostatas

l po it vaus elgesio palaik mo sistemos pateikiant sistemos s voka ai kiau ir

nuosekliau apib

inant po it vaus elgesio palaik mo sistemos tikslus ir l gmenis mokinių po i-

t vaus elgesio palaik mo elementus mok klos klas s ben ruomen s taip pat ir vaiko turin io
auti mo spektro sutrikimų elgesio ir ar emo i ų sunkumų arba sutrikimų ir o t vų vai men

a-

l vavim po it vaus elgesio palaik mo sistemo e vietimo staigos ben ra arbiavim su kitais kitų
kompetentingų staigų spe ialistais ir pan ir arba tikslinti konkre ias pro ekto ormuluotes
papil

ti on ep i os nuostat

ak entuo ant og reikiama pagalba ir paslaugos vaikui tu-

rin iam auti mo spektro sutrikimų elgesio ar ir emo i ų sunkumų arba sutrikimų ir o eimai turi
b ti organi uo amos taip ka spe ialistai b tų kompetentingi kuo anks iau atpa inti nerim kelian ius enklus vaiko elges e bei vaikui ir o eimai b tų garantuota galim b kuo anks iau gauti
reikiam pagalb

ne tik vaikui su arant s l gas ug

tis ben ro o ug

mo ben rosios paskirties

klas e grup e
on ep i os nuostatas reglamentuo an ias pagalbos teikim savival
si l ta i pl sti numatant ka savival

b s l gmen e pa-

b u tikrina i samių statistinių uomenų apie savival

b s

teritori o e g venan ius vaikus turin ius auti mo spektro sutrikimų elgesio ar ir emo i ų sunkumų
arba sutrikimų rinkim ir anali

aip pat ka savival

b s v k omo i institu i a reng ama mok -

klų tinklo pertvarkos planus metinius so ialinių paslaugų planus ne galių ų so ialin s integra i os
programas r pinasi vietimo prieinamumu ir o nuoseklumo t stinumo ir perspekt vos u tikrinimu
visose ug

mo pakopose nemokamų so ialinių skaitant bet neapsiribo ant so ialin s reabilita-

i os paslaugų prieinamumu os teritori o e g venantiems auti mo spektro sutrikimų elgesio ar
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ir emo i ų sunkumų arba sutrikimų turintiems vaikams ir ų eimos nariams u tikrina spe ialistų
irban ių su auti mo spektro elgesio ar ir emo i ų sunkumų arba sutrikimų turin iais vaikais ir ų
eimomis kompeten i ų io e srit e ug
nuostatas

m

l tarpinstitu inio ben ra arbiavimo koor inatoriaus vai mens savival

b sl -

gmen e pasi l ta patikslinti ir i pl sti nuro ant ka tarpinstitu inio ben ra arbiavimo koor inatoriui stat mu eleguota unk i a koor inuoti koor inuotai teikiamas vietimo pagalbos so ialin s
ir sveikatos prie i ros paslaugas nustat ti ios pagalbos ir paslaugų poreik ini i uoti ir planuoti ų
pl tr

v k

ti prieinamumo ir kok b s steb sen

burti spe ialistų grup

teikian i so ialin s pa-

ramos ir sveikatos prie i ros paslaugas in ormuoti vietos ben ruomen apie galim bes gauti reikiam pagalb ir paslaugas savival

b e ir kt aip pat ka

kai tarpinstitu inio ben ra arbiavimo

koor inatorių kreipiasi vaiko turin io auti mo spektro sutrikimų elgesio ar ir emo i ų sunkumų
arba sutrikimų t vai ie kartu vertin ami eimos poreikius ir savival

b e esan ius vietimo pa-

galbos so ialinių ir sveikatos prie i ros paslaugų resursus ie ko optimaliausio vaiko ir eimos poreikius tenkinan io spren imo ir vaiko sveikat ar psi
kumus sutrikimus pe agogines psi
ug

omotorin rai

ologines asmen b s ir ug

arba vaiko mok mosi sun-

mosi problemas spe ialiuosius

mosi poreikius vertinusių staigų spe ialistų rekomen a i ų g ven inimo galim bių

pereinant i vienos ug

mo pakopos kit arba kei iant vietimo staig

aikui

tarpinstitu inio ben ra-

arbiavimo koor inatorius ini i uo a tarp in binius spe ialistų susitikimus kuriuose al vau a vaik
ug ant s pe agogai b simi vaiko pe agogai vaiko t vai ir kiti suinteresuoti asmen s susitikimų
metu aptariamos visos svarbios aplink b s vaiko ug

mosi patumai reikalavimai aplinkai pagal-

bos resursai ir kt
tvirtinti ka pe agogin psi
pe agoginių psi

ologinių asmen b s ir ug

nim ir teikia rekomen a i as
ug

m

ologin tarn ba atlieka vaiko mok mosi sunkumų sutrikimų
mosi problemų spe ialių ų ug

l tolesnio vaiko ug

aip pat numat ti og pe agogin psi

mosi poreikių verti-

mo vietimo pagalbos teikimo skiria spe ialų

ologin tarn ba teikia meto in pagalb ir so ia-

liniams arbuoto ams bei vaiko teisių apsaugos spe ialistams
i pl sti ir patikslinti savival

b s galio imus nuro ant ka savival

b e laikantis io e kon-

ep i o e ir kituose teis s aktuose tvirtintų pagalbos ir paslaugų teikimo prin ipų vaikams turintiems auti mo spektro sutrikimų elgesio ar ir emo i ų sunkumų arba sutrikimų ir ar ų eimoms
u tikrinama reikiama vietimo pagalba sveikatos prie i ros paslaugos bei so ialin s paslaugos u tikrinamas so ialin s prie i ros paslaugų prieinamumas organi uo amos so ialin s integra i os ir
reabilita i os
ir kt

ienos entrų paslaugos laikino atokv pio paslaugos t vams eimų konsultavimas

siekiant u tikrinti geriausias s l gas vaikams g ti b tinas ben r sias aka emines inias ko-

munika inių ir so ialinių g

ių i mokti savaranki kumo bei ma inti ų ir ų eimų so ialin s atskir-

ties ri ik
tikslinti nuostatas

l mobilios koman os ir entro mobiliosios koman os paskirties tikslo

mobiliosios koman os paskirtis

teikti ekspertin pagalb

vietimo staigos mok to ams a mini-
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stra i ai vietimo pagalbos ir kitiems spe ialistams
tiems vaik

irbantiems teikiantiems paslaugas ir ug an-

vaikus turint turin ius auti mo spektro sutrikimų elgesio ar ir emo i ų sunkumų

arba sutrikimų ir o t vams kai nepakanka pe agogin s psi
teikiamų paslaugų

ologin s tarn bos ir kitų spe ialistų

entro mobilios koman os tikslas kartu su vaik ug an iais pe agogais ir vie-

timo staigos vietimo pagalbos spe ialistais pe agogin s psi

ologin s tarn bos ir kitais u pagal-

bos ir paslaugų vaikui ir o t vams organi avim ir ar teikim atsakingais spe ialistais vaiko t vais
ir eigu tai atitinka geriausius vaiko interesus vaiku aptarti vaiko ug

mosi patumus k lan ias

problemas vertinti s km s veiksnius ie koti ir rasti vaiko mok mosi ug

mosi ir g venamo o e

aplinko e vaik mot vuo an ių palaikan ių stiprinan ių vi inių ir i orinių i teklių
na ionalin pagalbos l gmen reglamentuo an ias nuostatas papil

ti nuoro a

l mok mų

apie vaikų auti mo spektro sutrikimus elgesio ar ir emo i ų sunkumus arba sutrikimus traukimo
vairių sri ių spe ialistų

irban ių su vaikais rengimo programas ir kvali ka i os k limo programas

ir kt
traukio o ug

mo kon ep i a auti mo spektro elgesio ar ir emo i ų sunkumų arba sutrikimų

turintiems vaikams 2016 metais patvirtinta nebuvo

3.3.7. Vaikų diskriminacijos aspektai priėmimo į Vilniaus miesto
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes procese
taskaitiniais metais vaiko teisių apsaugos kontrolier
mus ir paklausimus
k klinio ug

l vaikų pri mimo

atsi velgusi parei k ų skun us pra-

ilniaus miesto vietimo staigų ikimok klinio ir prie mo-

mo grupes organi avimo tvarkos apra e patvirtintame ilniaus miesto savival

tar bos 201 0 2 spren imu r 1

tvirtintas nuostatas ka pirmen b

viet

ar el e teikia-

ma pirmiausia tiems t vams ir ų vaikams kurie abu registruoti ilniaus mieste kreip si
miesto savival
io

b s mer atkreip ama
ne iskrimina i

ungtinių autų vaiko teisių konven i os 2

vaiko teis s priklauso kiekvienam vaikui nepriklausomai

nuo to kaip is atro o kas is ra kur is g vena kokia o taut b
t vai ir t t

t

nepriklausomai nuo okių aplink bių

krimina i os s voka neapibr
rengtame

tkreip

o os spalva tik imas kas ra o
mes

tai ka konven i o e is-

iama ir nors ungtinių autų vaiko teisių komitetas nepateik

ai kinamo o ben ro o komentaro
l vietimo tikslų 2001 m

konven i os 2 straipsn e i var

ilniaus

mes tai ka min ta nuostata ra iskrimina inio pob -

aiko teisių apsaugos kontrolier ak entavo ka

straipsnis skelbia teis

b s

okio

l 2 straipsnio ta iau pirma ame ben ra ame komentare paaiko teisių komitetas nuro

ka

iskrimina i a bet kuriuo

tu pagrin u neatsi velgiant tai ar i pasl pta ar atvira

emina

vaiko orum ir gali suma inti arba atimti i vaiko teis tinkamai pasinau oti galim b mis mok tis
aiko teisių apsaugos kontrolier atkreip

ilniaus miesto savival

b s mero

kiekvienas vaikas turi l gias su kitais vaikais teises ir negali b ti iskriminuo amas

mes tai ka
l savo arba

savo t vų ar kitų teis tų vaiko atstovų l ties am iaus taut b s ras s kalbos tik imo pa i rų so-
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ialin s turtin s

eim nin s pa-

ties sveikatos b kl s ar kokių
iekvienas vaikas turi l gias su kitais vaikais teises
ir negali b ti iskriminuo amas

nors kitų aplink bių

l savo arba savo

aiko teisių apsaugos kon-

t vų ar kitų teis tų vaiko atstovų l ties am iaus

trolier

taut b s ras s kalbos tik imo pa i rų so ialin s
turtin s

eim nin s pa

ak entavo ka

nutraukus santuok

ties sveikatos b kl s ar

t vams

pripa inus

negalio an ia vaikų teis s neturi

kokių nors kitų aplink bių

keistis to
rusi

l eigu eima i sisk -

ra teismo spren imas

l

santuokos nutraukimo ir vaiko g venamo i vieta nustat ta su vienu i t vų tas t vas motina su
kuriuo nustat ta vaiko g venamo i vieta ir ų vaikas registruotas ilniaus mieste turi tur ti tuos
pa ius prioritetus t

pirmumo teise gauti viet

ar el e kaip ir eima ir ų vaikas kurio e abu t -

vai registruoti ilniaus mieste min ta nuomon buvo pateikta ir eimo mogaus teisių komitetui
ilniaus miesto savival
bei teisin reglamentavim

b s tar ba atsi velg

l rau imo iskriminuoti vaik

kių nors kitų aplink bių ir pakeit
prie mok klinio ug

aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomon

aikų pri mimo

l eim nin s pa

ties ar

l kito-

ilniaus miesto vietimo staigų ikimok klinio ir

mo grupes organi avimo tvarkos apra o nuostat

iskriminuo an i vaikus

3.3.8. Sveikos ir saugios aplinkos užtikrinimas ikimokyklinio
ugdymo įstaigose
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos praktin e veiklo e nagrin ta problema
tikromis u kre iamomis ligomis susirgusių vaikų ug

mo ikimok klinio ug

mo staigo e g

pro eso metu nepasant to og pagal sveikatos pa m imuose pateikt in orma i vaikai ug

l tam
mosi
mo

staig lank ti gal o taip pat reguliariai varto o paskirtus vaistus
aiko teisių apsaugos kontrolier atkreip

mes og Lietuvos igienos norma

staiga v k anti ikimok klinio ir ar prie mok klinio ug
reikalavimai numato og priimant vaik
sveikatos pa m imas orma r 02 1 a
b ams r pinto ams pateikus g

mo program

en rie i sveikatos saugos

staig ir v liau kiekvienais metais turi b ti pateiktas aiko
o ligos vaikas gali b ti priimtas staig tik t vams glo-

to o pa m

0

a

e to

igienos norma rau

sergan ius ar ir turin ius u kre iamų ų ligų po mių kar iuo a skun
vemia kosti

uoti aiko sveikatos pa m imai kuriuose nebuvo nuro

patekti ikimok klinio ug
atvirk iai nuro

ta ka

asteb tina og

ti galimus apribo imus

mo staig lemiant s po miai tvirtinti min to e igienos normo e o
ie vaikai gali lank ti ikimok klinio ug

tokiais atve ais vakams lank ti ug
mo b

ia priimti

iasi skausmu vi uriuo a

ra i sk rų i nosies ir kt vaikus taip pat turin ius ut lių ar glin ų

vaikams buvo i

2010

mo staig to

l pagrin o neleisti

mo staig n ra laikantis tam tikrų apsaugos prin ipų u sikr ti-

ai ra val omi ir i vengiami
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okiose situa i ose svarbu pa m ti og tiek tarptautiniuose tiek na ionaliniuose teis s aktuose tvirtintas iskrimina i

rau

iantis prin ipas

ungtinių autų vaiko teisių konven i os 2

straipsnis skelbia og valst b s al v s gerbia ir garantuo a visas konven i o e numat tas teises kiekvienam vaikui priklausan iam os uris ik i ai be okios iskrimina i os nepriklausomai nuo vaiko
o t vų arba teis tų glob ų ras s o os spalvos l ties kalbos religi os politinių ar kitokių pa i rų
taut b s etnin s ar so ialin s kilm s turto sveikatos luomo ar kokių nors kitų aplink bių

ung-

tinių autų vaiko teisių konven i os g ven inimo va ove pa mima og pagal tarptautin teis
valst bių konven i os al vių sipareigo imas gerbti reikalau a nesiimti veiksmų galin ių pa eisti
bet kuri
m

onven i o e nustat t vaiko teis

sipareigo imas garantuoti apima ne tik sipareigo i-

gerbti ka angi is rei kia teigiam valst b s sipareigo im imtis visų reikiamų priemonių u ti-

krinan ių mon ms galim b nau otis atitinkamomis teis mis ir as g ven inti
legal rame ork o t e onvention on t e Rig ts o t e

il

ulletin o

ilip lston

e

uman Rig ts 1 2 p

Remiantis a ientų teisių ir alos sveikatai atl ginimo stat mu visa in orma i a apie pa iento
buvim sveikatos prie i ros staigo e g

m sveikatos b kl

pat visa kita in orma i a apie pa ient turi b ti laikoma kon
kitiems asmenims tik turint ra tin pa iento iuo atve u
riame ra nuro

iagno
en ialia

progno es ir g

m taip

kuri gali b ti suteikiama

stat minio vaiko atstovo sutikim

tas tokios in orma i os suteikimo pagrin as ir nau o imo tikslai

abr

kutina

og Lietuvos Respublikos asmens uomenų teisin s apsaugos stat mas pareigo a asmens sveikatos paslapt saugoti pagal ivilin ko eks

pa ientų teises reglamentuo an ius stat mus ir kitus

teis s aktus
piben rinant ak entuotina og svarbų vai men tokiose situa i ose lemia ben ruomen s narių vietimas remiantis mokslu pagr stais ro

mais kurio pagrin inis tikslas paneigti v rau an ias

nepagr stas baimes ir klai ingus sitikinimus

l ligų u sikr timo b

ų in ormuoti apie u kre iamų

ligų pro laktikos priemones

3.4. Vaikas su negalia
Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas Bendrame komentare „Dėl neįgaliųjų vaikų teisių” valstybėms pateikia gaires bei rekomendacijas, kad jos galėtų imtis priemonių, atitinkančių Jungtinių Tautų
vaiko teisių konvenciją ir užtikrinančių tinkamą vaikų su negalia teisių įgyvendinimą.
Komiteto vertinimu, konvencijos 23 straipsnio 1 dalis turi būti laikoma svarbiausiu principu įgyvendinant vaikų su negalia teises: vaikas su negalia turi gyventi pilnavertį ir prideramą gyvenimą, kuris garantuotų jo orumą, ugdytų pasitikėjimą savimi ir leistų aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje. Pagrindinė
šio straipsnio dalies žinia – tai, kad vaikas turi būti įtrauktas į visuomenę. Tam skirtos priemonės įvairiose
srityse – tiek švietimo, sveikatos paslaugų teikimo – turi būti aiškiai nukreiptos į maksimalią inkliuziją.
Siekiant įgyvendinti konvencijos 23 straipsnio reikalavimus, būtina, kad valstybės dalyvės vystytų ir efek-
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tyviai įgyvendintų visapusišką politiką, pagrįstą veiksmų plano priemonėmis, kurios užtikrintų vaikui ir jo
tėvams specialią globą ir paramą. Parama ir pagalba turi užtikrinti, kad vaikai su negalia galėtų efektyviai
naudotis švietimo, lavinimo, sveikatos paslaugų, reabilitacijos paslaugų, pasiruošimo dirbti bei laisvalaikio
galimybėmis.

3.4.1. Vaikų su negalia teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas
taskaitiniu laikotarpiu buvo pabaigtas t rimas
mas buvo atliktas atsi velgus
skun ų problematik

l vaikų su negalia situa i os Lietuvo e

ri-

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e gaunamų in ivi ualių

asmenis su negalia atstovau an ių organi a i ų kreipimusis bei prane imus

visuomen s in ormavimo priemon se apie vaikų su negalia problemas
rimo metu surinkti ir susisteminti uomen s apie vaikus negalia ir uos auginan ių eimų
pa

t vairiais aspektais vaikus su negalia auginan ių eimų so ialin pa

tis so ialinių paslaugų

spektras poreikis ir prieinamumas kompleksi kai teikiama pagalba eimai so ialin s reabilita i os
paslaugos vaikams su negalia kiti vaikų su negalia teisių ir teis tų interesų u tikrinimo aspektai
Dėl vaikus su negalia auginančių šeimų socialinės padėties. Remiantis t rimo metu surinktais
uomenimis

i

io i alis vaikus su negalia auginant s t vai ra irbant s pal ginus ne i el

eimų ra pinigin s so ialin s paramos gav ai pinigin so ialin param
ei suaug
i el

alis

eimos gali ir tuo atve u

eimos nariai irba ta iau eimos pa amos ra nepakankamos taip pat pakankamai ne-

alis t vų ra registruoti arbo bir o e5

ema ai aliai vaikus su negalia auginan ių eimų

pav ksta su erinti vaiko su negalia prie i r ir suaugusių ų eimos narių arbin u imtum

ta iau

paslaugų eimai tinklas su arantis galim bes s kmingai erinti vaiko su negalia auginim ir prie i r bei t vų arbin u imtum

ra nepakankamai i pl totas

aikus su negalia auginan ių eimų pa

tis vertintina ben rame vaikus auginan ių eimų

kontekste Remiantis tatistikos epartamento uomenimis nuo 200 m iki 201 m

i

iausias

skur o ri ikos l gis buvo eimose auginan iose nepilname ius vaikus o patingai eimose kuriose
nepilname ius vaikus augina vienas i t vų ir gausiose eimose
vaikų

6

eimos auginan ios tris ir augiau

aiko su negalia auginimas eimo e vertintinas kaip papil omas veiksn s galintis lemti ei-

mos skur o ri ikos l g nepaisant to og eima gauna valst b s param
Dėl būsto pritaikymo.

i mokas ir kompensa i as

rimo metu nustat ta ka vaikų su negalia b sto ir o aplinkos pritaik -

mo poreikis i esm s ra tenkinamas ta iau vertinant savival

bių pateikt in orma i apie b sto ir

o aplinkos pritaik mo terminus nuo pra mo gavimo iki konkretaus b sto pritaik mo arbų pabaigos pa m tina og iuo metu vi utini kai 1 2 metus trunkantis b sto pritaik mas n ra vertintinas
kaip geriausiai vaikų su negalia interesus atitinkantis stan artas

eneigtina og situa i a galimai

inigin s so ialin s paramos gav ų ir arbo bir o e registruotų asmenų skai ius gali sutapti nes viena i s l gų piniginei so ialinei paramai gauti
ra ne tik asmens v k oma arbo paie ka tarpininkau ant arbo bir ai
6 Lietuvos statistikos epartamento uomen s
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lemiama tokių ob ekt vių veiksnių
kaip sunkumai ran ant rangovus

tina ie koti galim bių trumpinti b sto ir o aplin-

arbams atlikti ir kt ta iau b tina

kos pritaik mo terminus siekiant u tikrinti kuo ge-

ie koti galim bių trumpinti b sto

resn ne galių vaikų g venimo kok b per maksima-

ir o aplinkos pritaik mo terminus

liai trumpus terminus

siekiant u tikrinti kuo geresn vaikų su negalia g venimo kok b

per maksimaliai trumpus terminus
a m tina og keletas savival

bių

patingai kaimi kų ų ra onų nuro

og neretai pati-

riama sunkumų reali uoti b sto ir o aplinkos pritaik m asmeniui su negalia nes b sto kuriame
ne galusis g vena vert

ra ne i el b sto pritaik mo vert vir i a paties b sto vert to

b s arba turi engti vir i am sum i savival

b s biu

l savival-

eto l ų arba tuo atve u ei savival

b

vir i an ios sumos ne engia b sto pritaik mo i lai os ma inamos iki b sto mokestin s vert s
io arba pra mas pritaik ti b st atmetamas

7

i savival

bių nuro

-

ta problema repre entuo a

ne tik vien i veiksnių truk ant e ekt vų b sto ir o aplinkos ne galiesiems asmenims pritaik m
ta iau ir ne galių ų suaugusių ų vaikus su negalia auginan ių eimų so ialin ekonomin pa
i esm s pagrin

iant nuomon

og negalia ra vienas i

t

eimos asmens skur o ri ikos veiksnių
Dėl gyventojų su negalia

augel e savival

klausimų kuravimo savivaldybėje.

bių n ra vieno ar kelių spe ialis-

augel e savival

tų sk riaus konkre iai kuruo an io ne galių asme-

bių ne galių-

ų klausimus ra pavesta kuruoti

nų tarp ų ir vaikų su negalia klausimus

savival

bių a ministra i ų so ia-

lin s paramos sk riams kur min tus ne galių ų klausimus kuruo a vienas ar keli spe ialistai
klausimų kuravimu ra susi
vieno e savival

ir atsakingi kitų savival

ik keleto e savival

bių su ne galių ų

b s a ministra i os pa alinių spe ialistai

ei

b e n ra vieno ar kelių spe ialistų sk riaus konkre iai kuruo an io asmenų su ne-

galia tarp ų ir vaikų su negalia klausimus apimant visas savival

b s atliekamas unk i as ne galių-

ų integra i os ir apr pinimo srit se o taip pat ir valst b s prisiimtų sipareigo imų ne galių asmenų
at vilgiu g ven inim
e galių ų so ialin s integra i os politika apima augel valst b s val
ta valst b s savival
bius klausimus

bių institu i ų ir staigų ben ra arbiavimo spren

avival

mo sri ių ta iau tr ksiant ne galiesiems svar-

b s nesinau o a teis s aktų nustat tomis galim b mis steigti nuolatines

komisi as ne galių ų klausimams spr sti kurios pa

tų savival

b ms geriau suprasti ne galių ų po-

reikius ir veiksmingai spr sti ne galių ų g venimo ben ruomen e problemas
Dėl savivaldybėje kaupiamos statistikos apie vaikus su negalia.

o ialin s apsaugos ir arbo ministro 201 0 2
tvarkos apra as

sak mu r

11

patvirtintas

e galių ų teisių konven i os

sto pritaik mo ne galiesiems nansavimo 201 201 metais
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1 straipsn e pa mima ka valst b s konven i os al s sipareigo a rinkti in orma i

skaitant

statistinius ir t rimų uomenis ka gal tų rengti ir g ven inti politikos strategi as skirtas konveni ai g ven inti

rimo metu augelis savival

vaikus su negalia in orma in e sistemo e
val

ka kaupia statistinius uomenis apie

a iau io e sistemo e iuo metu ra sukaupta savi-

9

bių in orma i a apie ne galių asmenų ir vaikus su negalia auginan ių eimų gaunam pinigin

param
i

bių nuro

so ialines i mokas ir kompensa i as

in to e sistemo e numat ta kaupti ir kit in orma-

susi usi su ne galių ų ir vaikus su negalia auginan ių eimų poreikių tenkinimu turint omen e

ne tik pinigin param ta iau ir paslaugas

a m tina og

parinkt s pv

ienos so ialin globa vaikams su negalia

si

rin s paslaugos
teikiami

avival

oso ialin pagalba

ransporto organi avimas ir kt

10

uomenų vitrinose ra numat tos
o iokult -

ta iau tokie uomen s ra nesukaupti ir nepa-

bių pasirinkti meto ai kaupti uomenis taip pat pasirenkant kokius uomenis

apie vaikus su negalia ir uos auginan ias eimas so ialin s paramos paslaugų u tikrinimo kontekste viena vertus gali b ti vertinama kaip kiekvienos konkre ios savival
ti uomenis kurie geriausiai atspin

b s pasirinkimas sukaup-

tų esam konkre ios g vento ų grup s situa i

ir su ar tų

prielai as geriausiai planuoti ir pl sti iems g vento ams b tinas paslaugas kita vertus
kaupimas nustat ta suvieno inta tvarka ir ų pateikimas sistemo e
vival

uomenų

suponuotų ir skatintų sa-

bes akt viau ie koti galim bių teikti ne galiems vaikams ir uos auginan ioms eimoms au-

giau paslaugų neapsiribo ant teikiama pinigine so ialine parama i mokomis ir kompensa i omis
Dėl savivaldybių neįgaliųjų socialinės integracijos programų.
iekiant visapusi kai pl toti so ialin s integra i os
pro esus u tikinti ne galių ų tame tarpe

vaikų

su negalia l gias teises ir galim bes savival

b se

tikslinga so ialin s integra i os priemones tvirtinti
savival

b s so ialin s integra i os programose bei

priemonių planuose

rimo metu nustat ta ka

iau nei pus Lietuvos savival

-

bių ra patvirtinusios savo miesto
ra ono

savival

b s ne galių ų

so ialin s integra i os programas
aiko teisių apsaugos kontrolier s
nuomone

pl toti so ialin s integra i os pro esus u tikinti ne galių ų tame tarpe
teises ir galim bes savival

ma-

siekiant visapusi kai
vaikų su negalia l gias

b se tikslinga so ialin s integra i os priemones tvirtinti savival

b s

so ialin s integra i os programose bei priemonių planuose
Rengiant ne galių ų so ialin s integra i os program

b tų galima vertinti esam situa i ra-

one nustat ti paslaugų tr kumus prieinamum esamų bei tr kstamų paslaugų poreik vie osios
aplinkos pritaik mo ne galiesiems poreik kt aspektus tuo tikslu numat ti ateinan io laikotarpio

okios in orma i os rinkimo ir saugo imo pro esas turi atitikti teisi kai nustat tas garanti as skaitant teis s aktus l uomenų apsaugos siekiant u tikrinti ne galių ų privataus g venimo kon en ialum ir nelie iamum atitikti tarptautiniu mastu pripa intas normas skirtas apsaugoti mogaus
teises ir pagrin ines laisves bei etikos prin ipus panau o ant statistik
e galių ų teisių konven i a 1 straipsnio 1 alis
o ialin s paramos eimai in orma in sistema ttps
spis lt
10 o ialin s paramos eimai in orma in sistema ttps
spis lt
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prioritetus bei nansavim

o g ven inus program

vertinti paslaugų e ekt vum

bių ne galių ų so ialin s integra i os klausimai ra traukiami savival

al e savival-

b e kasmet rengiam so-

ialinių paslaugų plan kuris apima pagrin ines ne galių ų poreikius tenkinan ias priemones so ialinių paslaugų teikim

b sto g venamosios aplinkos pritaik m ir kt

a iau so ialinių paslaugų

teikimas mon ms su negalia ra tik alis visos ne galių ų so ialin s integra i os sistemos priemonių
s l gų

rimo metu pasteb ta ka savival

b s kurios ra patvirtinusios ne galių ų so ialin s

integra i os programas pagal programos priemones v k o vairias veiklas ta iau numat tos priemon s skiriasi tiek pob

iu tiek apimtimi pv

vienose savival

lin ms kitose tik vietimo paslaugoms kai kuriose savival
vaikams stoko ama

b se

mes s skiriamas tik so ia-

b se numat tos vos kelios priemon s

mesio in orma i os apie teikiamas paslaugas savival

b se vie inimui ben-

ruomeninių paslaugų pl to imui
Dėl socialinių paslaugų vaikams su negalia ir juos auginančioms šeimoms. o ialinių paslaugų
teikimo vaikams su negalia u tikrinimo kontekste paslaugos konkre iai ne galiam vaikui ra neatsie amos nuo paslaugų vaik su negalia auginan iai eimai teikimo to
laugų u tikrinim savival
auginan iai eimai

l vertinant so ialinių pas-

b se kompleksi kai vertintas tiek paslaugų teikimas pa iam vaikui tiek

aikams su negalia ir uos auginan ioms eimoms visos Lietuvos mastu teikia-

mos tiek ben rosios tiek spe ialiosios so ialin s paslaugos

eletame savival

bių apsiribo ama tik

ben rų ų so ialinių paslaugų teikimu argumentuo ant ka kitokios paslaugos n ra reikalingos
rimo metu nustat ta ka atskirose savival
platus

a niausiai savival

b se teikiamų so ialinių paslaugų spektras n ra labai

b se teikiama spe ialio i so ialin paslauga ra ienos so ialin s globos

paslaugos asmens namuose arba so ialines paslaugas teikian io e staigo e
aikams su negalia ir ų eimoms ra teikiamos so ialinių g
iau a niausiai tuo atve u ei eima ra ra ta
vaikus apskait

eveik pus e savival

kitos so ialin s paslaugos

-

ių ug

a niausiai staigo e

mo ir palaik mo paslaugos ta-

o ialin s ri ikos eimų auginan ių nepilname ius

bių teikiamos so ialin s globos paslaugos

a m tina og

pagalbos namus intens vios kri ių veikimo pagalbos paslaugos as-

meninio asistento pagalba laikino apnakvin inimo apg ven inimo savaranki ko g venimo namuose paslaugos ra teikiamos retai pla iausias spektras paslaugų teikiamas i

iuosiuose miestuose

rimo metu nustat ta ka spe ialių ų so ialinių paslaugų tinklas ra pl stinas iuo metu ominuo a
teikiamos ben rosios so ialin s paslaugos taip pat ilgalaik s so ialin s globos paslaugos o ialinių
paslaugų in rastrukt ros savival
taip pat nepaneigtina og savival

b e pl tra ra susi usi su ių paslaugų poreikio nustat mu ta iau
b s su aromos galim b s g vento ams gauti tam tikros r ies

paslaugas turi takos paslaugų gav ų poreikiui teikiamomis paslaugomis nau otis
Dėl socialinių paslaugų vaikams su negalia ir juos auginančioms šeimoms prieinamumo.
o ialinių paslaugų stat mo 1 straipsnio 1 alis reglamentuo a ka savival

b atsako u

so ialinių paslaugų teikimo savo teritori os g vento ams u tikrinim planuo ama ir organi uo ama
so ialines paslaugas kontroliuo ama ben rų ų so ialinių paslaugų ir so ialin s prie i ros kok b
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us s Lietuvos savival

bių nuomone os tenkina visų vaikų su negalia ir uos auginan ių ei-

mų so ialinių paslaugų poreik reikiamas so ialines paslaugas gauna visi ios paslaugų gav ų grup s atstovai paslaugos suteikiamos to e pa io e savival
savival

b e arba ra perkamos n ra nustat tas

b e neteikiamų so ialinių paslaugų poreikis11.
a m tina og so ialinių paslaugų teikimo vaikams su negalia ir uos auginan ioms eimoms

kontekste

a nai ra ak entuo amas trumpalaik s so ialin s globos paslaugos poreikis

al e savival

bių vis ar stoko ama ienos so ialin s globos paslaugų teikiamų tiek staigose tiek

asmens namuose

roblema ra ne tik tam tikrų vaikams su negalia ir uos auginan ioms eimoms

teikiamų paslaugų prieinamumo savival
nių paslaugų spektr
tos pa ios savival

b s mastu atsi velgiant savival

b e teikiamų so iali-

ta iau taip pat ra pasteb tos skirtingos galim b s gauti so ialines paslaugas
b s g vento ams atsi velgiant so ialinių paslaugų susikon entravim ra onų

entruose miesteliuose seni ni ų entruose
laugų poreikio savival
i savival

ema o e

la abe onių

l tinkamai vertinamo so ialinių pas-

b s mastu rengiant so ialinių paslaugų planus

bių gaut in orma i apie savival

tik taip pat uos auginan ių eimų pa
atsakingo asmens savival

t pv

tsi velgus t rimo metu

bių turimus uomenis apie vaikus su negalia statisarbin u imtum

savival

b e esan io nesan io

b s pa alinio kuruo an io ne galių ų klausimus ir pan buvim

og problema ra kompleksin

neretai k lanti i savival

teigtina

b s ini iat vos stokos om tis vaikų su

negalia ir uos auginan ių eimų poreikiais in ormuoti apie galim bes gauti tam tikras paslaugas
i

io ne galių ų ne galiuosius ir ų eimas vieni an ių organi a i ų ir savival

bių ben ra arbiavimo

atsiran an io so ialinių paslaugų poreikio skatinimo omis nau otis bei pl sti so ialinių paslaugų
spektr teikti ų augiau ir vairesnių
Dėl savivaldybių veiksmų perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems likusiems be tėvų globos vaikams. er imo nuo institu in s globos prie eimo e ir ben ruomen e teikiamų paslaugų ne galiesiems ir likusiems be t vų globos vaikams 201
2020 metų veiksmų plano tikslai g ven inami vangiai ne visos savival

b s pripa sta poreik teikti

augiau ir vairesnių paslaugų labiau tikimasi nev riaus binių organi a i ų ini iat vos neprisiimant
atsakom b s pa iai savival

bei

avival

bių nuro

tas esamų vaikų globos namų smulkinimas

i skai ant globos namus kelis pa alinius vien siekiant gauti so ialin s globos li en i

ta iau ne-

ma inant globo amų vaikų skai iaus nelaik tinas pakankama priemone siekiant valst b s keliamų
tikslų vaikų globos sistemos pertvarkai
Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos savivaldybėse. g ven inant Lietuvos Respublikos
riaus b s 200 11 11 nutarimu r 1 0 patvirtint
ios g venimo ir ug

-

aikų nuo gimimo iki privalomo mok mo pra-

mo s l gų gerinimo mo elio apra

nuo 2012 metų savival

b se pra

ta

teikti kompleksi kai teikiama pagalba Remiantis iuo apra u kompleksin pagalba koor inuotas

11 isuma paslaugų kuriomis asmeniui teikiama kompleksin nuolatin s spe ialistų prie i ros reikalau anti pagalba vaikams laikinai netekusiems
t vų globos nepilnamet ms motinoms eimos nariams glob ams r pinto ams
l tam tikrų prie as ių ligos koman iruot s atostogų eimos ar arbo
sipareigo imų ir kt laikinai ar arbo savait negalintiems pri i r ti asmenų kuriems reikalinga nuolatin prie i ra atokv pio paslaugos ar t stin s so ialin s paslaugos arbo savait paromis taip pat so ialin s ri ikos suaugusiems asmenims ir so ialin s ri ikos vaikams siekiant uos integruoti visuomen
Lietuvos Respublikos so ialin s apsaugos ir arbo ministro 2006 0 0 sak mu r 1
patvirtintas o ialinių paslaugų katalogas
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vietimo programų v k

mas so ialin s paramos sveikatos prie i ros paslaugų ir vietimo pagal-

bos teikimas in ivi ualiam vaikui ir o t vams o t vų pagei avimu ar atsakingų u vaiko teisių apsaug institu i ų teikimu tarpinstitu in koman a
staigų spe ialistų grup

b s institu i ų ir

sutelkta kompleksinei pagalbai vaikui ir o t vams koor inuoti ir teikti

ompleksi kai teikiamos pagalbos apimt s savival
nepakankamai

vairių valst b s ir savival
b se skiriasi ta iau savival

mesio in orma i os vie inimui apie ias paslaugas

avival

b s galimai skiria

b s arbuoto ai gali-

mai susi uria ir su kompeten i os tr kumo problema nes paslaugų organi avimas reikalau a ne vienos srities inių so ialin s vietimo sveikatos vaiko teisių apsaugos kt avival

b s nuro

og

organi uo ant kompleksi kai teikiam pagalb susi uria su problemomis susi usiomis su pernel g
ilgu okumenta i os teikiamai pagalbai suteikti paruo imu

nansavimo tr kumu poreikiu tur ti

atskir tarpinstitu inio ben ra arbiavimo koor inatorių
Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų vaikams su negalia (jų šeimoms) savivaldybėse. g veninant o ialin s reabilita i os paslaugų ne galiesiems ben ruomen e pro ektus pro ektų nansavimo tvarkos apra as patvirtintas so ialin s apsaugos ir arbo ministro 2012 0 20 sak mu
1

su v lesniais pakeitimais toliau

pra as remiamos pagal negalios pob

r

ir spe i k ne -

galių ų so ialin s integra i os srit e veikian ių organi a i ų v k omos so ialin s reabilita i os turin
atitinkan ios nuolatinio pob
val

io veiklos ir teikiamos paslaugos

b s galimai nei tiria tr kstamų paslaugų poreikio savival

rimo metu nustat ta ka savi-

b e to

ialin s apsaugos ir arbo ministro sak mu patvirtintame pra e nuro
savival

b s nuro

buvo su

ka kasmet nustatomi nau i prioritetai

l tiesiog numato visus otus prioritetus

ai kurios

agal t rimo metu gautus uomenis

tinga i skirti kokia alis so ialin s reabilita i os paslaugų nansavimo tenka vaikams ir

ų eimoms ta iau pasteb ta ka skiriama l ų alis labai vairi kai kuriose savival

b se nebuvo

teikiama n vieno pro ekto skirto vaikams ų eimoms arba teikiamuose pro ektuose al vavo
ma ai vaikų ir nansavimas buvo ne i elis to

l tikslinga toliau steb ti situa i

l so ialin s re-

abilita i os pro ektų ne galiesiems ben ruomen e nansavimo vertinti paslaugų poreik organia i ų ini iat vum

rimo metu gauti savival

nansavimo ro o ka praktiko e tiek savival

bių atsak mai

l so ialin s reabilita i os paslaugų

b s tiek ne galių ų organi a i os susi uria su vairiais

sunkumais ruo iant pro ektus planuo ant ir teikiant so ialin s reabilita i os paslaugas
Dėl ikimokyklinio ugdymo.
kuriose savival
pro iki

rimo metu nustat ta ka ikimok klinio ug

b se gauna pal ginti ne i el

pro vaikų

oki situa i

mo paslaugas kai

alis ikimok klinio am iaus vaikų su negalia nuo

gali lemti t vų pasirinkimas leisti neleisti vaik

staigų nepritaik mas ne galių ų poreikiams

a

t

l vaikų su negalia ikimok klinio ug

taigų nelank mo gali lemti ir situa i a og kaimo vietov se tr ksta ikimok klinio ug
Remiantis io t rimo uomenimis kaimo vietov se g vena 2

pro

staig
mo s-

mo staigų12.

visų vaikų su negalia o re-

miantis Lietuvos statistikos epartamento uomenimis kaime ra 112 kai mieste 6 ikimok klinio

12 Remiantis aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos atliktu 200 m t rimu
l ikimok klinio ug mo staigų Lietuvo e sistemos ir teikiamų
paslaugų nuo 2000 iki 200 m ikimok klinio ug mo staigų miestuose suma o vos e im ia o kaimo vietov se netgi keturias e imt a tuoniomis
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ug

mo staigos atitinkamai 1 ir

12 pro

mieste

ikimok klinis ug

pro

pro

kaime esan ias ikimok klinio ug

ikimok klinio prie mok klinio am iaus vaikų

13

augumo e savival

mas vaikams su negalia teikiamas ben rosiose ikimok klinio ug

ben rosiose grup se apie penkta al e savival

bių

taigose ar ben rų ų ug

mo staigų ug

mo sk riuose

klas s ben rosiose mok klose bei spe ialio o ug

al e savival

bių spe ialiose s-

bių steigiamos spe ialiosios
b -

imo intelekto vaikai nukreipia-

bes

Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
k klinio ug

mosi

mo sk riai nesant spe ialių staigų savival

ti vaikus su tam tikra negalia regos klausos u

mi kitas savival

bių

mo staigose

spe ialiose grup se spe ialių ų ug

poreikių ar tam tikrų sutrikimų turintiems vaikams ir tik ma o e al e savival

se galin ių ug

mo staigas lanko

mo poreikiai n ra visi kai patenkinami

rimo metu nustat ta ka

ikimo-

neteikiamos sur ope agogų ti ope agogų

paslaugos ių spe ialistų ikimok klin s staigos neturi tr ksta ir logope ų arba ie
bo kr vio pagalb prioritetu teikia tik v resnio am iaus vaikams psi

l i elio ar-

ologų spe ialių ų ir so ialinių

pe agogų
Dėl nesimokančių vaikų su negalia.

rimo metu nustat ta ka savival

mų priemonių u tikrinti privalom vaikų mok m si bei ug

b s nesiima pakanka-

mo staigos lank m nerenka uomenų

apie nesimokan ius ir mok klos nelankan ius mokinius nenustato bei neanali uo a nesimok mo
bei nelank mo prie as ių

avival

bių institu i os aplai

iai i ri teis s aktais oms numat t pa-

reig imtis priemonių u tikrinti privalom vaikų mok m si bei lank m bei tur tų imtis akt vesnių
visapusi kų priemonių vaikų su negalia mok mui ir mok klos lank mui u tikrinti

an tina ka to-

kios priemon s netur tų apsiriboti vien in ormavimu apie galim pagalb

im

n pagalb

pan

turi b ti ben ra arbiau ama su savival
l kliu

psi

ologi-

b s vaiko teisių apsaugos sk riumi se-

ni ni omis ie komas tinkamas konkre iam vaikui mok mo organi avimo b
ir t vų atsakom b s

pav

as o taip pat keliamas

mo vaikams mok tis klausimas

Dėl švietimo prieinamumo specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams (aplinkos pritikimo).
rimo metu nustat ta ka vi utini kai 2
poreikių vaikams

tliekant mok klų renova i

buvo pritaik ta pilnai

itose savival

mok klų ra pritaik ta spe ialių ų ug

tik al e nuro

savival

mosi

b s mok klų aplinka

b se mok klų aplinka nebuvo pritaik ta arba pritaik ta tik

alinai arba pritaik ta spe ialiosios mok klos ar mok klos turin ios spe iali sias klases aplinka
Dėl švietimo pagalbos.

rimo metu nustat ta og mokinio turin io spe ialių ų ug

poreikių atskirais atve ais vaiko su negalia teis
su vietimo pagalbos spe ialistų

mok to ų pa

ti ope agogų sur ope agogų psi
tinkamai pritaik ti ug

mok m si pa ei

iama

avival

mosi

b s susi uria

ų logope ų spe ialių ų pe agogų taip pat

ologų tr kumu

nansin mis problemomis

l kurių negali

mo aplinkos u tikrinti mogi kų ų i teklių reikiamos kompensa in s te

-

nikos
Dėl pavėžėjimo į ugdymo įstaigas užtikrinimo.
1 Lietuvos tatistikos epartamento lei in s

vietimas 201

p

1 2

rimo metu nustat ta ka i esm s vaikų su
202

1

ilnius 201
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negalia pav

imas ug

mo staigas u tikrinamas tinkamai

Dėl vaikų su negalia vasaros poilsio organizavimo. aikų vasaros poilsis vaikų ne ormalusis
vietimas

ra problemin sritis ne tik vaikų su negalia al vavimo iose veiklose kontekste ta iau

taip pat ir visų vaikų teis s tinkamai ir kok bi kai ils tis u tikrinimo kontekste atsi velgiant tai og
kai kurios savival

b s vaikų vasaros poilsio neremia visi kai o savival

b se kuriose vaikų vasaros

poilsis remiamas paprastai u imama ne i el vaikų alis atitinkamai taip pat ir vaikų su negalia
Dėl savivaldybių bendradarbiavimo su neįgaliųjų organizacijomis.
tik ne augelis ų traukia ne galių ų organi a i as savival
klausimus susi usius su ne galiaisiais priimant spren imus

rimo metu nustat ta ka

b s sk rių komisi ų veikl

spren

iant

l ų problemų ir poreikių

tsi velgusi t rimo metu nustat tas problemas ir siek ama spr sti vaikų su negalia ir uos
auginan ių eimų problemas vaiko teisių apsaugos kontrolier pateik si l mus kompetentingoms
valst b s ir savival
savival

bių institu i oms

b ms

siekiant sukurti s l gas kiekvienam vaikui augti savo eimo e gauti reikiam pagalb
tina savival

si l -

b ms akt viai al vauti g ven inant er imo nuo institu in s globos prie eimo e

ir ben ruomen e teikiamų paslaugų ne galiesiems ir likusiems be t vų globos vaikams 201 2020
metų veiksmų plan atlikti esamų paslaugų prieinamumo poreikio anali

savival

b se bei atsi-

velgiant gautus uomenis tobulinti esamų paslaugų teikim ir pl toti nau as paslaugas vaikams
su negalia ir ų eimoms
u tikrinti vaikų su negalia l gias teises ir galim bes visuomen e tuo tikslu rengiant visapusi kas ne galių ų so ialin s integra i os programas
pl toti kompleksi kai teikiamas vietimo pagalbos so ialin s paramos ir sveikatos prie i ros paslaugas nuolat tirti vaikams ų eimoms reikalingų paslaugų paramos ir pagalbos poreik
prieinamum bei atsi velgiant tai tobulinti esamų paslaugų teikim bei kok b
laugas

teikti nau as pas-

i inti visuomen s in ormuotum apie kompleksi kai teikiamas paslaugas savival

b e

organi uo ant so ialin s reabilita i os paslaugų ne galiesiems ben ruomen e pro ektų nansavimo pro es

ati

iai vertinti paslaugų poreikius bei gav ų grupes ir tuo tikslu nustat ti

prioritetus
vertinti ikimok klinio ug

mo programų teik ų tinkl ir u tikrinti prieinamum savival

-

b se g venantiems vaikams
vertinti spe ialistų poreik ikimok klinio bei ben ro o ug
spe ialių ų ug

mo staigose bei atsi velgiant

mosi poreikių vaikų reikmes steigti reikiamus logope o psi

ologo spe ialio o

pe agogo ar kitus reikalingų spe ialistų etatus
u tikrinti uomenų apie nesimokan ius vaikus taip pat nelankan ius mokinius su negalia
rinkim ir tvark m

nesimok mo bei nelank mo prie as ių nustat m

imtis priemonių vaikų su

negalia nesimok mo ir mok klų nelank mo prie as ių nagrin imui bei u tikrinimui ka visi vaikai
su negalia mok tųsi pagal privalomo o vietimo programas
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u tikrinti in orma i os apie ug

mo aplinkos vietimo institu i ose pritaik m kaupim ana-

li avim bei vertinim
imtis visų manomų organi a inių teisinių ir nansinių priemonių ka vaikai turint s spe ialių ų ug

mosi poreikių gautų visapusi k pagalb ir param bei paslaugas reikalingas ų so ialinei

integra i ai
i inti eimų auginan ių vaikus su negalia in ormuotum apie savival
laugas param ir pagalb
poreikių vaikus apie ug

esan ias ug

mo staigas klases skirtas ug

b e teikiamas pas-

ti spe ialių ų ug

mosi

mo staigų aplinkos pritaik m pan

u tikrinti glau ų ben ra arbiavim su organi a i omis atstovau an iomis vaikus su negalia
eimas auginan ias vaikus su negalia priimant spren imus lie ian ius vaikų su negalia gerov
u tikrinti vaikų su negalia al vavim vaikų vasaros poilsio programose skatinant ne galius
vaikus auginan ias eimas tokiose programose al vauti ir u tikrinti ių programų nansavim
ie koti galim bių u tikrinti vaikų su negalia pav

im

paslaugas iems teikian ias staigas

pl sti so ialinių paslaugų vaikams su negalia ir uos auginan ioms eimoms paslaugų tinkl
o ialin s apsaugos ir arbo ministeri ai si l ti
atsi velgiant savival
ektų nansavim

bių nuro

tus sunkumus organi uo ant so ialin s reabilita i os pro-

si l tina o ialin s apsaugos ir arbo ministeri ai imtis priemonių savo kompe-

ten i o e siekiant u tikrinti tinkam so ialin s reabilita i os paslaugų ne galiesiems ben ruomen e teikimo organi avim
tobulinti ir u tikrinti uomenų kaupim in orma in e sistemo e
vietimo ir mokslo ministeri ai si l ti
atkreipti

mes

vaiko teisių apsaugos kontrolier s pa mo e i keltus vietimo paslaugų

prieinamumo tr kumus bei imtis priemonių savo kompeten i o e tobulinti vietimo paslaugų teikim

vertinant prieinamumo kok b s

nansavimo bei kitus aspektus

o ialin s apsaugos ir arbo bei vietimo ir mokslo ministeri oms si l ti
g ven inant ministeri ų a ministruo amas programas atkreipti

mes

poreik priemo-

n ms skirtoms vairiose srit se irban ių su vaikais arbuoto ų kvali ka i os gerinimui ir k limui

3.4.2. Vaikų su negalia teisių į reikiamas socialines paslaugas užtikrinimo
problemos
taskaitiniais metais pagal susiklos iusi kreipimųsi vaiko teisių apsaugos kontrolier problematik nema as

mes s buvo skirtas so ialinių paslaugų u tikrinimo vaikams su negalia ir uos

auginan ioms eimoms problemai
t in orma i

buvo atlikti t rimai

tsi velgus

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e gau-

l so ialinių paslaugų prieinamumo ir u tikrinimo vaikams su

negalia ir uos auginan ioms eimoms atskirose savival
kreiptinas

b se

laip

os miesto ir akių ra ono

t-

mes s og aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e buvo gauta in orma i a apie
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konkre ių vaikų ir eimų situa i

ta iau siekiant i esnio atliekamų t rimų e ekt vumo situa i a

l paslaugų vaikams su negalia iose savival
ualų atve

b se buvo i nagrin ta pla iau apimant ne tik in ivi-

tliktų t rimų metu nustat tos ios problemos

l vaikų su negalia ir ų eimų so ialinių paslaugų poreikio anali s ir i enti kavimo
blemos konkretaus vaiko eimo e nei enti kuo amos laiku nes savival
uomenimis apie vaikus su negalia ų eimų pa
kamai ir i samiai neanali uo a
mentuo a teis s aktai

ro-

b ne isponuo a i samiais

t poreikius o turimų uomenų taip pat pakan-

aikai su negalia a niausiai n ra lankomi namuose nes to neregla-

sant tokiai praktikai n ra galim b s i tirti realų ne galių ų poreik ar vaiko su

negalia teisių u tikrinimo pa

t

l vaikus su negalia auginan ių eimų as vieni an ių organi a i ų traukimo spren imų
pri mimus

e galių ų konven i os 1 straipsn e pa mima ka valst b s konven i os al v s si-

pareigo a rinkti in orma i

skaitant statistinius ir t rimų uomenis ka gal tų rengti ir g ven in-

ti politikos strategi as skirtas konven i ai g ven inti
mone

14

ungtinių autų aiko teisių komiteto nuo-

tam ka valst b tinkamai g ven intų savo sipareigo imus reikalinga nustat ti ir v st ti

uomenų rinkimo me
vaikų su negalia situa i

ani mus

uomen s turi b ti tiksl s bei stan arti uoti ir atspin

ti reali

is veiksnio svarba a nai vertinama nepakankamai bei tam neteikiamas

prioritetas nors tai turi reik m s ne tik imantis tam tikrų preven i os priemonių bet ir paskirstant
i teklius reikalingus nansuoti programas

aiko teisių apsaugos kontrolier konstatavo ka vie-

nas i veiksnių lemian ių tinkam paslaugų in rastrukt ros suk rim vaikams su negalia taip pat ir
suaugusiems vaikus su negalia auginan ioms eimoms ra tinkamas paslaugų poreikio nustat mas
ben ruomen s savival

b s mastu

pro es traukiant taip pat ir pa ius paslaugos gav us

l pagalbos vaikui su negalia ir o eimai koor inavimo

esant savival

b e spe ialis-

to ar sk riaus kuriam b tų pavesta kompleksi kai kuruoti ir koor inuoti klausimus susi usius su
ne galiais asmenimis skaitant vaikus ne visa a u tikrinamas pakankamas ben ra arbiavimas ir
susi ino imas tarp atskirų sri ių spe ialistų so ialinių paslaugų vietimo vaiko teisių to

l laiku

nenustatomos problemos vaik su negalia auginan io e eimo e laiku nepriimami spren imai

l

pagalbos teikimo
l so ialinių paslaugų vaikui su negalia ir o eimai suteikimo

o ialinių paslaugų vaikams

su negalia ir ų eimoms ra stokoama nesuteikiamos paslaugos

eima ir vaikas turi gauti am reikiamas paslaugas
ta iau ne tenkintis paslaugomis kurias savival

kurių pagei au a

b

eimos pagal

turi galim bes teikti ir si lo paslaugų gav ams ne-

savo poreikius

atsi velgiant tai og si lomos paslaugos neatitinka

tika ka so ialin s paslaugos ei-

in ivi ualių vaiko eimos l kes ių ir poreikio

mai pra e amos teikti tik eim
ra ius

1

ungtinių autų aiko teisių komiteto komentaras r

l vaikų su negalia teisių

ttp

2o

ormuo asi prak-

o ialin s ri ikos eimų

r org englis bo ies r

o s

en o
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auginan ių nepilname ius vaikus apskait

iekiant maksimalios ne galio o asmens inkliu i os vi-

suomen s g venim so ialinių paslaugų teikimas turi b ti orientuotas visų pirma konkre ios eimos ir vaiko in ivi ualius poreikius
aiko teisių apsaugos kontorolier s nuomone

eima ir vaikas turi gauti am reikiamas pas-

laugas ta iau ne tenkintis paslaugomis kurias savival

b turi galim bes teikti ir si lo paslaugų

gav ams neatsi velgiant tai og si lomos paslaugos neatitinka in ivi ualių vaiko eimos l kes ių
ir poreikio

3.5. Vaiko sveikatos apsauga
Ratifikuodama Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją bei konvencijos nuostatas įtvirtinusi nacionaliniuose teisės aktuose, Lietuva įsipareigojo pripažinti vaiko teisę naudotis tobuliausiomis sveikatos
sistemos paslaugomis, ligų gydymo ir sveikatos atstatymo priemonėmis bei stengtis užtikrinti, jog nė
vienam vaikui nebūtų atimta teisė naudotis tokiomis sveikatos sistemos paslaugomis.

3.5.1. Vaikų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų
prieinamumo bei kokybės užtikrinimas
iek ama ka praktiko e b tų tinkamai u tikrinta ungtinių autų vaiko teisių konven i o e
ir na ionaliniuose teis s aktuose tvirtinta vaiko teis b ti sveikam ir nau otis kok bi kiausiomis
sveikatos apsaugos sistemos paslaugomis vaiko teisių apsaugos kontrolier ne kart kreip si atsakingas institu i as

l vaikų me i inin s reabilita i os ir sanatorinio g

mo toliau reabilita i os

paslaugos paslaugų pl tros prieinamumo bei teikiamų paslaugų kok b s u tikrinimo ir kitų aktualių klausimų spren imo
nali uo ama kreipimuose bei vie o o in ormavimo priemon se nuro

tus atve us

l ligos

pa alpos sk rimo apribo imų t vams vaiko slaugos metu me i inin s reabilita i os ir sanatorinio
g

mo staigose toliau reabilita i os staigos vaiko teisių apsaugos kontrolier atkreip

me-

s og iuo metu esamas teisinis reglamentavimas netiesiogiai s l go a reabilita i os paslaugų tam
tikrai grupei vaikų gavimo apribo imus to

l kreip si Lietuvos Respublikos eimo o ialinių reika-

lų ir arbo veikatos reikalų ir mogaus teisių komitetus in ormuo ama os ks elen i Lietuvos
Respublikos re i ent
lgir

utkevi ių

ali

r bauskait ir tuometin Lietuvos Respublikos

inistr

irminink

l reglamentavimo tobulinimo

Lietuvos Respublikos ligos ir motin st s so ialinio rau imo stat mo 10 straipsnio
skelbiama og turin iam teis gauti ligos pa alp

al e

io stat mo nustat ta tvarka eimos nariui ar

glob ui r pinto ui slaugan iam sta ionare sergant iki sept nerių metų vaik

taip pat eimos

nariui glob ui r pinto ui slaugan iam sta ionare ambulatori kai ar ir me i inin s reabilita i os
ir sanatorinio g

mo staigo e vaik iki a tuoniolikos metų sergant sunkiomis ligomis pa alpa i
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alst binio so ialinio rau imo on o l ų pra e ama mok ti nuo pirmosios slaug mo ienos ir
mokama vis reikaling slaug mo laikotarp bet ne ilgiau kaip 120 ienų per kalen orinius metus
agrin as skirti ligos pa alp
m imas i

kaip numat to min to stat mo

straipsn e ra ne arbingumo pa-

uotas pagal sveikatos apsaugos ir so ialin s apsaugos ir arbo ministrų patvirtintas

lektroninių ne arbingumo pa m imų bei elektroninių n tumo ir gim
mų i

mo atostogų pa m i-

avimo tais kles
a m tina ka pagal lektroninių ne arbingumo pa m imų bei elektroninių n tumo ir

gim

mo atostogų pa m imų i

gan iam vaikui slaug ti i
liga sergant vaik iki

avimo tais kles elektroniniai ne arbingumo pa m imai ser-

uo ami reikalingam slaugos laikotarpiui slaugant sta ionare bet kuria

metų arba vaik iki a tuoniolikos metų slaugom sta ionare ambulatori kai

ar ir me i inin s reabilita i os ir sanatorinio g
trauktomis

mo staigo e eigu is serga sunkiomis ligomis

unkių ligų kuriomis sergantiems vaikams iki 1 metų sta ionare ar me i inin s reabi-

lita i os ir sanatorinio g

mo staigo e slaug ti i

uo amas pa m imas ne ilgiau kaip 120 kalen-

orinių ienų per kalen orinius metus s ra
uk iau nuro

to teisinio reglamentavimo kontekste atkreiptinas

publikos sveikatos apsaugos ministro 200 01 1
ir sanatorinio antire i

vinio g

sak mo r

0

mes s Lietuvos Res-

l me i inin s reabilita i os

mo organi avimo nuostatas numatan ias og vaikai iki

turi teis v kti me i inin s reabilita i os staigas l

metų

imi slaugan io asmens taip pat me i inin s

reabilita i os paslaugos vaikams gali b ti teikiamos spe iali uotuose sta ionariniuose reabilita i os
sk riuose kurie veikia augiapro lin se ligonin se

aiko teisių apsaugos kontrolier s nuo-

mone ių nuostatų g ven inimas praktiko e apsunkintas ka angi pirmuo u atve u

Ligos ir mo-

tin st s so ialinio rau imo stat me n ra numat ta galim b slaugan iam asmeniui gauti ligos
pa alp vaiko slaug mo reabilita i os staigo e laikotarpiu i sk rus kai vaiko liga traukta

unkių

ligų kuriomis sergantiems vaikams iki 1 metų sta ionare ar me i inin s reabilita i os ir sanatorinio
g

mo staigo e slaug ti i
orinius metus s ra

antruo u atve u nors Ligos ir motin st s so ialinio rau imo stat me nu-

mat ta ka asmuo g a teis
asmen s slaug

uo amas pa m imas ne ilgiau kaip 120 kalen orinių ienų per kalenligos pa alp slaugant sta ionare iki sept nerių metų sergant vaik

ami vaikus iki sept nerių metų kuriems reabilita i os paslaugos buvo teikiamos

augiapro linių ligoninių reabilita i os sk riuose sta ionaruose o ne me i inin s reabilita i os ir
sanatorinio g

mo staigose taip pat ne g a teis s gauti ligos pa alp

sant teisiniam reglamen-

tavimui kai vaiko t vams n ra mokama ligos pa alpa u vaiko slaug reabilita i os paslaugų teikimo
laikotarpiu spren im
togų s skaita

l vaiko slaugos pastarie i gali priimti savo kasmetinių ar nemokamų atos-

aip pat nuro

tos aplink b s s l go o prielai

ka netur

ami teis s gauti ligos

pa alpos t vai priima spren im atsisak ti reabilita i os paslaugų vaikui eigu os ra tik rekomenuo amos ir n ra b tinos nei vengiamos
urint omen e tai ka reabilita i os paslaugos vaikams teikiamos nuo vienerių iki 1 metų
am iaus

ar tina prielai a og retais atve ais ikimok klinio am iaus vaikai

l savo am iaus bran-
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os ir kitų patumų sutiktų b ti be eimos nario slaugos bei og galim b s palikti vienus vaikus
me i inin s reabilita i os staigose svarstomos arba tokie spren imai priimami itin retai
an

ama og esamas teisinis reglamentavimas galimai apsunkina reabilita i os paslaugų

vaikams prieinamum

taip neu tikrinant pamatinių vaiko gerov s prin ipų g ven inimo vaiko
teisių apsaugos kontrolier

pra-

apsvarst ti galim bes tvirtinti
aiko teisių apsaugos kontrolier pra

apsvarst -

Lietuvos Respublikos ligos ir mo-

ti galim bes tvirtinti Ligos ir motin st s so ialinio

tin st s so ialinio rau imo sta-

rau imo stat me ligos pa alpos sk rimo kriteri us

t me ligos pa alpos sk rimo krite-

eimos nariui slaugant vaik kuriam in ikuotinos re-

ri us eimos nariui slaugant vaik

abilita i os paslaugos atkreipiant

mes g

to o

nustat t reikalingum vaikui teikti me i inin s reabilita i os ir sanatorinio g

mo paslaugas ir poreik

slaug ti

kuriam in ikuotinos reabilita i os
paslaugos

patingai atkreipiant

mes ma ame ių iki sept nerių
metų vaikų pa

t

neapsiribo-

ant unkių ligų s ra u ir min tų
paslaugų teikimo vieta me i inin s reabilita i os ir sanatorinio g
mes g

mo staiga o atkreipiant

to o nustat t reikalingum vaikui teikti me i inin s reabilita i os ir sanatorinio g

paslaugas ir poreik

mo

slaug ti

tsi velg ama vaiko teisių apsaugos kontrolier s pateikt si l m

l reabilita i os paslau-

gų vaikams prieinamumo gerinimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeri a i rei k
po i i

og pritaria si l mui per i r ti esam teisin reguliavim

reabilita i os paslaugų prieinamum vaikams ir ų t vams kurie

siekiant pagerinti me i inin s
l so ialinių prie as ių nei

uo a-

mas pa m imas sergan iam vaikui slaug ti atsisako vaikams skiriamų me i inin s reabilita i os
paslaugų
m si l

aip pat pa m o ka

o ialin s apsaugos ir arbo ministeri ai patikslinti lektroninių ne arbingumo pa m i-

mų bei elektroninių n tumo ir gim
i
g

veikatos apsaugos ministeri a iam klausimui spr sti ar 2011
mo atostogų pa m imų toliau elektroninis pa m imas

avimo tais kles nustatant ka elektroniniai pa m imai sergan iam vaikui slaug ti i

uo ami

to o nustat tam slaugos laikotarpiui bet ne ilgiau kaip 120 kalen orinių ienų per kalen ori-

nius metus slaugant sta ionare ar me i inos reabilita i os ir sanatorinio g

mo staigo e bet kuria

liga sergant vaik iki metų ta iau galutinis spren imas nebuvo priimtas atsi velgiant
apsaugos ir arbo ministeri os argumentus
imo on o biu

o ialin s

l galimo i elio poveikio alst binio so ialinio rau-

etui

o ialin s apsaugos ir

arbo ministeri a in ormavo apie Lietuvos Respublikos

riaus b s

Lietuvos Respublikos eimui svarst ti pateikt Lietuvos Respublikos ligos ir motin st s so ialinio
rau imo stat mo pro ekt

r

2 6 kuriame siekiant prisi

ti prie vaikų sveikatos gerinimo

si loma numat ti ka elektroniniai ne arbingumo pa m imai sergan iam vaikui iki
g ti b tų i

metų slau-

uo ami reikalingam slaugos laikotarpiui bet ne ilgiau kaip 120 kalen orinių ienų per
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kalen orinius metus ne tik slaugant vaik sta ionare ta iau ir me i inin s reabilita i os ar sanatorinio g

mo staigo e
uo 201 01 01 sigalio o nau a Lietuvos Respublikos ligos ir motin st s so ialinio rau imo

stat mo re ak i a kurios 10 straipsnio
i mok motinai t vui

alis buvo papil

ta nuostata og turint s teis gauti ligos

motei t viui ar glob ui i moka i

alst binio so ialinio rau imo on o

l ų pra e ama mok ti nuo pirmosios slaug mo ienos ir mokama vis reikaling slaug mo laikotarp bet ne ilgiau kaip 120 ienų per kalen orinius metus kurie slaugo sergant iki metų vaik ne
tik sta ionare ta iau ir ar me i inin s reabilita i os ir sanatorinio g

mo staigo e

min tame

stat me

okiu b

u

sigalio usi

nuostata u tikrins galim b slauasiekti teisinio reguliavimo pok iai praple iant s

g ti bet kuria liga sergant vaik

ligos pa alpos sk rimo kriteri us tur s reik mingų

iki

teigiamų pok ių pa i inant reabilita i os paslaugų

metų taip pat ir me i inin s

reabilita i os ir sanatorinio g

gav ų skai ių

-

mo staigo e su ar s palankias
s l gas reabilita i os paslaugų vai-

kams prieinamumui gerinti

a m tina og abartinis teisinis reguliavimas praple iantis ligos pa-

alpos sk rimo kriteri us man tina tur s reik mingų teigiamų pok ių pa i in amas reabilita i os
paslaugų gav ų skai ių
a iau esant valst b s
paslaugų vaikams iki
ant nuostata

nansin ms galim b ms ateit e i lieka maksimalaus reabilita i os

metų prieinamumo g ven inimo galim b

l asmenų turin ių teis gauti ligos i mok

stat miniame l gmen e papil-

sk rimo kriteri ų nepriklausomai nuo

me i inin s reabilita i os paslaugų teikimo vietos me i inin s reabilita i os ir sanatorinio g
staigos o esant poreikiui slaug ti vaik iki

mo

metų me i inin s reabilita i os paslaugų teikimo lai-

kotarpiu

3.5.2. Vaiko, augančio su tėvais, kuriems diagnozuoti (ar įtariami) psichikos
sutrikimai, teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas
iek ama u tikrinti aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos praktin e veiklo e pasteb tų
problemų spren im vaiko teisių apsaugos kontrolier

ar 201 m kreip si

alst b s vaiko teisių

apsaugos ir vaikinimo tarn b su pra mu kartu su kitomis kompetentingomis institu i omis vertinti galim b parengti meto ines rekomen a i as savival
ialistams ir so ialiniams arbuoto ams kai

bių vaiko teisių apsaugos sk rių spe-

l iagno uotų arba nenustat tų psi

sutrikimų spe ialistai susi uria su sunkumais teikiant so ialines paslaugas ir pagalb

ikos sveikatos
eimai Reko-

men a i os buvo parengtos 2016 m
aiko teisių apsaugos kontrolier teik pasi l mus parengtam
vival

eto inių rekomen a i ų sa-

bių a ministra i ų aiko teisių apsaugos sk rių spe ialistams ir so ialiniams arbuoto ams
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irbantiems su nepilname ių t vais kuriems iagno uoti ar tariami psi
toliau

ikos sutrikimai pro ektui

ro ektas
aiko teisių apsaugos kontrolier teik ama pastabas ro ektui atkreip
atsi velgiant tai ka savival

vestus u

mes tai ka

b s vaiko teisių apsaugos sk rius g ven in amas am pa-

avinius u tikrinti pagal kompeten i

teis s aktų nustat ta tvarka visų savival

tori o e g venan ių vaikų teisių ir teis tų interesų apsaug

teikti meto in param

b s teri-

konsulta i as

spr sti kitas vaiko teisių ir teis tų interesų apsaugos problemas ir kt tur tų b ti pagrin in institu i a koor inuo anti vertinanti ir priimanti spren imus
nenustat ti bet galimi

tariami psi

l vaikų kurių t vams iagno uoti arba

ikos sveikatos sutrikimai teisių apsaugos u tikrinimo pa -

m ta og ro ekte nepakankamai ak entuotas vaiko teisių apsaugos sk riaus vai muo bei pareigos
spren

iant vaiko teisių u tikrinimo klausim auk iau nuro
pateiktame ro ekte labiau susitelkta psi

tu aspektu

ikos ir elgesio sutrikimų klasi ka i

ir apib

i-

nim ir ben ros in orma i os pateikim ta iau tr ksta ai kios meto ikos strukt ros veiksmų eigos
ir nuoseklumo atsi velgiant situa i as

ro ekte nekonkre iai aptariamos ir pateikiamos rekomen-

a i os galimų situa i ų su kuriomis gali susi urti spe ialistai spren imui kai kur neai ku kokiems
konkre iai spe ialistams si loma imtis tam tikrų veiksmų pv
sitelkti spe ialistų koman

neai ku kuris spe ialistas tur tų pa-

1 skirsn e Ri ikos veiksniai susi su vaikais kuriame nuro

b ekt vios situa i os eimo e vertinimui si l tina atsi velgti

emiau i var

ir visapusi kai vertinti visus inomus aktus pasitelkus spe ialistų koman

ta ka

tus ri ikos po mius
ar elio ar mok klos

vaiko teisių apsaugos sk rių ei eima ra ta so ialin s ri ikos eimų auginan ių nepilname ius
vaikus apskait

so ialinių paslaugų entro so ialiniu arbuoto u kitais spe ialistais kurie irba

su eima ir vaiku pav

iui pe agogin s psi

ologin s tarn bos psi

ologu psi

ikos sveikatos

entro so ialiniu arbuoto u ir kt
tsi velgusi auk iau konstatuotus tr kumus vaiko teisių apsaugos kontrolier si l svarst ti galim b

ro ekte konkre iau aptarti spe ialistų konkreti uo ant kokių veiksmus kurių tur tų
b ti imamasi reaguo ant

aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone atveai kai t vams tik tariami psi

ikos sutrikimai laik -

tini labiau ri ikingais vaikų pa

iai ir reikalau an iais

ne tik glau esnio tarpinstitu inio ben ra arbiavimo
bet ir savalaikių veiksmų siekiant tinkamai u tikrinti
vaikų interesus

kam
ei

vaiko teises ir interesus paiant ar su arant prielai as

pa eisti vaiko t vų kuriems iagno uoti ar tariami psi
trikimai elges

ikos su-

etaliau i skiriant

rekomen uo amas priemones ir
veiksmus kai vaiko t vams
gno uoti psi

kai sutrikimai n ra iagno uoti ta iau t vų elges s psi
lim b s tinkamai pasir pinti vaiku pv
ka t vas motina turi psi

netin-

ia-

ikos sutrikimai ir

ikos sveikatos b kl kelia tarimų

l ga-

kokie galimi spren imai tais atve ais kai spe ialistai taria

ikos sutrikimų ta iau ie ne iagno uoti asmuo atsisako kreiptis psi

i-
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kos sveikatos entr neben ra arbiau a su spe ialistais ne silei
pv

vaikas ikimok klinukas

t vams tik tariami psi

ia namus vaik augina namuose

aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone pastarie i atve ai kai

ikos sutrikimai laik tini ri ikingesniais vaikų pa

ties at vilgiu ir reikalau-

an iais ne tik glau esnio tarpinstitu inio ben ra arbiavimo bet ir savalaikių veiksmų siekiant tinkamai u tikrinti vaikų interesus

3.5.3. Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms
teikimo tvarkos tobulinimas
g ven inant Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 201 m gruo
mu r

1 2 patvirtint

ompleksi kai teikiamos pagalbos spe ialio o ug

io 22

mo mok klų

sak entrų ir

vaikų so iali a i os entrų veiklos kok b s gerinimo 201 201 metų tarpinstitu in veiksmų plan
buvo per i rimas ir papil omas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m vasario
1

sak mas r 6

l in orma i os apie pa ient valst b s institu i oms ir kitoms staigoms teiki-

mo tvarkos patvirtinimo nustatant kokiais atve ais

etaliai nenuro

sak me sveikatos prie i ros staigos tur tų prane ti savival
apie vaiko teisių ir teis tų interesų pa ei imus
pasi l mus

l min to sak mo papil

tais tuo metu galio an iame

b s vaiko teisių apsaugos sk riams

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staiga teik

mo

aiko teisių apsaugos kontrolier pa m o og asaulin s sveikatos organi a i os uropos
regioninio komiteto parengtame nvesti i a vaikus
i os veiksmų plane 201 2020 m atkreiptas

uropos netinkamo elgesio su vaikais preven-

mes s netinkamo elgesio su vaikais preven i os

priemonių svarb

ka angi netinkamas elges s ra viena i pasl ptų smurto ormų kurios 0 pro

atve ų neatsklei

iami o t rimai ro o ka

regiono al se

o paplitimas ra nepriimtinai auk tas

asaulin e ataskaito e apie smurto preven i

revention 201

netinkamas elges s su vaikais apib

uropos

lobal tatus Report on iolen e

inamas kaip

inis seksualinis ar emo inis

smurtas arba neprie i ra ir nepais mas
tsi velgiant tai bei vertinant og sveikatos prie i ros arbuoto ų akt vus ben ra arbiavimas su savival

bių vaiko teisių apsaugos sk riais leistų u tikrinti bei enkliai pagerinti vaiko teisių

apsaug Lietuvo e vaiko teisių apsaugos kontrolier si l

sak m papil

ti nuostatomis og svei-

katos prie i ros staigos in orma i apie pa ient pateiktų savo ini iat va savival
apsaugos sk riams pagal vaiko g venam
esant pagr stų tarimų ar akivai
sio su vaiku

bių vaiko teisių

viet arba pagal sveikatos prie i ros staigos viet
ių po mių

inis seksualinis bei emo inis psi

prie i ra ba inių vaiko poreikių netenkinimas

l vaik

alo an io elgesio ar netinkamo elge-

ologinis smurtas

in

so ialin ir emo in ne-

skaitant nelaimingus atsitikimus

l saugios vaikui

aplinkos neu tikrinimo su alo imai apsinuo i imai nu egimai apsiplikinimai nukritimai ir kt
l sveikatos prie i ros paslaugų vaikui neu tikrinimo nesilank mas pro laktiniams patikrinimams pa vaikų iki 1 metų bei ankst vo o am iaus 1

m vaikų imunopro laktikos priemonių
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g

to o rekomen uo amo g

mo neu tikrinimas rekomen a i ų nev k

troliniam patikrinimui ir rekomen uo amo g
mi ri prievartos orma

iun

l vaiko g

minių atstovų bei vaiko

lg

mo atsisak mas blogo elgesio su vaiku sin romo

au eno eleguoto o sin romas atve ai rekomen uo amų reabilita-

inių priemonių klausos regos u
esant gin ui

imo gerinimo ir kt neu tikrinimas ir kt
mo tarp stat minių vaiko atstovų bei g

to ų gin ui tarp stat -

mo u tikrinimo ir kt

aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone tikslinga savival
riams per uoti in orma i

mas neatv kimas kon-

bių vaiko teisių apsaugos sk -

apie tariamus ir arba nustat tus t vų psi

m b s ar kitas pavo ingas u kre iamas ligas pv

ikos sutrikimus priklauso-

tuberkulio s kurios gali tur ti takos vaikų tei-

sių u tikrinimui tinkamai ų prie i rai ar saugumui
aiko teisių apsaugos kontrolier atkreip
tų kompeten i atpa inti vaik

mes og vertinus sveikatos prie i ros spe ialis-

alo an io elgesio ar netinkamo elgesio su vaikais po mius gal tų

b ti svarstoma galim b parengti rekomen a i as

l tinkamo min to sak mo g ven inimo sie-

kiant pla iau apibr ti paai kinti sak me varto amas s vokas ir kt
a m tina ka ataskaitiniu laikotarpiu pasteb tas akt vesnis sveikatos prie i ros institu i ų al vavimas teikiant in orma i kompetentingoms institu i oms apie galimus vaiko teisių pa ei imus
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e 2016 m buvo pra

ti

t rimai vaiko teisių ap-

saugos kontrolieriaus ini iat va pagal sveikatos prie i ros staigų pateiktus prane imus
atve ais sveikatos prie i ros staigos pateik in orma i

teritoriniams savival

saugos sk riams bei vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigai ir pra
men a i ų v k

m tarpininkauti teikiant psi

oso ialin pagalb

sveikatos prie i ros staigos m si veiksmų prane
atsisakius rekomen uo amo g

mo vaikams

eturiais

bių vaiko teisių ap-

u tikrinti spe ialistų reko-

eimoms rimis i keturių atve ų

amos atsakingoms institu i oms t vams ra tu

an tina og pana aus pob

io prane imų

l gali-

mų vaiko teisių pa ei imų atve ų gali b ti ir augiau ta iau ie nepasiekia vaiko teisių apsaugos speialistų

l galimai teisi kai negrin

iamų argumentų og vaiko atstovai turi teis spr sti

teikiamų sveikatos prie i ros paslaugų poreikio
nepilname io g

omo sta ionarin e g

l vaikui

itu atve u sveikatos prie i ros staiga kreip si

l

mo staigo e galimo teisių ir teis tų interesų pa ei imo

t vams kon iktuo ant tarpusav e ir truk ant g

mo pro esui
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3.6. Vaiko privatus gyvenimas ir žiniasklaida
3.6.1. Vaiko teisės į privatų gyvenimą ir jo apsauga nuo žalingo
viešosios informacijos turinio
Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas yra pažymėjęs, kad „svarbu, kad pati žiniasklaida žiauriai
nesielgtų su vaikais“ ir netgi skelbiant pranešimus apie žiaurų elgesį su vaikais ir šeimos problemas būtų
užtikrinta vaiko teisė į privatumą.15 Vaikas turi teisę būti apsaugotas nuo jo gerovei kenkiančios informacijos. Siektina, kad vaiko teisė į gyvenimo privatumą būtų deramai užtikrinama tiek šeimoje, tiek
mokykloje, tiek vaiko priežiūros ir kitose institucijose.
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staig besikreipiant s
aiko teisių apsaugos kontrolier

l vaiko privataus

asmen s ataskaitiniais metais a -

g venimo taip pat teis s atvai

asmens uome-

nai in ormavo apie galimai alin-

nų apsaugos teik ne tik konsulta i as suinteresuotiems asmenims staigoms bet ir atsi velg ama
gautus skun us atkreip konkre ių asmenų
pa ei imus bei av nuro
k pasi l mus

mes

mus uos pa alinti tei-

l vaiko privataus g venimo apsau-

go turinio in orma i
erotinio pob
n se

televi i o e

paskelb-

internetin e

iniasklai o e spau o e ir kt

taskaitiniu laikotarpiu vaiko teisių apsaugos kontrolier

m imo ir kitos

l vaiko privataus g venimo

asmens uomenų apsaugos teik ne tik konsulta i as suinteresuotiems

asmenims staigoms bet ir atsi velg ama gautus skun us atkreip konkre ių asmenų
pa ei imus bei av nuro

to-

l i liko aktualios vie osios in orma i os turinio

taip pat teis s atvai

io ir kt

t vie osios in orma i os priemo-

gos gerinimo

problemos

smurtinio

mus uos pa alinti teik pasi l mus

mes

l vaiko privataus g venimo ap-

saugos gerinimo
tliekant t rimus nagrin ant gaunamus kreipimusis ir pra mus pasteb ta ka vie inant
uomenis apie vaiko privatų g venim visuomen s in ormavimo priemon se k la vie ų saugomų
vert bių

vaiko teis s privatų g venim ir teis s savirai kos laisv

ti in orma i

tiek visuomen s teis

gauti kon iktas to

apiman ios tiek teis skleis-

l vaiko teisių apsaugos kontrolier s

nuomone kiekvienu atve u b tina ie koti min tų saugomų vert bių protingos pusiausv ros
ne visa a min ta pusiausv ra i laikoma

ea

vaiko privatus g venimas vie inamas ne vertinant tokios

in orma i os pavie inimo neigiamo poveikio vaikui

1

ungtinių autų aiko teisių konven i os g ven inimo va ovas

2002
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isuomen s

in ormavimo

stat mo 1 straipsn e nustat ta
aiko teis s privatų g venim u tikrinimui pavo ų

ka

a nai gali kelti ne tik televi i os lai os bet ir inter-

in orma i

neto publika i ų pateikian ių vairi in orma i apie

in orma i os reng ai ir sklei

ami konkre ių asmens uomenų apie vaikus
nai sukelia a iota
ban

m

ir visuomen s smalsum

privataus pob -

io in orma i os apsaug

ie osios

ai net ir nenuro

privaloma u tikrinti

mogaus teis

istori as susi usias su vaikas komentarai so ialiniuose tinkluose pateikiama in orma i a ir kt

rengiant ir platinant vie

kaitiniu laikotarpiu pasteb ta ka

-

vaiko teis s privatų g venim u -

a -

tikrinimui pavo ų a nai gali kelti

bei

ne tik televi i os lai os bet ir in-

i siai kinti nepilname ių tapat b

terneto publika i ų pateikian ių
vairi

in orma i

apie istori as

susi usias su vaikais komentarai so ialiniuose tinkluose pateikiama in orma i a ir kt
orma i os reng ai ir sklei
nai sukelia a iota

ai net ir nenuro

tas-

ie osios in-

ami konkre ių asmens uomenų apie vaikus

ir visuomen s smalsum bei ban

m

i siai kinti nepilname ių tapat b

aiko gerov s valst b s politikos kon ep i o e patvirtinto e Lietuvos Respublikos
mo 200 m gegu s 20 nutarimu r

1 6

nuro

a ei-

ta ka „vaikas, augantis šeimoje, patiriančioje

sunkumų prižiūrint vaiką, yra apsaugomas nuo viešinimo žiniasklaidoje, dažnai tokias šeimas smerkiančioje ir atstumiančioje. Viešai rodoma nepagarba vaiko tėvams psichologiškai žaloja vaiką. Nevartojamos sąvokos, žeminančios vaiko ar šeimos orumą“. ie uomen s in ormavimo priemon s pateikia
aug in orma i os susi usios su eimos g venimu kon iktais tarp eimos narių ir pan
ka net in ormuo ant visuomen apie po it vius v kius galima pa eisti vaiko teis

asteb tina

privatum bei

visuomen s in ormavimo priemonių veikl reglamentuo an ių teis s aktų nuostatas
iriant in ivi ualų skun

l vaiko asmens uomenų atvai

o bei kitų uomenų pateikimo

visuomen s in ormavimo priemon se ekspertai vertinant s vie osios in orma i os turin pateik
i va as ka publika i o e skelbiami nepilname ių asmens uomen s atvai

ai ir tokios in orma-

i os atsklei imas pakankamas ka i os b tų galima atpa inti eimo e augan ius nepilname ius
asmenis ir uos susieti su apra omais neigiamais so ialiniais rei kiniais („<...> dažniausiai tokiose šeimose augantys vaikai neįgyja socialinių įgūdžių, jiems sunkiau pritapti visuomenėje, o atsiradus galimybei, atsiskiria nuo tėvų ir ima anksti kurti savarankišką gyvenimą“) vaikų motinos ro

mas laik tini

papil omais uomenimis kurių pagalba galima i enti kuoti ir pa ius nepilname ius

in tu atve u

laikra io publika i o e apra ant poli i os pareig nų preven in

arb bei lank masis so ialiai rem-

tinos nepilnamet s mamos eimo e pateikiant eimos nuotrauk

buvo pa eistos vaiko teis s ir

teis ti interesai
itu atve u publika i a apie eimas kurios vaikų globos namuose g venan ius vaikus pasiima
eimas ir pateikian io e po it vi in orma i a apie vaikų sve iavim si ir kt buvo iliustruota vaikų
nuotrauka

rimo metu paai k o ka vaikų t vai auginant s eimo e nuotrauko e atvai

uotus
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vaikus n ra av sutikimo vie ai platinti vaiko atvai

aikų t vai nuro

ka vie ai pateikus ų

vaikų nuotrauk vaikai au iasi nesaug s nes baiminasi pat ių mok klo e ir kt iuo konkre iu atveu vie osios in orma i os sklei

as atsi velg amas vaiko teisių apsaugos kontrolier s kreipimasis

operat viai pa alino nuotrauk i internetin s publika i os
agal Lietuvos Respublikos nepilname ių apsaugos nuo neigiamo vie osios in orma i os poveikio stat m

toliau

stat mas nepilname ių asmens uomen s negali b ti skelbiami stat me

nustat tais atve ais kai tokios in orma i os turin s aro neigiam poveik

ra alingas nepilname-

iams stat mo 6 straipsn e nustat tas rau imas visuomen s in ormavimo priemon se skleisti
neigiam

poveik

v st muisi
aiko teisių apsaugos kontrolier

pasteb usi og

tar

namų a ministra i
reglamentavim

kai sie ant su nusikalstama veika

mo i oliatoriaus pataisos

si l

ama atsi velgti

in orma i

susi usi su asmens uomenimis

internetin e svetain e gausu nepilname ių nuotraukų kreip si

aran i

nepilname ių

ar kitais teis s pa ei imais skel-

teisin

biami nuo teis saugos institu i ų

ir imtis priemonių u tikrinan ių

ar teismo nesislapstan io taria-

vaiko teisių ir teis tų interesų apsaug

mo o pa arius nusikalstam veik
kaltinamo o nuteisto o ar nuo nu-

sikalstamos veikos arba kitų teis s pa ei imų nukent usio nepilname io aukos asmens uomen s pagal kuriuos galima nustat ti o asmens tapat b
tai pa ar ti nusi u

iusio ar m ginusio nusi u

galima nustat ti o asmens tapat b
orumas ir ar pa ei

kai skelbiami save su alo usio ar m ginusio

ti nepilname io asmens uomen s pagal kuriuos

kuria pateikiant uomenis apie nepilnamet

iami o interesai ir kt

aiko teisių apsaugos kontrolier pasteb usi og inter-

netin e svetain e gausu nepilname ių nuotraukų kreip si tar
a ministra i a si l

eminamas o

mo i oliatoriaus pataisos namų

ama atsi velgti teisin reglamentavim ir imtis priemonių u tikrinan ių vaiko

teisių ir teis tų interesų apsaug

taskaitiniu laikotarpiu buvo kreiptasi ir kitus asmenis pra ant

imtis priemonių og neb tų su ar tos s l gos vaiko teis s b ti apsaugotam nuo neigiamos vie osios in orma i os poveikio pa ei imui
aiko asmens uomen s neteis tai gali b ti pateikiami ne tik tra i in e iniasklai o e televii os ir ra i o lai ose spau o e bet ir internete
staig kreip si asmuo kuris nuro

av

iui

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus

ka vienos nev riaus bin s organi a i os interneto tinklala-

p e vie ai pateikiama in orma i a ikiteisminio t rimo ir teisminio nagrin imo okumentų kopi os
kuriose nebuvo panaikinti nepilname ių asmens uomen s pagal kuriuos galima uos atpa inti
nustat ti tapat b

apie vaikus nukent usius nuo nusikalstamų veikų

aiko teisių apsaugos kon-

trolier kreip si tiek atsakingas institu i as tiek pat vie osios in orma i os sklei
ma i

ne elsiant pa alino

kuris in or-

iuo atve u in orma i a apie vaik buvo pa alinta i interneto ir taip

buvo u kirstas kelias os tolimesniam plitimui bei galimai i esn s alos atsira imui
isuomen s in ormavimo priemon s a nai balansuo a ant pa ei imo ribos to

l pa b tina
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atsi velgti vaikų interesus

aiko

teisių apsaugos kontrolier s nuoaiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone vi-

mone visuomen s in ormavimo

suomen s in ormavimo priemon s taip pat kiti asmen s vie ai teikiant s in orma i
ati

iai vertinti sklei

priemon s taip pat kiti asmen s

apie vaikus turi

vie ai teikiant s in orma i

iamos in orma i os turin ir

vaikus turi ati

va ovautis vaiko geriausių interesų u tikrinimo prin-

ovautis vaiko geriausių interesų

ko interesų u tikrinimo prin ipo u tikrinimas nerei nieko negalima ra ti ir ro

iai vertinti sklei-

iamos in orma i os turin ir va-

ipu stat mų nuostatų laik masis bei geriausių vaikia ka

apie

u tikrinimo

ti apie vaikus

prin ipu

stat mų

nuostatų laik masis bei geriausių
vaiko interesų u tikrinimo prin ipo u tikrinimas nerei kia ka
ara oksali situa i a

nieko negalima ra ti ir ro

ti apie vaikus

visuomen s in ormavimo priemon s gali su ar ti s l gas vaiko teisių

pa ei imui bet taip pat gali atlikti svarbų vai men stebint kaip ra g ven inamos vaikų teis s pati atskleisti vaiko teisių pa ei imo aktus
r

taskaitiniu laikotarpiu vaiko teisių apsaugos kontrolie-

vertin ama tai og televi i os lai ose 2 valan os

agalba

pateikiama in orma i a apie

galimus vaiko neprie i ros ir kitus galimus vaiko teisių pa ei imus ra tu kreip si televi i os lai as
pra

ama ne tik u tikrinti vaiko teis

nio bet ir atkreip

privatum apsaug nuo alingos vie osios in orma i os turi-

mes tai og apie galimus vaiko teisių pa ei imus b tina in ormuoti atsakin-

gas institu i as vaiko teisių apsaugos sk rius ikiteisminio t rimo pareig nus o turint in orma i os
apie institu i ų veiksmus neveikim

in ormuoti aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staig
aiko teisių apsaugos kon-

vai spr s ami gin us

l vaikų ir atskleis ami

savo privataus g venimo etales ir pan privalo atkreipti

mes tai og vie umas gali tur ti neigiam

tak vaikams o a nai toks privataus g venimo etalių vie inimas gali b ti vertinamas kaip vaiko teisių
pa ei imas

trolier s nuomone vie as privataus g venimo

mas net ei is ir b tų teis tas gali
sukelti neigiamos psi

meniui bet ir o eimai vaikams
pat bių

l gali patirt

ar i esn stres

vai spr s ami gin us

taus g venimo etales ir pan privalo atkreipti

ologines

pasekmes ne tik konkre iam ase abe o vaikai

mi to

etalių pavie ini-

l savo am iaus

ar labiau ra pa ei

ia-

l vaikų ir atskleis ami savo priva-

mes tai og vie umas gali tur ti neigiam tak

vaikams o a nai toks privataus g venimo etalių vie inimas gali b ti vertinamas kaip vaiko teisių
pa ei imas
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staig besikreipiant s asmen s 2016 m
mavo apie galimai alingo turinio in orma i

smurtinio erotinio pob

io ir kt

a nai in or-

patalpint vie o-

sios in orma i os priemon se televi i o e internetin e iniasklai o e spau o e ir kt

aigi kaip
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ir kiekvienais metais i lieka aktualios vie osios in orma i os turinio

m imo ir kitos problemos

aiko teisių apsaugos kontrolier teik ama konsulta i as nuomon bei praktinius pasteb imus
atsak mus ir pan bei nagrin ant konkre ias situa i a

l alingos vie osios in orma i os privataus

g venimo apsaugos pastebi og susi om imas min ta tema i lieka aktualus
r ti prielai
neto

aip pat galima a-

og iuolaikinių komunika i ų bei so ialinių tinklų am iu e atsi velgiant tai og inter-

ka riba tarp privatumo ir vie umo labai menka vaiko privataus g venimo apsauga kaip ir o

apsauga nuo alingo vie osios in orma i os turinio tampa i

kiu

isuomen s in ormavimo priemon s taip pat ir kiti vie osios in orma i os sklei
vie ai in orma i
ormavimuisi

pav

ai teik ami

iui so ialiniuose tinkluose ir kt turi i el poveik vaiko pasaul

i ros

ie o i in orma i a nau o ama ne tik in ormavimo bet ir kaip propagan os ar alin-

gos in orma i os nepilname iams platinimo priemon

eis s aktuose nustat ti vie osios in orma-

i os ribo imai vie osios in orma i os enklinimas vie osios in orma i os ribo imas kiti ribo imai ir
kt ne visa a gali u tikrinti vaiko apsaug nuo alingos vie osios in orma i os to
ne tik vairių priemonių nau o imas
mo kriti kai vertinti vie
me ia litera

ug

enklinimas ir kt

in orma i ug

tikslas

bet ir pa ių vaikų suvokimo vaikų geb i-

mas n orma inio ra tingumo angl me ia e u ation

mo srit e pa m tina ka

tar bos biuru Lietuvo e g ven ina pro ekt

l pa svarbu

g

mo pl tot s entras kartu su iaur s ministrų

e i ų ir in orma inio ra tingumo ug

sukurti prielai as ir meto ines priemones ug

mas kurio

ti akt vų visuomen s in ormavimo prie-

monių televi i os ra i o kino reklamos spau os interneto vartoto

gebant nau otis iomis

priemon mis kriti kai anali uoti ir vertinti ose pateikiam turin bei kurti savo turin tai pat ug

ti

pilietin s moningum ir akt vų al vavim visuomen s g venime
aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone turi b ti u tikrinamas eramas

mes s me i ų

ir in orma inio ra tingumo ug

-

mui ne tik kaip pro ektinei veiklai
aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone turi
b ti u tikrinamas eramas
ma inio ra tingumo ug

mes s me i ų ir in or-

mui u tikrinant og in or-

ma inio ra tingumo mok mas b tų trauktas privalomo ug
nuoseklus

mo programas

ik kompleksinis po i ris

arbas o ne trumpalaikis programinis

ir atitinkamas

bet u tikrinant og in orma inio
ra tingumo mok mas b tų trauktas

privalo ug

mo programas

ik kompleksinis po i ris nuoseklus arbas o ne trumpalaikis
programinis ir atitinkamas

-

mes s reikiamo nansavimo ir kt

mes s reikiamo nansavimo ir kt

priemonių u tikrinimas leistų u tikrinti vaiko gerov

priemonių u tikrinimas leistų u -

ne tik visuomen s in ormavimo bet ir kitose susi u-

tikrinti vaiko gerov ne tik visuo-

siose srit se saugesnio interneto smurto pat ių

men s in ormavimo bet ir kitose

preven i os ir kitose srit se

susi usiose srit se saugesnio interneto smurto pat ių preveni os ir kitose srit se
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epilname ių privatumo nepilname io apsauga nuo alingos vie osios in orma i os turinio
glau

iai susi usi su saugesnio interneto pat ių kino reklamos ir kitomis s eromis 2016 m

aiko

teisių apsaugos kontrolieriaus staigos atstovai al vavo Lietuvo e v k omo augesnio interneto
pro ekto val

mo grup s arbe taip pat Lietuvos reklamos biuro rbitra o ilmų in eksavimo ko-

misi ų arbe

taskaitiniu laikotarpiu vaiko teisių apsaugos kontrolier

trolieriaus staigos atstovai

aiko teisių apsaugos kon-

mes au min tomis temomis teik ne tik vairių paskaitų susitikimų

metu bet ir palaikant so ialiai atsakingų staigų monių veikl susi usi su vaikų apsauga nuo alingo in orma i os turinio saugesnio interneto i

os ir vietimo priemonių net vaikams bet t vams

mok to ams pl to imu atsakingos reklamos teikimu ir kt
smens teis
monių veikl

privatų g venim gina taip pat regalamentuo a visuomen s in ormavimo prie-

vie osios in orma i os bei vie osios in orma i os sklai

sių apsaugos pagrin ų
in orma i os poveikio

isuomen s in ormavimo

ivilinis ko eksas

epilname ių apsaugos nuo neigiamo vie osios

smens uomenų teisin s apsaugos

ino bei kiti stat mai

aktų nuostatų g ven inimo prie i r atsakingos kelios institu i os to

min tų teis s

l ataskaitiniu laikotarpiu

atliekant skun ų t rimus ir pan ben ra arbiauta su Lietuvos ra i o ir televi i os komisi a
tų etikos inspektoriaus tarn ba
ba

ino entru

aiko tei-

urnalis-

alst bine uomenų apsaugos inspek i a R ių reguliavimo tarn -

alst bine vartoto ų teisių apsaugos tarn ba

ino entru poli i a

3.6.2. Vaiko teisė gauti pritaikyta jam pagal amžių informaciją
aikas gau amas in orma i

vertina atsi velgiant am iaus pat bes labai skirtingai

kvienos in orma i os turin vaikas gali suprasti skirtingai atsi velgiant am iaus psi
pat bes

ie-

oso ialines

aiko teisių konven i os 1 straipsnis nuro o ka vaiko teis laisvai reik ti savo nuomon

apima laisv ie koti gauti ir per uoti bet kokio pob

io in orma i

ir i

as nepaisant sie-

nų o ine ra tine arba spaus intine orma meno k riniais arba kitais vaiko pasirinktais b
aiko teisių konven i os 12 straipsnis pabr

ia vaiko teis b ti i klaus tu ir

ais

teis laisvai reik ti

pa i ras visais lie ian iais klausimais be to vaiko pa i roms atsi velgiant o am ių ir bran um
skiriama aug

mesio

aikui turi b ti su ar tos s l gos gauti in orma i i vairių altinių

teisių konven i os 1 straipsnis
b ti am suprantama t
bran

gal tų

aiko

in tos nuostatos suponuo a og vaikui teikiama in orma i a turi

in orma i a vaikui turi b ti teikiama taip og is atsi velgiant o am ių ir

suprasti tekstas pritaik tas

taskaitiniu laikotarpiu vaiko teisių apsaugos kontrolier
e bank toliau

tiriant in ivi ualų skun

l

ankas veiksmų ati arant nepilname iui s skait bei v k ant reikalavim pa-

iam nepilname iui u pil

ti ir pasira ti banko okumentus kurie galimai nesuprantami nepilna-

me iui atsi velgiant o am ių konstatavo ka nepilnametis nuo 1 iki 1 metų am iaus tur

a-

mas teis su ar ti san orius savaranki kai pagal sutartines prievoles atsakantis pats savo para u
patvirtinantis san or ir ar pil antis kitus okumentus susi usius su bankin mis opera i omis ir
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pan turi suvokti savo veiksmų esm

okumento turin ir pan

aiko teisių apsaugos kontrolier

atkreip

mes

tai ka pateikiant in orma i

kurios

nepilnametis gali nesuprasti tuo
pa iu is gali nesuprasti san orio
aiko teisių apsaugos kontrolier

vertin ama tei-

ir ar kito pasira omo okumento

s s aktų nuostatas bei min tas aplink bes pa -

esm s ir turinio savo atliekamų

m o og nesuprantamos vaikams in orma i os nepritaik tos pagal am ių ir bran
su ar ti s l gas piktnau

veiksmų susi usių su prievol mis

pateikimas gali

piniginių l ų tvark mu ir pan

iavimui ir vaiko teisių ir

reik m s to

teis tų interesų pa ei imui

abe onių
rai kos

lim b

net vertinant stat minių vaiko atstovų pareig

atliekamo veiksmo esm ir pan og gali b ti piktnau
apsaugos kontrolier

iau ama vaiko patiklumu ir pan

pateikimas gali su ar ti

in ormuo ama apie min t problem Lietuvos bank

at-

e bank parengti nepilname iams pritaik t

at-

mes bei nuro

ų am ių ir bran

in orma i

okumentus

e bank in ormavo vaiko teisių

apsaugos kontrolier ka atsi velg ami rekomen a i as pareng paai kinimus
eklara i os pil

aiko teisių

iavimui ir vaiko teisių ir teis tų interesų pa ei imui

e bank

si velgiant

aip pat neatmestina ga-

vertin ama teis s aktų nuostatas bei min tas aplink bes pa m o og ne-

aiko teisių apsaugos kontrolier
kreip

l o tikrosios valios i -

uoti sutikim bei tuo pa iu paai kinti am

suprantamos vaikams in orma i os nepritaik tos pagal am ių ir bran
s l gas piktnau

l gali kilti pagr stų

mo 1

1 m am iaus vaikams kurie pa

l i inio asmens

s iems savaranki kai susipa inti oku-

mento pra omo susipa inti s skaitos ati ar mo bei in orma i os atnau inimo tikslu esme ir turiniu

3.7. Vaiko teisių užtikrinimas teisiniuose procesuose
3.7.1. Vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas administracinio
proceso metu
tsi velgiant

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos praktiko e i r k usias problemas

kurios stebimos ne vienerius metus

l poli i os pareig nų veiksmais su aromų prielai ų vaiko

teisių ir teis tų interesų pa ei imams a ministra inio pro eso metu vaiko teisių apsaugos kontrolier

siek ama atsakingo situa i os vertinimo ir konstrukt vių e ekt vių priemonių problemos

pa alinimui kreip si

oli i os epartament prie i aus reikalų ministeri os toliau

partamentas atkreip ama

mes problemos aktualum

asteb tina ka poli i os pareig nai nevengia vaikų nukent usių ar liu
nistra inio nusi engimo pagal ataskaitiniais metais galio us
ko eks

oli i os e-

a ministra inio teis s pa ei imo ar

galimai v k

to ų nuo a mi-

ministra inių teis s pa ei imų
iusių apklausti ug

mo staigo e
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ug

mo si pro eso metu
asteb tina ka apklausiant

ur tų b ti vengiama a ministra inio pro eso metu

vaik

ar tik gavus prane im apie a ministra in nusi en-

metu nesiva ovau ama stat mo

gim
ug

vaikus apklausti tikslinti aplink bes ir pan
mo staigo e ug

a ministra inio

analogi a

mo si pro eso metu

logo

nevertinama nespren

al vavimo apklausiant vaik

iamas klausimas

iamų ų nusi engimų b lų

l spe ialistų vaiko teisių apsaugos psi

tikslinant aplink bes

atsainiai i rima vaiko atstovo apklauso e

iamo o pro eso

ko ekso normomis taikomomis
bau

pro esui t

au

pro eso

o-

l galimo a ministra inio nusi engimo

uo ant paai kinim ir kt

al vavim

a m tina ka u kar ant bei tiriant a ministra inius nusi engimus g ven inant teis s aktų
nustat tus u

avinius v k ant priskirtas unk i as bei atliekant pareigas svarbu ka b tų tinkamai

u tikrinamos ir galimai a ministra inius nusi engimus v k

iusių ar nukent usių nepilname ių

teis s ir teis ti interesai
Lietuvos

riausiasis a ministra inis teismas ra pasisak s ka

ei imų ko ekse n ra etali uo ama vaiko kaip liu

ministra inių teis s pa-

to o apklausos atlikimo tvarka n ra regla-

mentuo ami pareig nų veiksmai atliekant min tus pro esinius veiksmus nenumat ta galim b
traukti

si-

pro es vaiko teisių apsaugos institu i oms bei kitoms tarn boms ai kiai ne tvirtinta ka

nepilname io asmens apklauso e turi al vauti o atstovas

esant atitinkamų normų reikalingų na-

grin amam visuomeniniam sant kiui reglamentuoti paprastai va ovau amasi stat mo analogi a
etaliau nepilname ių apklausos patumai reglamentuoti Lietuvos Respublikos bau

iamo o

pro eso ko ekse
riimtame

ministra inių nusi engimų ko ekse ko eksas sigalio o 201 01 01 nustat ta

straipsnis ka pareig nams tiriant a ministra inius nusi engimus apklausiant asmenis tariamus a ministra inių nusi engimų pa ar mu nukent usiuosius liu

to us arba paimant i

asmenų ra tinius paro

iamo o pro eso ko ekso

mus ir kt

mutatis mutandis taikomos

au

ių

nuostatos
au
teis

iamo o pro eso ko ekse numat ta nepilname io liu

al vauti nepilname io apklauso e taip pat apklaus kviesti valst bin s vaiko teisių apsaugos

institu i os atstov arba psi
ir psi

to o ar nukent usio o atstovo

olog kurie pa e a apklausti nepilnamet atsi velg ami o so ialin

ologin bran
tsi velgiant vaiko spe i n pa

t

l o am iaus ir so ialin s bran os vaikas ne visa a gali

tinkamai pasinau oti am suteiktomis teis mis to

l poli i os pareig nai tur tų itin ati

iai i ai kin-

ti vaikui o teises galimas teisines pasekmes u tikrinti ka neb tų pakenkta o interesams pa
iai nesu ar ti s l gų galimam psi

-

ologiniam poveikiui ir kt

en rau ant su vaiku b tina atsi velgti
triai reaguo a neigiam poveik ų reputa i ai

o psi

ologin ir so ialin bran

aikai itin au-

an tina ka poli i os pareig no atv kimas mo-
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k kl ir ben ravimas su vaiku ar
iekiant maksimaliai u tikrinti vaiko teises a minsitra inio pro eso metu b tina atsakingai vertinti

l

spe ialistų pagalbos ir al vavimo apklausiant imant
paai kinim

vaik bei u tikrinti vaiko stat minių at-

stovų in ormavim

tai b tų in orma i os tikslinimas
apklausa paai kinimo pa mimas
ar kt konkre iai

lie ian iu klau-

simu gali sukelti vaikui emo in
tamp

bereikaling kitų asmenų

om im si situa i a ir gali takoti
tolimesniam vaiko kontaktui su

mok klos aplinkos mon mis
nimo pa mimui

g

mo staiga neabe otinai ra netinkama vieta apklausai paai ki-

oli i os pareig nų ben ravimas ar tai b tų

l nusikalstamos veikos ar

nistra inio teis s pa ei imo su vaiku netur tų v kti vaiko buvimo ug

mo staigo e metu iektina

ka vaikas susi ur amas su teis saugos institu i ų pareig nais patirtų kuo ma esn psi
iskom ort

l a miologin

stres bei neb tų su aromos prielai os vaiko teisių ir teis tų interesų pa ei imui

aiko teisių apsaugos kontrolier atkreip
poli i os pareig nų inias kompeten i

oli i os epartamento

kvali ka i

mes

b tin b gerinti

klausimais susi usiais su vaikų apklausomis

paai kinimo pa mimu aplink bių tikslinimu apklausos vieta stat minių atstovų in ormavimu
spe ialistų al vavimo pagal poreik u tikrinimu ir kt a ministra inio pro eso metu
oli i os epartamentas in ormavo ka
Lietuvos poli i os mok klos organi uo amų mok mų programos nepilname ių usti i os
klausimais bus patobulintas atsi velgus vaiko teisių apsaugos kontrolier s nuro

tus tr kumus

kurie kaip ro o praktika su aro prielai as vaiko teisių ir teis tų interesų pa ei imams a ministrainio pro eso metu taip pat
susi usių

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e atliktų patikrinimų

l

arakteringų pa ei imų pa mas

apskri ių v riausių ų poli i os komisariatų vir ininkams pave

u tikrinti ka pareig nai pa-

gal kompeten i b tų supa in inti su vaiko teisių apsaugos kontrolier s keliama aktualia problema
bei pateiktų t rimų re ultatais

3.7.2. Operatyvumo svarba reaguojant į gautus pranešimus apie smurtą
nepilnamečių atžvilgiu
tsi velgiant pasitaikan ius atve us kai elsiama pra
linamos aplink b s
kontrolier atkreip
i pagrin inių ro

l nusikalstamų veikų

ti ikiteismin t rim ai kinamasi tiks-

smurto nepilname ių at vilgiu vaiko teisių apsaugos

mes operat vumo pra

ti ikiteismin t rim tokiais atve ais svarb

mų tokiuose t rimuose ra vaikui pa ar tas sveikatos sutrik

ienas

mo mastas kuris

siektina tur tų b ti nustat tas kuo tiksliau nes nuo to priklauso nusikalstamos veikos kvali ka i a
ir kt
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veikatos sutrik

mo masto nustat mas man tina

l smurto vaiko at vilgiu to

iamo o pro eso ko-

ekso 16

straipsn e nustat ta

ka gauto skun o parei kimo ar

itin svarbus nusikalstamos veikos kvali ka i ai atliekant t rimus

au

prane imo

l tur tų

uomenų patikslini-

mui gali b ti atlikti veiksmai kurie

b ti atliekamas operat viai

nesusi

su pro esin mis prievar-

tos priemon mis

okie pro-

eso veiksmai turi b ti atlikti per kuo trumpesnius terminus bet ne ilgiau kaip per e imt ienų
agal au
veikos p

iamo o pro eso ko ekso 20 straipsnio nuostatas siekiant surasti nusikalstamos

sakus ir kitus ob ektus turin ius reik m s t rimui nustat ti v kio situa i

mingas b lai aplink bes atliekamas

mogaus k no

ir kitas reik -

t rimas

alst bin s teismo me i inos tarn ba atlieka teismo me i inos eksperti es ir t rimus pagal
teismų prokurat ros ar ikiteisminio t rimo staigų pareig nų pave imus kitų

inių ir uri inių as-

menų pra mus
eneralinio prokuroro rekomen a i ose
patvirtintos 2011 01 1

sak mu r 1

l u

uo ių spe ialistams ir ekspertams sk rimo

nustat ta kokiais atve ais ikiteisminiuose t rimuose t ri-

mai eksperti s tur tų b ti atliekami skubos tvarka arp ų ir ikiteisminiai t rimai

l nusikalstamų

veikų pa ar tų nepilname ių asmenų at vilgiu
av

iui teis saugos institu i o e 2016 01 0 gavus prane im

prie i ros staig pristat ta ma amet galimai pat r smurt buvo pra
ir 2016 01 1 pra
punkt

sekan i

ap i r

tas ikiteisminis t rimas pagal au
ien buvo paskirta u

tas aplink bių tikslinimas

iamo o ko ekso 1

smurt prie ma amet
ian ios ar ti prielai

straipsnio 2 alies 1

uotis atlikti ma amet s k no t rim

alst bin s teismo me i inos tarn bos spe ialistas ap i r o tik po

atlikti k no t rim ir po 1
lei

ka 2016 01 06 sveikatos

a amet s k no
ienų nuo u

uoties

ienų nuo gauto prane imo ikiteisminio t rimo staigo e apie galim
ergait s s

menų srit e buvo stebimos vairaus senumo ematomos

ka ma amet ne kart anks iau gal o patirti smurt

an tina ka tam og b tų tiksliai ir i samiai nustat tas patirto sveikatos sutrik

mo mastas

ka nei n ktų anks iau kaltų asmenų veiksmų paseko e susi ar pa ariniai lik smurto po miai
b tina imtis operat vesnių priemonių vaiko k no t rimui atlikti
aiko teisių apsaugos kontrolier taip pat atkreip

mes praktiko e pasitaikan ius atve us

kai ne tik neskubama skirti nepilname ių k no t rimų bet ir neskubama atlikti paskirtų k no t rimų
av

iui teis saugos institu i ai 2016 01 0 pask rus alst bin s teismo me i inos tarn -

bos spe ialistams u
rimo bei 1

uot

atlikti ma ame io k no t rim

pra us 10 ienų nuo u

ienų nuo vieno v kio ma ame iui buvo konstatuotas sukr sto vaiko sin romas pasi-

rei k s abipusiu krau o i silie imu po kietuo u galvos angalu
t rimas ir

uoties pask -

l kurio buvo pra

tas ikiteisminis

ienom nuo kito v kio vaikas galimai nukrito nuo laiptų ar galimai prie

buvo nau-

otas smurtas ma ame io k no t rimas ar nebuvo atliktas
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tsi velgiant t rimų metu gaut in orma i

k la pagr stų abe onių

l neoperat vumo ski-

riant ir atliekant nepilname ių k no t rimus kas gali s l goti gaunamų re ultatų tikslum bei galimai v k

tų nusikalstamų veikų i t rim ikiteisminio t rimo i samum

an tina ka nuo laikotarpio kuris praeina po nusikalstamos veikos pa ar mo iki k no t rimo atlikimo ir re ultatų paskelbimo priklauso ikiteisminio t rimo trukm bei eiga nusikalstamos
veikos kvali ka i a ir kt

to

l b tinas operat vesnis nepilname ių k no t rimų pask rimas atliki-

mas nesu arantis prielai ų apsunkinti ir u t sti ikiteisminių t rimų eig

nustat ti ob ekt vi ties

ir priimti teising spren im
iekiant gerinti vaiko teisin apsaug bau
lier kreip si

eneralin prokurat r

iama ame pro ese vaiko teisių apsaugos kontro-

l operat vesnių veiksmų ir konstrukt vesnio tarpinstitu-

inio ben ra arbiavimo greito reagavimo svarbos gavus in orma i os apie galim smurt vaikų
at vilgiu tikslinant aplink bes spren
k no t rim ar pan bei

iant

l ikiteisminio t rimo pra

alst bin teismo me i inos tarn b

pra

imo skiriant u

uot atlikti

ama u tikrinti operat vesn

nepilname ių k no t rimų eksperti ių atlikim
eneralin

vertinusi kontrolier s nustat tus

tinas operat vesnis nepilname ių k no t rimų
pask rimas

prie nepilname ius v k

atlikimas nesu arantis prielai ų ap-

sunkinti ir u t sti ikiteisminių t rimų eig

prokurat ra
tos nu-

sikalstamos veikos atsklei imo ir

nustat ti

t rimo tr kumus siek ama u ti-

ob ekt vi ties ir priimti teising spren im

krinti tinkam ir operat vų smurtinių nusikalstamų veikų prie ne-

pilname ius i t rim
poli i os biurui nuro

ap gar ų prokurat rų v riausiesiems prokurorams ir Lietuvos kriminalin s
ka b tina

visa a grie tai laik tis au
mo pra

iamo o pro eso ko ekso ir Rekomen a i ų

l ikiteisminio t ri-

ios ir os registravimo tvarkos patvirtintos generalinio prokuroro 200 m rugp

sak mu r 1 110 201 m bir elio 0
gavus in orma i

skun

sak mo r 1 1

io 11

re ak i a nustat tų reikalavimų

parei kim ar prane im

apie galim smurt prie nepilname-

ius visais atve ais vertinti ar b tina tikslinti aktines veikos aplink bes ar turimi uomen s lei
ne elsiant pra

ia

ti ikiteismin t rim

pa arius i va

l uomenų patikslinimo b tinumo

ben ra arbiauti su smurt pat rus nepilnamet g

uomenis rinkti operat viai akt viai

an iais me ikais bei savival

b s a ministra i-

os vaiko teisių apsaugos sk riumi
u tikrinti ka pra

us ikiteismin t rim u

uotis teismo me i inos spe ialistui b tų skiria-

ma ne elsiant
atliekant t rim va ovautis Rekomen a i ų

lu

uo ių spe ialistams ir ekspertams sk ri-

mo patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m sausio 1
201 m bir elio 0

sak mo r 1 1 2 re ak i a

sak mu r 1 1

punktu
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alst bin teismo me i inos tarn ba in ormavo ka skubotas spe ialisto i va ų pateikimas
kol nukent usiam asmeniui g

omam ligonin e

ų spe ialistų konsulta i os ir nustat ta galutin
totinių teismo me i inos t rimų pask rim
eig

ar neatlikti visi b tini klinikiniai t rimai g
iagno

to-

i provokuo a ekspertines klai as pakar-

o tuo pa iu

apsunkina ir u t sia ikiteisminių t rimų

l ių prie as ių t rimo atliekamo skubos tvarka s voka negali b ti tapatinama su s voka

greitai ir uo labiau skubotai

3.7.3. Nepilnamečiams atliekamų teismo psichiatrinių psichologinių
ekspertizių terminai
aiko teisių apsaugos kontrolier

atlik ama vaiko teisių pa

ties al e steb sen ir vertini-

m pastebi vaiko teisių apsaugos ir vaiko teis tų interesų u tikrinimo problemas susi usias su ilgais
ikiteisminių t rimų bau

iamosiose b lose terminais taip pat ilgai trunkan iu ivilinių b lų susi usių

su vaikais nagrin imu

aiko teisių apsaugos kontrolier s atliktas t rimas pla iau ttp vaikams

lrs lt

aiko teisių pa

ių ar ti tak

ties vertinimas piben rinimai

rimai paro

ių b lų nagrin imo trukmei ra ir teismo psi

ka vienas i veiksnių galin-

iatrinių teismo psi

ologinių eksper-

ti ių prieinamumo ir ų atlikimo operat vumo problemos kurias s l go a ekspertų tr kumas
iek ama vertinti pok ius io e srit e vaiko teisių apsaugos kontrolier rinko uomenis apie
alst bin s teismo psi

iatri os tarn bos aikų ir paauglių teismo psi

bei ų u imtum bei irban ių spe ialistų skai ių taip pat per 201
atliktų teismo psi

iatrinių teismo psi

b lose kiek laiko trunka eksperti

2016 metus nepilname iams

ologinių eksperti ių skai ių bau
io m nes

os sk riu e nebuvo eilių ekspertinių t rimų atlikimui bau

aikų ir paauglių teismo psi

bau

iatri os teismo psi

laukimo eilių uomen s skelbiami alst bin s teismo psi
gruo

vtpt lt sk riu e
io

olo-

iamosiose b lose

iekiant pagerinti ikiteisminio t rimo pareig nų ir teismų in ormuotum
p e

iatri-

iamosiose b lose 201 metais is sk rius

o iki 2016 metų spalio m nesio 1 1 kompleksin teismo psi

gi os eksperti

iamosiose ir ivilin se

ir kiek laiko nuo registra i os reikia laukti eksperti s atlikimo

Remiantis gauta in orma i a 2016 metų gruo
atliko 12

iatri os sk riaus etatų skai ių

aslaugos

ekspertinių t rimų

iatri os tarn bos elektroniniame pusla-

ie uomen s ra atnau inami kiekvien savait

ienos uomenimis aikų ir paauglių teismo psi

2016 metų

iatri os sk riu e nebuvo laukimo eil s

ekspertiniams t rimams bau

iamosiose b lose o ekspertiniams t rimams ivilin se b lose buvo

registruo ama 201 0 22 t

sk rius turi tri ų m nesių laukimo eil

arn ba pa mi ka pastaraisiais metais ra stebima i

iems t rimams atlikti

imo ten en i a ekspertinių t rimų

poreikiui ivilin se b lose kuriose skiriami ekspertiniai t rimai nepilname iams pasi mi i eliu sutingumu eismo nutart se ekspertams pateikiami labai gaus s klausimai nuo 20 iki 60
ekspertas privalo pateikti i samų mot vuot atsak m

kuriuos

eretai ra paskiriami keli ekspertiniai t ri-

mai vienos ivilin s b los r muose keliems eimos vaikams vienu metu s l go ant s papil omus
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ir atskirus susitikimus tuo pa iu

miai prailginant eksperti s atlikim

kspertinio t rimo atlikimo

terminus prailgina ir tai ka tiriamo asmens atv kimo pakartotiniam t rimui laikas ra erinamas
su asmens galim b mis atv kti

en ras ekspertinio t rimo atlikimo ir eksperti s akto sura mo

laikas ivilin se b lose u trunka apie u m nesius 201 metais buvo atliktos
spalio m nesio

teismo psi

alst bin e teismo psi

ologi os eksperti s ivilin se b lose
iatri os tarn bo e prie veikatos apsaugos ministeri os aikų ir paau-

glių sk riu e patvirtinta viena vir ininko pareig b 2
pareig b s ir

teismo vaikų ir paauglių psi

irba vi teismo vaikų ir paauglių psi
ekspert s u ima po 1

teismo vaikų ir paauglių psi

iatro eksperto

ologo eksperto pareig b s iame sk riu e iuo metu

iatr s ekspert s u ima po vien pareig b

ir psi

olog s

pareig b s

2016 metais alst binei teismo psi
tai ekspertų parengimui

iatri os tarn bai prie

buvo skirti papil omi tr s eta-

u i ų buvo paskirti aikų ir paauglių teismo psi

metų pabaigo e aikų ir paauglių teismo psi
psi

o iki 2016 metų

iatr bei viena me i inos psi

olog

iatri os sk riui 2016

iatri os sk riu e atliko sta uot viena vaikų ir paauglių

kurios ruo iasi g ti teismo psi

iatr s ir teismo psi

o-

log s kvali ka i 201 metais
o vaiko teisių apsaugos kontrolier s kreipimosi 2016 12 06 alst bin s teismo psi
tarn bos aikų ir paauglių teismo psi

iatri os

iatri os sk riaus arbas buvo aptartas ben rame susirinkime

siekiant i spr sti ekspertinių t rimų laukimo ivilin se b lose klausim bei maksimaliai sutrumpinti
ekspertinių t rimų eiles

ptarti turimi vi iniai resursai siekiant gerinti sk riaus arbo organi avi-

m trumpinti ekspertinių t rimų atlikimo laik
i esnių teigiamų pok ių

l ekspertinių t rimų nepilname iams laukimo terminų suma ini-

mo ivilin se b lose tikimasi pasiekti 201 metais pa i

us mogi kiesiems i tekliams iame sk -

riu e

3.7.4. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas
ir nukentėjęs nepilnametis, kurio atžvilgiu buvo naudotas smurtas, susitaiko
taskaitiniais metais vaiko teisių apsaugos kontrolier atkreip

mes

atlei imo nuo bau-

iamosios atsakom b s kaltininkui ir nukent usia am susitaikius instituto taik m tais atve ais
kai nepilname io asmens at vilgiu smurt nau o o o stat minis atstovas t vas motina glob as
r pinto as
au
ertinant vaiko teisių ir teis tų interesų aspektu
smurtavusio stat minio atstovo atlei imas nuo
bau

iamosios atsakom b s nukent usiam nepil-

name iui susitaikius su kaltininku kelia abe onių
teisingumo g ven inimo u tikrinimo

l

iamo o ko ekso

straipsnio 1 al e numat ta ka
asmuo pa ar s bau

iam

nusi-

engim neatsargų arba nesunkų
ar ap sunk nusikaltim

gali b ti

teismo atleistas nuo atsakom -
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b s eigu ra nustatomos ios s l gos prisipa ino pa ar s nusikalstam veik
ar pa alino

iniam ar uri iniam asmeniui pa ar t

pa alinimo susitaik su nukent usiu asmeniu

al arba susitar

savu noru atl gino

l ios alos atl ginimo ar

ra pagrin o man ti ka

is ne ar s nau ų nu-

sikalstamų veikų
ertinant smurtavusio asmens atlei im nuo bau
t

iamosios atsakom b s

s nepilnametis susitaik su kaltininku k la abe onių

vaiko teisių ir teis tų interesų aspektu
ir bau

l to ka nuken-

l tokio spren imo teisingumo vertinant

an tina iais atve ais nebus pasiekti bau

iamosios teis s

iamo o pro eso tikslai nebus u tikrintas teisingumo g ven inimas
nukent us sis turi savanori kai apsispr sti susitaik ti

mo su prie

ukent usio nepilname io susitaik -

smurtavusiais t vais ar glob ais r pinto ais atve ais kai nukent

s nepilnametis ra

susietas gimin st s r iais su kaltininku ar ra so ialiai priklausomas nuo o k la pagr stų abe onių
l nukent usio vali l musių aplink bių ir mot vų sutinkant susitaik ti
k la abe onių

l smurtavusio asmens mot vų siekiant susitaik ti ar smurtav s prie nepil-

namet ir prisipa in s ka smurtavo asmuo pripa sta savo veiksmus kaip neteis tus ir tikrai gailisi
ar tai aro i tam tikrų paskatų gailisi tik
neteis tus veiksmus pv
kl ant vaik

l kilusių o elgesio pasekmių bet ne

savo elges vertina kaip aukl amo o pob

l to ka atliko

io priimtinus veiksmus au-

prie nukent us

ekvestionuo ant tik teismui suteiktos teis s atleisti asmen nuo bau
kaltininkui ir nukent usiam susitaikius eigu ra bau

iamosios atsakom b s

iama ame stat me numat ti pagrin ai vai-

ko teisių apsaugos kontrolier s nuomone prokurat ra iais atve ais tur tų b ti akt vi va ovautis
prioritetin s vaiko teisių ir interesų apsaugos ir g nimo bei teisingumo protingumo ir s iningumo
prin ipais ir priimant pro esin spren im

prokurat rai priimant nutarim nutraukti ikiteismin t -

rim tariama am susitaikius su nukent usiuo u ar teismui nuspren us atleisti nuo bau
atsakom b s min tu pagrin u

l atlei imo nuo bau

iamosios atsakom b s labai atsakingai kie-

kvienu konkre iu atve u vertintų ar eg istuo a pagr sta galim b pasiekti tiksl
bau

iamosios

ka atleistas nuo

iamosios atsakom b s asmuo ateit e nesmurtaus nepilname io at vilgiu
aiko teisių apsaugos kontrolier kreip si

tais atve ais kai spren
nuo bau

iamas klausimas

eneralin prokurat r su pra mu u tikrinti ka

l asmens smurtavusio nepilname io at vilgiu atlei imo

iamosios atsakom b s kaltininkui ir nukent usiam susitaikius prokurat ra labai atsakin-

gai vertintų galimas asmens atlei imo nuo bau

iamosios atsakom b s pasekmes vaiko teisių ir

teis tų interesų aspektu
eneralin prokurat ra atsi velg ama vaiko teisių apsaugos kontrolier s pra m atkreip
eneralin s prokurat ros epartamentų ir ap gar ų prokurat rų

mes

kontrolier s pateikt

nuomon
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3.7.5. Pagalbos nukentėjusiems nuo seksualinio smurto
vaikams užtikrinimas
g ven inus pro ekt

aikų nukent usių nuo seksualin s prievartos pagalbos entro stei-

gimas kuris buvo v k omas pagal 200
ni mo programos L 0

201 m

uropos ekonomin s er v s nansinio me

Ri ikos grup s vaikai ir aunimas priemon

a-

g ven inimo sutartis pasira-

ta 201 0 01 ir 2016 06 0 ati arius aikų nukent usių nuo seksualin s prievartos pagalbos
entr

toliau

entras vienas i

lobos namų

uov a a ministra i os pa alinių buvo su a-

r ta galim b vaikams pat rusiems seksualin smurt

gauti kompleksin

kvali kuot

pagalb

operat vi

a iau prakti kai vaikai

pat r seksualin smurt
aikai pat r seksualin smurt

l laiku neu tikrin-

to tinkamo teisinio reglamentavimo

entr tur o

galim b patekti tik po augiau kaip m nesio nuo
entro ati ar mo

min t

entr tur o galim b patekti tik
nuo 2016 0 1

o ialin s apsau-

gos ir arbo ministrui 2016 0 1
sak mu

r

1

patvirtinus

ompleksin s pagalbos teikimo
vaikams galimai nukent usiems nuo seksualinio i nau o imo rekomen a i as
ka

aip pat paai k o

entras ar tam tikr laikotarp netur o tinkamų s l gų apklausoms kaip to reikalau a teis s

aktai atlikti aparat ros bei arbuoto ų galin ių ben rauti u sienio rusų kalba
tsi velgiant atotr k tarp eklaruo amos ir realios galim b s priimti vaikus

entr ir teikti

iems reikiam pagalb bei su ar ti tinkamas s l gas spe ialistų arbui su ais laiku ne sig ant reikiamos rangos ir kt
mo

kilus pagr stų abe onių

l atsakingų institu i ų veiksmų skiriamo nepakanka-

mesio kvali kuotos entrali uotos pagalbos vaikams galimai nukent usiems nuo seksuali-

nio smurto suteikimo u tikrinimui vaiko teisių apsaugos kontrolier atkreip
arbo ministeri os bei entro
sklan

mes

o ialin s apsaugos ir

l nesavalaikio teis s akto tur usio takos ati ar to entro

iam unk ionavimui pri mimo bei reikiamos rangos ir spe ialistų tr kumo ati arius min t

entr

3.7.6. Sulaikytų (suimtų) nepilnamečių teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas
aiko teisių apsaugos kontrolier atkreip

mes

ikiteisminio t rimo pareig nų veiksmais

su aromas prielai as sulaik tų suimtų nepilname ių teis ms ir teis tiems interesams pa eisti
au

iamo o pro eso ko ekso 12 straipsnio 1 al e nustat tas privalomas tariamo o nuro-

tų eimos narių artimų ų giminai ių o kai ų n ra kito asmens in ormavimas apie tariamo o sumim

laikin sulaik m

umat ta galim b laikinai atsisak ti prane ti ei toks prane imas

pakenktų ikiteisminio t rimo s kmei
oli i os staigų operat vaus val

mo pa alinių arbo organi avimo instruk i os toliau

ns-
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truk i a patvirtintos Lietuvos poli i os generalinio komisaro 2010 06 0 sak mu r
a re ak i a patvirtinta 2016 0 01 sak mu
reig nas ai kin amasis apie vaik

r

pristat t

vaiko t vus ar kitus teis tus atstovus

2 0

0 2 punkte nustat ta ka

poli i os staig

galiotas pa-

privalo imtis priemonių nustat ti

ne els amas in ormuoti apie vaiko pristat m

staig t vus ar kitus teis tus atstovus o eigu ų n ra arba ie nenustat ti
institu i

nau-

poli i os

vaiko teisių apsaugos

ios institu i os arbo metu kt

agal au

iamo o pro eso ko ekso

straipsnio 1 alies nuostatas tariamo o

atstovai

pagal stat m gali al vauti pro ese ir ginti savo atstovau amų pro eso al vių interesus eigu ie
ra nepilname iai
au

iamo o pro eso ko ekso 10 straipsn e tvirtinta tariamo o

teis

g n b

i teis

u tikrinama nuo sulaik mo arba pirmosios apklausos
tkreiptinas

mes s ka pasitaiko atve ų kai sulaik to suimto nepilname io stat miniai

atstovai nein ormuo ami apie sulaik t
pv

suimt

nepilnamet o nein ormavus stat minių atstovų

nenusta ius stat minių atstovų kontaktų ar kt neprane ama nei savival

b s vaiko teisių

apsaugos sk riui
ein ormavus
ein ormuo ant sulaik to

suimto

stat minių atstovų apie sulaik t

nepilname io

suimt

nepilna-

met su aromos prielai os vaiko teisių pa ei imui
bau

iama ame pro ese

atstovų

nesu aroma galim b

pasirinkti norimo g n o g n as
parenkamas

alst b s garantuo-

amos teisin s pagalbos tarn bos
aiko teisių apsaugos kontrolier kreip si

tament si l
vengti

stat minių

oli i os epar-

ama imtis priemonių sulaik tų suimtų nepilname ių teisių pa ei imams ateit e i -

l stat minių atstovų savival

b s vaiko teisių apsaugos sk riaus in ormavimo sulaik to

suimto vaiko teis s tuo pat gauti teisin pagalb

3.7.6. Vaikų, vežamų policijos automobiliais, saugumo užtikrinimas
aikų ve amų poli i os automobiliais saugumo problema aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e keliama nuo 201 metų
aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e buvo atliktas t rimas pagal teritorinių poli i os
pa alinių pateikt o taip pat ir in ivi ualiuose skun uose nuro

t in orma i

mobiliai n ra pritaik ti ve ti vaikus automobiliuose n ra vaikams ve ti skirtų k
uos be ių saugos priemonių ra ne tik pa ei
mes s ka

ka poli i os autou ių to

l ve ant

iami elių eismo tais klių reikalavimai atkreiptinas

iose tais kl se n ra numat ta i im ių

l reikalavimo vaikus ve ti spe ialiose k

u-

t se bet taip pat k la ri ika ir vaikų saugumui bei sveikatai
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tsi velg ama prioritetin vaiko teisių ir teis tų interesų apsaugos prin ip ir vien pamatinių vaiko interesų b ti saugiam ir sveikam taip pat mat
ga ne vienai poli i os staigai to
trolier kreip si

ama ka nuro

ta problema ra b

in-

l klausimas ra spr stinas sistemi kai vaiko teisių apsaugos kon-

oli i os generalin komisar su pra mu atkreipti tai

mes ir imtis priemonių

ka b tų u tikrintas vaikų ve amų poli i os automobiliais saugumas
oli i os generalinio komisaro pateiktame atsak me vaiko teisių apsaugos kontrolier s kreipim si nuro oma og vertinus stat mu suteiktus poli i os galio imus vaikų pa mimo i
atve ais galimas nansines i lai as vaikų automobilin ms k
se neati

eimos

ut ms rengti poli i os automobiliuo-

liotinų pro esinių veiksmų su ma ame iais vaikais mastus ir kitas aktines aplink bes

poli i os automobiliuose netikslinga rengti spe ialias vaiko giui ir masei pritaik tas s
automobilines k

nes vaikų

utes

aiko teisių apsaugos kontrolier s nuomone nors ir tikimasi ka ilgainiui vaiko teisių apsaugos sk riaus arbuoto ai v k
per par ir

s savo unk i as susi usias su vaiko saugumo u tikrinimu 2 valan as

ienas per savait

ta iau neatmetama galim b

pareig nai tur s pasir pinti vaiko saugumu to

ka bus atve ų kuomet ir poli i os

l problema lieka nei sp sta

3.8. Tyrimų metu nustatyti savivaldybių vaiko teisių apsaugos
skyrių veiklos trūkumai
aiko teisių apsaugos sk rius ra teritoriniu prin ipu veikianti vaiko teisių apsaugos institu i a
esanti ir turinti b ti ar iausiai vaiko tam ka laiku ir tinkamai b tų nustat ti ir pa alinti vaiko teisių
ir teis tų interesų pa ei imai bei u kirstas kelias pa ei imams atsirasti
veikla turi b ti tik atitinkanti

aiko teisių apsaugos sk rių

reglamentuo an ias ben r sias ir spe iali sias teis s normas o prii-

mami spren imai in ivi uali uoti pagal konkretaus vaiko eimos situa i
epaneigiant iems sk riams priskiriamų unk i ų gausos valst b s ir savival
eramo

bių institu i ų

mesio tr kumo ių sk rių nansavimui ir mogi kiesiems i tekliams personalo tr kumas

i eli arbuoto ų arbo kr viai nuolatinio kvali ka i os tobulinimo poreikis ir pan

nepakankamo

meto inio va ovavimo ir kitų prie as ių s l go an ių skirtingų praktikų ormavim si savival

b se

nuo ių sk rių tinkamo iems priskirtų unk i ų atlikimo sk rių geb imo i nau oti iems suteiktas
teises i

i a alimi priklauso vaiko teisių u tikrinimo e ekt vumas savival

b se ir konkretaus vai-

ko teisių ir interesų apsauga
io e ataskaitos al e pateikta trumpa ap valga apie 2016 metais vaiko teisių apsaugos kontrolier s atliktuose t rimuose nustat tus vaiko teisių apsaugos sk rių veiklos tr kumus Remiantis
ankstesnių metų patirtimi ir surinktais uomenimis tenka pripa inti ka
karto ant s to

l man tina ka

alis tr kumų ra besi-

uos tur tų vertinti institu i os rengian ios ių sk rių tarnauto ų

kvali ka i os k limo programas ir meto ines rekomen a i as ka

ų b tų i vengta ateit e
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Pagalbos vaikui ir šeimai nesuteikimas / netinkamas koordinavimas:
nepagrįstai delsiama identifikuoti problemas šeimose ir organizuoti šeimos poreikius atitinkančią pagalbą.
agrin ant skun us pastebima ka

ra atve ų kai vaiko teisių apsaugos sk riai nepagr stai

ilgai kartais po kelet metų ignoruo a eimos problemas ir elsia eim

ra ti so ialin s ri ikos

eimų apskait ir organi uoti reikiam pagalb ir paslaugas aip pat nustat ti atve ai kai vaiko teisių apsaugos sk riai laiku ir tinkamai nevertina so ialinių arbuoto ų bei kitų asmenų pateikiamos
in orma i os apie eimos problemas ir as pra e a spr sti tik ta a kai eimo e susiklosto patingai
su

tingos situa i os pav

iui u siskolinimus nutraukiamas van ens elektros energi os tieki-

mas gresia eimos i kel inimas i b sto ir pan
turint pakankamai duomenų apie grėsmę vaikų sveikatai ir saugumui delsiama priimti reikiamus
sprendimus, susijusius su vaikų saugumo užtikrinimu ir pagalbos organizavimu.
tliktų t rimų metu nustat ti atve ai kai vaiko teisių apsaugos sk riai tur
in orma i os apie vaikų teisių ir teis tų interesų pa ei imus eimo e ilg laik steb

ami pakankamai
ami netinkam

t vų elges vaikų at vilgiu nesi m b tinų priemonių pa eistoms vaikų teis ms ginti t

neu -

tikrino vaikams ir eimai reikalingų paslaugų organi avimo neu tikrino vaikams saugios aplinkos
veng ami spr sti vaikų pa mimo i
kom b s u netinkam t vų val

eimos klausimus kai buvo b tina nek l t vų teisin s atsa-

ios g ven inim klausimo

ustat ti atve ai kai gavus in orma i

apie smurt vaiko at vilgiu vaiko neprie i r ir pan

i sveikatos prie i ros ir kitų staigų nebuvo vertinama ar vaikui eimo e u tikrinamas saugumas
nebuvo spren

iamas vaiko pa mimo i

eimos ir globos r p bos nustat mo klausimas o laukta

ikiteisminio t rimo pareig nų pro esinių spren imų
nepakankamai dėmesio skiriama psichologinės pagalbos organizavimui.
vaiko teisių apsaugos sk riai tur
spren

ami in orma i os apie psi

ustat ti atve ai kai

ologin s pagalbos vaikui poreik ne-

ia os organi avimo klausimo
nesilaikoma Civiliniame kodekse įtvirtintos išankstinės ginčo dėl vaiko teisės bendrauti su arti-

maisiais giminaičiais sprendimo tvarkos. avus vaiko artimų ų giminai ių pra m

l ben ravimo su

vaiku privaloma i nagrin ti pra mo aplink bes o teikiant atsak m parei k ui turi b ti i

st tas

teisinis reglamentavimas nustatantis artimų ų giminai ių ben ravimo su vaiku teises vaiko teisių
apsaugos sk riaus unk i as io e srit e po i i ir galiausiai kaip numat ta teis s aktuose turi b ti
priimtas spren imas

l t vų pareigo imo arba atsisak mo pareigoti su ar ti s l gas vaikui ben-

rauti su artimaisiais giminai iais bei suteikta i sami in orma i a apie galimus tolimesnius veiksmus
t

apie teis kreiptis teism

l ben ravimo su vaiku tvarkos nustat mo

neišnaudojamos visos priemonės, siekiant pasiekti vaiko tėvų tarpusavio bendradarbiavimą
sprendžiant su vaiku susijusius klausimus, ypatingai vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiais tėvais
užtikrinimo.
neskiriamas reikiamas dėmesys išsiaiškinti dėl kokių priežasčių faktiškai nėra įgyvendinami teis-
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mo įpareigojimai, pav
psi

olog ko

iau b tų pra

iui pristat ti vaik psi

ologo konsulta i ai

l elsiama su ar ti sutart su psi

l ben ravimo su vaiku per

ologine pagalb teikian ia staiga ka kuo grei-

tas atkurti vaiko ir sk rium g venan io vieno i t vų r

s

Vaiko globos (rūpybos) netinkamas organizavimas ir priežiūra:
vaiko interesų neatitinkantis globėjo (rūpintojo) parinkimas.
pren

iant globos r p bos klausimus valst b s institu i ų pareiga ra atlikti i samų eimos

situa i os vaiko interesų ir poreikių vertinim siekiant rasti spren imus u tikrinan ius vaikui saugi
aplink ir globos r p bos kok b

ta iau atliktų t rimų re ultatai ro o ka globos organi avimo

ir glob ų parinkimo ų tinkamumo vertimo pro ese ra aug tr kumų

ustat tas atve is kai vai-

ko glob u buvo paskirtas asmuo kuris buvo ra tas so ialin s ri ikos eimų auginan ių vaikus
apskait

l so ialinių g

eimo e

ių stokos

e visa a ie koma galim bių nustat ti vaiko glob

r p b

rimų metu nustat ta ka vaiko teisių apsaugos sk rius organi avo laikinosios globos

r p bos nustat m vaikams staigo e kuri neturi teis s teikti so ialin s globos paslaugų o ų teikimas neatitinka teis s aktų reikalavimų bei neu tikrina nepilname ių vaikų teisių tinkam globos
r p bos kok b
nesilaikoma teisės aktuose nustatytų globėjo (rūpintojo) tinkamumo vertinimo terminų. eis s
aktai reglamentuo ant s vaiko globos r p bos organi avim nustato ka pra inis asmens norinio tapti vaiko glob u r pinto u

vertinimas atliekamas per kiek galima trumpesn laikotarp ne

ilgesn kaip per 0 kalen orinių ienų nuo

inio asmens ra tinio pra mo pateikimo is terminas

gali b ti prat stas iki tol kol bus surinkti visi reikiami okumentai apie b sim

glob

r pinto

simiems vaiko glob ams r pinto ams ne visa a i samiai paai kinama kokius okumentus ie
privalo pateikti eigu nori tapti glob u r pinto u to

l vertinimo terminas nepagr stai nusit sia

vaiko globos (rūpybos) priežiūra atliekama formaliai. ustat ti atve ai kai vaiko teisių apsaugos sk riaus spe ialistai v k
om o ir nekreip tinkamo

globos r p bos prie i r ir lank vaikus bei su ais ben rav

nesi-

mesio smurtinius vaikų tarpusavio sant kius sav s alo imo atve us

nevertino ar glob as tinkamai atlieka pareig u tikrinti

i kai ir psi

ologi kai saugias bei visapu-

si kam vaiko v st muisi tinkamas g venimo s l gas
vaiko teisių apsaugos skyriaus neveikimas, sprendžiant įstatyminio atstovo paskyrimo klausimą
tėvų globos netekusiam vaikui. av

iui vaiko teisių apsaugos sk rius akti kai v k

aral st s teismo sak mu nustat tos vaiko laikinos globos prie i r
orma i

lank nepilnamet

ungtin s
teik in-

vairioms institu i oms apie tai og u sienio teismo spren imu nepilnametei ra paskirta

glob a ta iau teisi kai nepilnamet s globos ir os stat minio atstovo pask rimo klausimas Lietuvos Respubliko e nebuvo i spr stas t
ir v k

nebuvo i spr stas u sienio teismo spren imo pripa inimo

mo Lietuvos Respubliko e klausimas
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Netinkamas atstovavimas nepilnamečio vaiko teisėms ir teisėtiems interesams teismo
procese:
vaiko teisių apsaugos skyrius ne visada imasi aktyvios pozicijos teismo procese, neišnaudoja savo
procesinių teisių tam, kad būtų užtikrinta vaiko teisių apsauga teisminio proceso metu.
ne visada pateikiamos išsamios ir kokybiškos išvados teismams, nagrinėjantiems su nepilnamečiais susijusias bylas.
Nepakankamas dėmesys vaiko nuomonei. eretai skiriant ir ar kei iant vaiko glob
pinto

ir globos viet taip pat spren

r -

iant vaiko g venamosios vietos nustat mo ben ravimo su

sk rium g venan iu vienu i t vų klausimus nei klausoma vaiko nuomon ir nepaai kinami priimamų spren imų mot vai bei argumentai aip pat nustat tas atve is kai vaiko teisių apsaugos sk rius
ne vertino vaiko nuomon s bei nuro
pa alinus prie as ių

tų prie as ių

l kurių vaikas buvo paimtas i

l kurių is nenor o gr ti savo eim ir neeimos nepagr stai skubotai gr ino

eim

Vengiama taikyti teisinės atsakomybės priemones už netinkamą tėvų valdžios įgyvendinimą, veikimą priešingai vaiko interesams, piktnaudžiavimą tėvų valdžia ir pan.:
vaiko teisių apsaugos sk rius vengia imtis akt vaus vai mens ir netaiko t vams teisin s atsakom b s priemonių savo veiksmus apribo a tik t vų in ormavimu

l ben rų ų teis s aktų nuos-

tatų konstatavimu ka netinkami t vų veiksmai traumuo a vaik ir ra pa ei

iamos vaiko teis s

sveik v st m si bei armoning aplink
vaiko teisių apsaugos sk rius vengia vertinti kaip t vas motina su kuriuo nustat ta vaikų
g venamo i vieta akti kai u tikrina ir skatina vaiko ben ravim su sk rium g venan iu t vu motina

a m tina ka nors ben ravimo tvarka ra patvirtinta teismo o os priverstin v k

m u -

tikrina antstoliai vaiko teisių apsaugos sk rius n ra atleistas nuo atsakom b s vertinti kaip t vai
u tikrina vaiko teises

aiko teisių apsaugos sk rius privalo imtis akt vių ir veiksmingų priemonių

ioms teis ms u tikrinti o nusta ius pa ei imų
t vo motinos val

spr sti klausim

ios panau o im ar os nepanau o im piktnau

vaiko teisių apsaugos sk rius elsia kreiptis teism

l atsakom b s u netinkam
iavim t vų val

l t vų val

ia ir pan

ios apribo imo tais atve-

ais kai vaikas nebeturi ob ekt vių galim bių gr ti savo eim
Nepakankama vaiko teisių apsaugos skyrių specialistų kompetencija:
Stokojama kompetencijos, susijusios su Hagos konvencijos „Dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų“ įgyvendinimo klausimais. asitaiko atve ai kai vaiko teisių apsaugos sk riai tinkamai
ir savalaikiai nereaguo a kreipimusis
neteis tai i sive a vaik
g nimo b

l galimo vaiko grobimo iviliniu aspektu kai vienas i t vų

u sienio valst bes nesuteikia i samių konsulta i ų

l galimų vaiko teisių

ų tokiais atve ais kokias institu i as gal tų kreiptis t vas arba motina kokius teisinius

veiksmus b tina atlikti aip pat nustat ti atve ai kai asmen s kuriems buvo reikalinga skubi pagalba buvo nukreipti nev riaus bines organi a i as negalin ias ir neturin ias galio imų spr sti klausimų susi usių su auk iau pamin tos konven i os taik mu n orma i os nesavalaikis suteikimas ar
nei samios in orma i os suteikimas neretais atve ais apsunkina neteis tai i

alies i ve to vaiko gr -

inim
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Nepakankamas vaiko teisių apsaugos skyriaus bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. ustat ti atve ai kai vaiko teisių apsaugos sk rius gav s in orma i
smurt

eimo e neprane

po m nesio
s s

i mok klos apie galim

teis saugos institu i oms o pats situa i a eimo e pra

o om tis tik

po poli i os komisariato kreipimosi sk rių patikrinti kaip ra u tikrinamos vaikų tei-

asitaiko atve ai kai vaiko teisių apsaugos sk riai elsia pateikti in orma i

ikiteismin t rim

atliekan iai staigai
Pažeidžiamos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatos, teikiami
formalūs ir neišsamūs atsakymai į pareiškėjų pateiktus skundus, prašymus / paklausimus ir pan.:
nesilaikoma prašymų ir atsisakymų nagrinėti prašymus nustatytų terminų.
skunduose/prašymuose nurodytos aplinkybės nagrinėjamos formaliai, nustatytos problemos neaptariamos su tėvais, nepaaiškinama jiems kaip spręsti vieną ar kitą problemą.

IV. BENDRADARBIAVIMAS IR ŠVIEČIAMOJI VEIKLA
4.1. Bendradarbiavimas
taskaitiniais metais g ven inant pagrin in vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklos tiksl

gerinti vaiko teisių apsaug

bin s val

buvo t siamas akt vus ben ra arbiavimas tiek su kitomis valst -

ios ir savival os institu i omis tiek su vairiomis nev riaus bin mis organi a i omis

ir-

ban iomis vaikų gerov s u tikrinimo srit e taip pat akt vus ben ra arbiavimas ir ben ravimas su
vaikais mokinių ir moksleivių parlamentas

mes s skirtas ir visuomen s skatinimui akt viau al -

vauti vaiko teisių u tikrinimo pro ese pa

mesingai buvo ben ra arbiau ama su vaikais siekiant

i klaus ti ų nuomon bei su ar ti s l gas ir galim bes patiems vaikams ar ti tak spren imams
susi usiems su ų gerove

ema

reik m vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklo e turi ir s -

kmingai v k omas tarptautinis ben ra arbiavimas
vaikų ombu smeno tinklo

aiko teisių apsaugos kontrolier

uropean et ork o

mbu spersons or

ra uropos

il ren pirminink

taip pat uropos ar bos tautinių ma umų apsaugos pagrin ų konven i os atariamo o komiteto
ekspert
aiko teisių apsaugos kontrolier bei os patar ai akt viai al vau a Lietuvos Respublikos rei ento

eimo

riaus b s valst b s ir savival

organi uo amuose pos
tomi klausimai susi

bių staigų monių organi a i ų bei kitų asmenų

iuose pasitarimuose taip pat komisi ų ir arbo grupių veiklo e kai svars-

su vaiko teisių ir o teis tų interesų apsauga teikia nuomon bei si l mus

siek ami visapusi kos vaiko gerov s
taskaitiniais metais aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos atstovai al vavo

arbo

grup se ir komisi ose susi usiose su nepilname ių vaikų teisių ir teis tų interesų apsauga vairiose
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srit se su ar tose Lietuvos Respublikos eimo ministeri ų bei kitų institu i ų
eimo mogaus teisių komiteto su ar to e arbo grup e psaugos nuo smurto artimo o e
aplinko e stat mo g ven inimo problemoms anali uoti ir stat mui tobulinti
eimo val

bos spren imu su ar to e arbo grup e si

ologų praktin s veiklos stat mo

pro ektui parengti
o ialin s apsaugos ir arbo ministro sak mu su ar to e tarpinstitu in s steb senos arbo
grup e

l er imo nuo institu in s globos prie eimo e ir ben ruomen e teikiamų paslaugų

ne galiesiems ir likusiems be t vų globos vaikams 201 2020 metų veiksmų plano steb senos
vietimo ir mokslo ministeri os su ar to e arbo grup e agalbos vaikams turintiems elgesio ir ar emo i ų ar auti mo spektro sutrikimų kon ep i ai ir os g ven inimo veiksmų plano
pro ektui parengti
vietimo ir mokslo ministeri os su ar to e arbo grup e Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vi utin s prie i ros stat mo pakeitimo pro ektui parengti
Lietuvos reklamos biuro rbitra o komisi os veiklo e
Lietuvos kino entro ilmų in eksavimo komisi os veiklo e
al imų epartamento su ar to e vertimo komisi o e

l proba i os tarn bų prie i ro e

esan ių nepilname ių reso iali a i os ir ar teis s pa ei imų preven i ai skirtų geriausių pro ektų
vertinimo
iekiant ie koti priemonių spren imų vairiais vaiko teisių ir teis tų interesų u tikrinimo klausimais buvo al vauta beveik 0 susitikimų aptarimų ir iskusi ų organi uotų tiek
apsaugos kontrolieriaus staigo e tiek kitose institu i ose
patar ai aplank
g

mo ug

mo staigų vaikų globos institu i ų ir kt susitiko ir ben ravo su ių staigų arbuotoų nuomon

teisių apsaugos kontrolier
v

aiko teisių apsaugos kontrolier ir os

augiau nei 20 institu i ų staigų viso e Lietuvo e tiesiogiai susi usių su vaikais

ais vaikais i klaus
k ta

ben rai ie ko o problemų spren imo b

aug

io ligonin e

Roki kio psi

amin tina og vaiko
Respublikin e ane-

iatri os ligonin e Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligo-

nin e auno klinikose

Respublikin e laip

aikų ir paauglių psi

iatri os entre lank mųsi metu

teikiamoms psi

ų

mesio sk r lank muisi sveikatos prie i ros staigose apsilan-

ilniaus universiteto ligonin s antari kių klinikų aikų ligonin e

v st mosi k

aiko teisių

os ligonin e

Respublikin s iaulių ligonin s

mes s buvo skirtas vaikams ir paaugliams

ikos sveikatos prie i ros paslaugoms aip pat buvo apsilank ta ilniaus sutrikusio

ikių namuose

kir ama i el

liu ionių vaikų so iali a i os entre

mes ben ravimui ir ben ra arbiavimui su vaikais vaiko teisių apsaugos

kontrolier ir os patar ai lank si renginiuose skirtuose vaikams
aikų tar bų susitikime buvo perskait tas prane imas
pareigos ir galim b s

al vavo vaiko globos namų

e iolikme ių savaranki kumas ų teis s

tarptautinei vaikų g nimo ienai pamin ti skirtuose renginiuose kal

laikotarpiu lank si ilniaus spe ialio o ug

mo staigose

iniu

vaikų kaimas gimta ienio vent e

kaip ir kasmet staigos atstovas al vavo respublikinio mokinių teisinių inių konkurso

emi
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vertinimo komisi o e
avait

au ne pirmus metus al vau ama

skirto e i inti visuomen s s moningum apie pat ių problem

mo ir mokslo ministeri os vietimo in orma inių te
augesnio interneto programos
inimo 201

aikų lini a organi uo amo e ak i o e

nologi ų entro kartu su partneriais v k omo

a er nternet entre Lit uania

2016 metais pro ekte

bei vieti-

raugiskasinternetas lt g ven-

varbu pamin ti og stiprinant ben ra arbiavim su vaikais

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e organi uo ami susitikimai su vaikais kurie atv ksta i
visos Lietuvos taip pat su pa ius vaikus vieni an ių ir atstovau an ių organi a i ų atstovais Lietuvos
moksleivių s ungos ir Lietuvos mokinių parlamento atstovais
Reik mingu v kiu tapo 2016 m

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos pasira ta ben-

ra arbiavimo sutartis su a imiero imonavi iaus universitetu
plininio vaiko teisių t rimų entro nter is iplinar resear

l ben ra arbiavimo tarp is i-

entres or

il ren rig ts R

R

srit e kuriant pa angias abipusio mokslinio ir praktinio ben ra arbiavimo ormas organi uo ant
kon eren i as mokomuosius seminarus kursus atvirų ų paskaitų iklus ir kt

aiko teisių apsaugos

kontrolieriaus staiga al vavo a imiero imonavi iaus universiteto eis s akulteto su partneriais
v resnių ų kursų moksleiviams organi uotame vasaros pro ekte
organi uotame trumpametra ių lmukų konkurse 1 16 1
tarptautinis vaiko gerov s seminaras

la r eis vasari kai ben rai

taip pat su partneriais organi uotas

aip pasiekti pa ang vaiko gerov s srit e tarp is iplininio

ir augiapakopio reglamentavimo perspekt vos
aiko teisių apsaugos kontrolier ben ra arbiavo su eimo kontrolierių staiga atsi velgus
tai og teis s aktais i imtinai vaiko teisių apsaugos kontrolieriui priskirta kompeten i a v k
b sen vaiko teisių ir teis tų interesų u tikrinimo srit e
taiga akt viai teik tarn bin pagalb

ti ste-

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus s-

eimo kontrolierių staigai v k ant mogaus teisių pa

ties

vaikų so ialin s globos staigose steb sen
iekiant kuo pla iau ir e ekt viau in ormuoti visuomen apie vaiko teisių ir teis tų interesų
apsaug Lietuvo e vaiko teises ir teis tus interesus esam teisin ba

aiko teisių apsaugos kon-

trolieriaus staigos veikl vaiko teisių apsaugos kontrolier ir patar ai al vavo skait prane imus
augiau nei 60 tarptautinių ir na ionalinių seminarų ir kon eren i ų in orma i a apie aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigos veikl bei vaikų teisių pa
prane imuose i leistuose lei iniuose vai

t Lietuvo e buvo platinama publika i ose

in se priemon se pateikimu vie o o e er v e

aiko teisių apsaugos kontrolier s veiklo e reik mingas ra tarptautinis ben ra arbiavimas
er ataskaitinius metus vaiko teisių apsaugos kontrolier

ar os patar ai

al vavo 11 tarptautinių

renginių u sienio valst b se taip pat vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e lank si u sienio
valst bių ambasa oriai ir atstovai

uropos ar bos mogaus teisių komisaras ils

ui nieks
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4.2. Šviečiamoji veikla
taskaitiniais metais i elis

mes s skirtas vie iama ai veiklai v k

tai per aiko teisių ap-

saugos kontrolieriaus staigos organi uotus renginius buvo organi uotos 2 reik mingos kon ereni os i leistas lei in s taip pat organi uoti renginiai ir vent s vaikams
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus staiga ra pilnateis
kų

mbu smenų inklo angl

uropean

et ork o

mbu sperson or

metais ungusio 1 nepriklausom vaikų teisių ombu smenų institu i
b se nar

il ren

2016

uropos ar bos valst -

2016 metais aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staiga organi avo

ubilie in 20

uropos ai-

kasmetin

kon eren i ir generalin asambl
ra ne pelno organi a i a siekianti prisi

ti prie ungtinių autų vaiko teisių konven i-

o e tvirtintų vaikų teisių propagavimo ir apsaugos

alintis in orma i a si l mais ir strategi omis

vaiko teisių apsaugos srit e u meg ti ir palaik ti r ius tarp nepriklausomų vaikų teisių institu i ų
vaikų ombu smenų vaikų komisarų vaikų teisių entrų na ionalin se mogaus teisių institu i ose
ben rų ų ombu smenų staigose bei skatinti veiksming nepriklausomų vaikų teisių institu i ų v st m si
iek amas u tikrinti vaikų teis s b ti i klaus tiems ir al vauti g ven inim nuo 2010 metų
remiamas uropos omisi os v k o pro ekt
uropean et ork o

oung

visors

uropos aunų ų atar ų inklas angl t e

io pro ekto tikslas

traukti vaikus kasmetin

veikl ir suteikti iems galim b b ti i klaus tiems uropiniame l gmen e
savo veikl pra

o1

metais

iekvienais metais v ksta

narių susitikimai kon-

eren i a ir generalin asambl a skirti konkre iai vaiko teisų apsaugos sri iai aktualiausioms problemoms ir gera ai praktikai aptarti

eneralin e asambl o e

nariai priima parei kim a re-

suot kompetentingoms institu i oms pagrin ine kon eren i os tema renka nau us biuro narius
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolier
ralin e asambl o e buvo i rinkta
s ama susi ormavusias
staiga organi avo

ene-

pirmininke
tra i i as 2016 metais aiko teisių apsaugos kontrolieriaus

kasmetin

ren i a buvo skirta vaikų teis s

ita iobien 201 metų

ubilie in 20

vietim u tikrinimui

kon eren i

ir generalin asambl

on e-

L gios galim b s visiems vaikams vietime

on eren i os tema buvo pasirinkta atsi velgiant tai ka nors vairaus l gmens teis s aktuose ir okumentuose ra tvirtinta kiekvieno vaiko teis
ven inimui visgi i lieka nepriimtinai i el nel g b
t bių 200 metais prasi

vietime uropo e kuri i augo aug e vals-

us ekonominei kri ei L gių galim bių vietime neu tikrinimas tautinių

ma umų vaikams vaikams su negalia spe ialių ų ug
esantiems patingo e pa

moksl ir numat tos priemon s os g -

mosi poreikių turintiems vaikams ir vaikams

t e vaikai migrantai vaikai valst b s globo e vaikai g venant s ir ar

irbant s gatv se vaikai kon ikte su stat mu romų vaikai ne tik pa ei
numat t

ia vaiko teis

moksl

ungtinių autų vaiko teisių konven i o e bet ir pagrin ines konven i os nuostatas prin-
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ipus

priimtame parei kime skelbian iame og bet kokia nel g b

moksl pateik rekomen a i as

vietime pa ei

ia teis

l valst b s i lai ų vietimui tos pa ios kok b s vietimo u tikri-

nimo visiems vaikams i pl sti ankst vo o ug

mo ir prie i ros prieig

pa nepalankio e pa

t e

esantiems vaikams vi in s ir i orin s mok klos segrega i os problemų spren imo anksti mok kl
paliekan ių vaikų skai iaus ma inimo ir galim bių t sti moksl
ug

po privalomo pl tros traukio o

mo realaus g ven inimo vaikų migrantų pab g lių ir etninių ma umų teis s moksl apsau-

gos l gių galim bių su ar mo k r bi kumui ir i rai kai vietime mok to ų vietimo l gių galim bių
srit e pl to imo prasmingo vaikų al vavimo vietimo sistemo e ir kt
on eren i o e al vavo per 100 u sienio
bos mogaus teisių komisaro

rane imus skait

uropos ar -

aiko teisių sk riaus bei atariamo o komiteto

l autinių ma umų

autinių ma umų komisaro

ungos pagrin inių

apsaugos pagrin ų konven i os
teisių agent ros atstovai

al vių

uropos

uropos omisi os vaiko teisių koor inatorius taip pat Lietuvos atstovai

e iskusi ų pagrin ine kon eren i os tema

iskusi os v ko vaikų al vavimo u tikrinimo situa i os

vaikų globos bei sveikatos prie i ros srit se vaikų susi

rusių su teisingumo sistema vaikų esan-

ių kon iktuo an iose visuomen se bei vaikų ir skaitmeninių komunika i ų temomis
on eren i o e taip pat buvo pristat ti

pro ektai pirm kart paro

tas vaikų sukurtas

lmas kon eren i os tema taip pat lmas apie vaikų migrantų situa i
a m tina ka 2016 metais
saugumo ir ų teisių u tikrinimo

atliko t rim

l vaikų pab g lių angl

aiko teisių apsaugos kontrolier pristat

il ren on move

t rim bei al vavo

iskusi ose aktualioms vaikų pab g lių migrantų teisių u tikrinimo problemoms aptarti arptautinio ombu smenų tinklo angl nternational mbu sman nstitute
no organi uoto e kon eren i o e
ombu smenai

bei ataloni os mbu sme-

kiai mogaus teis ms ian ien gr sm s su kuriomis susi uria

lbani os mogaus teisių ombu smeno organi uoto e auk to l gio kon eren i o e

kiai ombu smenų institu i oms vairių migra i os kr p ių kontekste bei 10 ame uropos vaikų
teisių orume

aikų apsauga migra i o e

2016 m

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staiga lietuvių kalba i lei o visame pasaul e

pripa int lenkų ra to o anus o or ako k rin
enr kas ol s mitas 1

1

2

g

aiko teis

pasiro
b

pagarb

s 1 2 metais

augelio

as ir ekspertas vaikų klausimais

ne i elis bet svarbiausias pe agoginis ra to o k rin s pirm kart

ai vaiko teisių eklara i a kuri

amas ir pa in amas ma iausiuosius

paskaitų ikl

anus as or akas tikr

to as pe agogas ra to as visuomenininkas

visuomeninių vietimo staigų nar s teismo prane
aiko teis

pagarb

or akas su ormulavo ilgus metus ste-

k rin galima skait ti kaip aka eminius u ra us autorinių

para t po ilgame ių pe agogo t rin to o ir praktiko ie ko imų

ors kn ga visų

pirma ra skirta su vaikais irbantiems pro esionalams mok to ams aukl to ams so ialiniams arbuoto ams ta iau

taip pat verta perskait ti t vams bei visiems kuriems r pi vaikai ir ų teis s

anus o or ako kn ga

aiko teis

pagarb

buvo pristat ta kartu su Lietuvos Respubli-

kos eimo mogaus teisių komitetu organi uoto e kon eren i o e

aiko teis

pagarb

skirto e
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pa m ti ungtinių autų vaiko teisių konven i os pri mim 1
atkreipti

m lapkri io 20

bei ar kart

mes visų vaiko teisių apsaugos sistemo e irban ių bei su vaikais susi usius spren imus

priiman ių institu i ų atstovų taip pat visuomen s

mes Lietuvos vaikų situa i

po i r vaikus

ų teises ir kt
on eren i os prane imai buvo skirti aptarti vaiko pa

t teis

pagarb

eimo e mok klo e

teisingumo sistemo e sveikatos apsaugos srit e me i ų er v e avo nuomon apie vaiko teis s
pagarb g ven inim kon eren i os al viams i sak ir Lietuvos moksleivių s ungos atstovai
Rengin e al vavo per 1 0 vairių institu i ų staigų organi a i ų savival

bių vaiko teisių

apsaugos sk rių vaikų globos so ialinių paslaugų vietimo sveikatos prie i ros prokurat ros poli i os ministeri ų nev riaus binių organi a i ų ir kt atstovų
rauge su
ni uota tra i in

ult ros ir vietimo entru ilniaus mok to ų namais v liktus metus orgatvel kio mug

ngelų vaikai

mo staigų ir pensionatų vaikams

su meile ums Rengin s skirtas spe ialių ų ug-

aikai mug s metu prekiau a pa ių pagamintais rank arbiais

kuriuos noriai perka mug u suk vilnie iai ir miesto sve iai visos u rank arbius surinktos l os atitenka patiems vaikams ar ų ug

mo staigoms

rengin kuriame vaikus

irbtuv s naminių g v nų paro a kon ertuo a Lietuvos s enos vaig

s

iugina k r bin s

alinama ukraus vata

v ksta margu ių ri enimo var bos ir kitos pramogos kasmet per tvel k atv ksta augiau nei
pusantro imto al vių i visos Lietuvos
ir elio m nes
l tin s karto romas

rauge su

au a tuntus metus i eil s surengtas vaikų globos namų bei so iali a i os

entrų aukl tinių kartingo turn ras
pais var osi
pramogų

epriklausom b s akto signataru gi i umi i kausku bei
uskirst ti pagal am iaus grupes turn ro al viai keliais eta-

l pirmosios vietos turn ro lentel e
kon ertine programa

ti Lietuvos ariuomen s ekipuot

kstant va iavimams vaikams netr ksta ir kitų

iugina Lietuvos s enos vaig
pas

s vaikai turi galim b ap i r -

ti ir siam inti tikruose lenkt niniuose automobiliuose

paragauti kareivi kos ko s pasivai inti le ais su al vauti tra i in e loteri o e
pramogų kuponais ekskursi omis bei kelion mis

ertingais pri ais

kasmet ap ovano ami ne tik pri ines vietas i -

kovo turn ro al viai bet ir a arti kiausios palaik mo koman os turn r kasmet atv ksta beveik
u imtai vaikų
rt ant al
surengta ak i a

al

oms kartu su
ios al

ult ros ir vietimo entru ilniaus mok to ų namais buvo

os ngelų vaikams

kio vent s

mug s

ngelų vaikai su meile ums

atva iuo a

ilnių su vairiausiais rank arbiais

au gra ia tra i i a tapusios kasmetin s tvel al viai i spe ialių ų ug

palio m nes prasi

mo staigų kasmet

usios ak i os metu

ok to ų

namų ini iat va buvo surinkta augiau nei 00 kg obuolių i kurių i spaustos sult s kartu su kitomis
sal
l

iomis renginio r m ų ovanomis buvo i ve iotos po vis Lietuv ir papuo
k i os metu buvo aplank tos 2 spe ialiosios ug

ventin vaikų sta-

mo staigos ir pensionatai viso e Lietuvo e
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V. IŠVADOS IR SIŪLYMAI
Vaiko teisių apsaugos kontrolierės veikla vaiko teisių užtikrinimo stebėsenos, skundų tyrimo ir kitose veiklos srityse bei identifikuotos problemos ir sisteminiai trūkumai leidžia daryti
šias išvadas:
1

epakankamai u tikrinamos vaikų su negalia teis s taip pat uos auginan ių eimų teis

param ir pagalb

kuri leistų eimoms tinkamai r pintis vaiku ir u tikrintų orų tokių eimų g veni-

m planuo ant so ialines paslaugas vertinant so ialinių paslaugų poreik

as teikiant

avival os

l gmeniu vangiai g ven inamos ne galių ų integra i ai ir so ialinei reabilita i ai skirtos programos
nepakankamai ben ra arbiau ama su nev riaus bin mis ne galiuosius vieni an iomis organi a i omis
ors ra pa ar ta tam tikra pa anga bei e amos pastangos ug
ta iau vaikų turin ių negali bei vaikų turin ių spe ialių ų ug
ven inimas vis ar problemati kas
ni a inių psi

ologinių ir kt

g

mo si aplinkų pritaik mui

mo si poreikių teis s moksl g -

mo staigose gausu vairių kli

ių teisinių

nansinių orga-

su aran ių s l gas vaikų iskrimina i ai segrega i ai ir ar i olia i ai

ei spr stos spe iali uotos ir in ivi ualius vaiko poreikius atitinkan ios ir kok bi kos pagalbos bei
traukio o ug

mo u tikrinimo problemos tr ksta spe ialistų neteikiama mok to o pa

o asis-

tento paslauga ir kt
2
viet
imo

to

aikams n ra u tikrinama teis tur ti sveik ir igienos reikalavimus atitinkan i mok mosi
l vis ar ra ben ro o ug
igienos paso

mo mok klų kurios veikia netur

amos ų veiklai b tino lei-

ok klų savininkai steig ai skiria nepakankam

mes mok klos aplinkos

gerinimui ir a nai i na t perkelia vaikų t vams
ei spr stos vaiko teis s mok tis savitarpio pagarba gr sto e psi
gio e aplinko e

ologi kai ir

i kai sau-

raktiko e kas ien susi uriama su smurto ir pat ių atve ais mok klose

astebima

ka ne visa a ug

mo staigos tinkamai reaguo a ar netgi ignoruo a smurto bei pat ių atve us

neprane a apie smurtinius atve us vaiko t vams vaiko teisių apsaugos sk riams teis saugos institu i oms neteikia arba netinkamai teikia pagalb vaikams vengia ben ra arbiavimo b tino veiksmingam problemų spren imui
r ksta preven inių priemonių ma inant smurto artimo e aplinko e bei smurto prie vaikus
mast pagalbos priemon s vaikui nukent usiam nuo smurto skaitant smurt artimo e aplinko e
numat tos aiko gerov s programo e ir priemonių plane ra ragmenti kos o alst bin e smurto artimo e aplinko e preven i os ir pagalbos teikimo nukent usiems asmenims 201
programo e nenumat tos

2020 metų

l ios prie asties smurto artimo e aplinko e atve ais ra apsunkintos

galim b s teikti kompleksin pagalb nuo smurto nukent usiai motinai ir os vaikui vaikams kartu
ir vieno e vieto e
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epakankamai operat vus teis saugos institu i ų reagavimas
smurto nepilname ių at vilgiu

elsiant pra

ti ikiteismin t rim

gautus prane imus

l

ai kinantis tikslinant aplink bes

l nusikalstamų veikų nepilname ių at vilgiu nepakankamai operat vus nepilname ių k no t rimų eksperti ių atlikimas teis saugos institu i oms pask rus u
vaiko teisių ir teis tų interesų pa ei imus bau

uot atlikti k no t rim

iama ame pro ese ir pa ei

s l go a

ia o teis b ti apsau-

gotam nuo smurto
6

tebima poli i os pareig nų inių kvali ka i os kompeten i os stoka irbant su nepilna-

me iais a ministra inio pro eso metu
metu

vaikai apklausiami ug

mo staigo e ug

pklausiant vaik a ministra inio pro eso metu nesiva ovau ama stat mo analogi a

iamo o pro eso ko ekso normomis
vaiko teisių apsaugos psi

ologo

nevertinama nespren

iamas klausimas

au-

l spe ialistų

al vavimo apklausiant vaik tikslinant aplink bes

a ministra inio nusi engimo atsainiai i rima vaiko atstovo apklauso e
kt

mo si pro eso

l galimo

uo ant paai kinim ir

al vavim
eatsi velgiant ne vienerius metus ak entuo am pok ių so ialinių paslaugų organi avi-

mo ir teikimo vaikui ir eimai srit e reikalingum

i lieka so ialinių paslaugų tinklo ir teikiamų pas-

laugų pl tros pasi los problemos nevieno ai i v st ta so ialinių paslaugų tinklo in rastrukt ra
tiek Lietuvos tiek atskirų savival

bių mastu neigiamai tako anti galim b in ivi uali uoti paslau-

gas pagal konkre ius vaiko ir o eimos poreikius eikiamų so ialinių paslaugų kok b s e ekt vum
neigiamai veikia ir vieningų bei ob ekt vių kok b s vertinimo kriteri ų ir kontrol s me

ani mo ne-

buvimas
angiai spren

iama vaikų so ialin s globos staigų teikiamų paslaugų kok b s problema

ors privalomas tokio pob

io staigų li en i avimas galio a nuo 201 metų neretai nustatomi

so ialin s globos kok b s tr kumai bei staigos kurios v k o veikl ir teikia paslaugas vaikams netur

amos li en i ų
r ksta t vų geb imo geranori kai ir nepa ei

savio gin us

l vaikų bei akt vaus savival

a i o e ginant eimo e pa ei
vertinti vaiko teises pa ei
m t vų val

iant vaiko teisių ir interesų spr sti tarpu-

bių vaiko teisių apsaugos sk rių vai mens tokiose situ-

iamas vaiko teises

aiko teisių apsaugos sk riaus spe ialistai vengia

iant t vų elges bei ini i uoti teisin s atsakom b s taik m u netinka-

ios g ven inim piktnau

iavim t vų val

ia ir pan

aiko teisių apsaugos kontrolieriaus staigo e gaunamų skun ų ir nustat tų vaiko teisių apsaugos sk rių veiklos tr kumų pob

is ro o poreik priimti esminius spren imus susi usius su ių sk -

rių veiklos organi avimu ir vieno os praktikos ormavimu

augel metų lieka nepriimti spren imai

l vaiko teisių u tikrinimo ir apsaugos pasibaigus savival

bių vaiko teisių apsaugos sk rių arbo

laikui kuris sutampa su savival

b s a ministra i os arbo laiku

e vienerius metus ak entuo ama vaiko privataus g venimo apsaugos bei alingo turinio
in orma i os sklai os problema

aikai nau o amiesi iuolaikin mis te

ka i os priemon mis ne tik gauna in orma i

bet ir

pat s sklei

ia

nologi omis bei komunia nai ne vertin ami gali-
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mų gr smių aikomos priemon s vie osios in orma i os enklinimas nustat ti ribo imai ir kt be
pa ių vaikų ų t vų ir visuomen s vietimo in orma inio ra tingumo ug

mo nelei

ia pasiekti

keliamų tikslų ir u tikrinti eram vaiko apsaug
10

er imo nuo institu in s globos prie eimo e ir ben ruomen e teikiamų paslaugų ne-

galiesiems ir likusiems be t vų globos vaikams pro esas kuriuo siekiama atsisak ti institu in s
vaiko globos v ksta vangiai

asigen ama alternat vių institu inei globai globos ormų

b s neretai pertvark supranta kaip vaikų globos pertvark m
namus t

avival-

ben ruomeninius vaikų globos

vaikų grupių eim nų apg ven inim atskiruose butuose ar namuose

11 n ormuo ant poten ialius b simus glob us r pinto us ar t vius apie t vų globos netekusio ir rai os sutrikimų turin io vaiko sveikatos sutrikimus pateikiant tik ligos ir ar sutrikimo pavainimus ta iau nein ormuo ant apie ankst vosios reabilita i os paslaugų prieinamum

i r kinant

galimus teigiamus tolesnius vaiko v st mosi pok ius nesu aromos s l gos vaikui augti eimos
aplinko e pasinau o ant vaiko globos r p bos ir ar vaikinimo institutais
12

augel metų lieka nei spr stos aikų i laik mo on o veiklos teisinio reglamentavimo ir

su tuo susi usios veiklos bei

ingos praktikos ormavimo problemos nema inama parei k ų a mi-

nistra in na ta i mokų mok imas nepagr stai sie amas ne su vaiku kuriam os skiriamos o su o
atstovo g venam a vieta ir kt
1

kiriamas nepakankamas

mes s vaiko teisių savalaikes ir kvali kuotas sveikatos prie i -

ros paslaugas g ven inimo problemų spren imui reikalau an iam ai kaus koor inuoto atsakingų
institu i ų ben ra arbiavimo u tikrinant vaikui b tinų paslaugų teikim
spragų u pil
g

mui tais atve ais kai stat miniai vaiko atstovai nuspren

teisinio reglamentavimo
ia atsisak ti vaikui b tino

mo
1

ors ivilinio ko ekso pakeitimai reglamentuo ant s ad hoc glob o vaikui pask rim pri-

imti 2016 06 1 ir sigalio o 201 01 02 o

riaus b s galiota institu i a stat mu buvo pareigota

iki 2016 12 1 priimti o g ven inimui reikalingus teis s aktus ad hoc glob o parinkimo tvarka iki
iol n ra nustat ta to

l anks iau min ta teis s norma tampa eklarat vi ir nesu aromos s l gos

atstovauti ir ginti vaiko teises io instituto pagalba
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, įvertindama egzistuojančias problemas vaiko teisių užtikrinimo ir gynimo srityje, reikalaujančias kompleksinių sprendimų ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo, siūlo:
1

tikrinti vieno

praktik savival

b se planuo ant organi uo ant ir teikiant in ivi ualius

vaiko ir o eimos poreikius atitinkan ias so ialines paslaugas ir u tikrinti ų kok b bei realiai veikian ius os kontrol s me

ani mus ob ekt vius vertinimo kriteri us tol gi so ialinių paslaugų

pl tr
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2

i inti vaikų so ialin s globos staigų teikiamų so ialinių paslaugų kok b s kontrol ir sava-

laikiai taik ti stat mų nustat tas poveikio priemones sub ektams pa ei usiems teis s aktų reikalavimus bei vaiko teises
Rengiant ne galių ų so ialin s integra i os programas vertinti realius vaikų su negalia ir uos
auginan ių eimų poreikius ir pl toti kompleksi kai teikiamų paslaugų vaikams su negalia in rastrukt r ir ben ruomeninių paslaugų prieinamum
u ar ti vieno as galim bes kiekvienam vaikui g ven inti teis
pusi k

o asmen b s ug

kompeten i as

m

kritin m st m

u tikrinant visa-

k r bi kum bei iuolaikiniam g venimui svarbias

atvirtinti ir g ven inti konkre ius nuoseklius veiksmus bei priemones kurios ga-

rantuotų kiekvienam vaikui kok bi k ir prieinam
ius o ug

moksl

vietim

atsi velgiant konkretaus vaiko l kes-

mosi poreikius pagalbos ir paslaugų reikmes ir kt

umat ti ir g ven inti priemones aplinkų pritaik mui veiksmingam tarpinstitu iniam benra arbiavimui pagalbos ir paslaugų teikimui bei koor inavimui siekiant u tikrinti realų ir geriausius vaiko interesus atitinkant traukų

vietim

6 g ven inant valst b s prisiimtus sipareigo imus u tikrinti vaikams sveik ir saugi ug
mosi aplink atsakingoms valst b s ir savival
s s aktų pa ei imams vaikų ug

bių institu i oms imtis neati

mui mok klose neturin iose lei imų

-

liotinų priemonių tei-

igienos pasų nesaugio e

aplinko e ir kt pa alinti bei siekti spartesnio mok klų mo erni avimo atnau inimo ir pan programų g ven inimo
iekiant su ar ti vaikams saugi ug
ug

mo si aplink ir u kirsti keli smurtui bei pat ioms

mo staigose sistemingai skatinti po it vų elges skirti

gų kvali ka i os kuriant saugesn aplink
l vavimui ug

mes mokinių mot vavimui pe ago-

tobulinimui k limui bei t vų traukimui ir akt viam a-

mo staigos ben ruomen s veiklo e aip pat siekiant ilgalaikių pok ių spren

smurto ir pat ių problem

u tikrinti taikomų priemonių nuoseklum

iant

sistemingum bei tinkam

ilgalaikių programų nansavim ir atsaking ų g ven inim
tikrinti e ekt vi preven in

smurto prie vaikus ir smurto artimo e aplinko e veikl

to-

bulinti vaikų apsaugos nuo smurto ir pagalbos nuo smurto nukent usiems vaikams teikimo sistem
ir os prieinamum u tikrinti vieno
to prie vaikus praktik savival

vaiko teisių apsaugos sk rių reagavimo prane imus

l smur-

b se

g ven inti priemones u tikrinan ias vaikų apsaug nuo alingos vie osios in orma i os poveikio elektroninių pat ių privataus g venimo pa ei imo ug
sklei

ti vie osios in orma i os reng ų ir

ų kompeten i as vaiko teisių apsaugos srit e
g

ti vaikų geb im kriti kai vertinti vie

niuose tinkluose ir kt
uo ant in orma i

in orma i

televi i o e spau o e so iali-

saugoti savo privatų g venim bei atsakingai elgtis tiek gaunant tiek perg ven inant ilgalaikes t stines tikslines programas ir skiriant oms b tin

nansavim
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10

elti vaiko teisių apsaugos sk riuose irban ių spe ialistų kvali ka i ir u tikrinti reikalin-

gas kompeten i as

riimti spren imus

arbo organi avimo pasibaigus savival
susi usių su spren imų
pob

bių a ministra i ų vaiko teisių apsaugos sk rių

b s a ministra i os arbo laikui taip u tikrinant unk i ų

l vaiko pa mimo i nesaugios aplinkos pri mimu

io teismų spren imų v k
11

l savival

al vavimu nepiniginio

mo pro ese ikiteisminiame pro ese ir kt g ven inim

er imo nuo institu in s globos prie eimo e ir ben ruomen e teikiamų paslaugų ne ga-

liesiems ir likusiems be t vų globos vaikams 201
te u tikrinti neati

2020 metų veiksmų plano g ven inimo konteks-

liotin priemonių susi usių su vaiko globos eimose bei eim nose ir vaikinimo

skatinimu ben ruomeninių paslaugų pl tra g ven inim

umat ti realias priemones leisian ias

i vengti t vų globos netekusių vaikų pa vaikų iki metų am iaus globos nustat mo institu i ose
12

iekiant t vų globos netekusių vaikų teis s g venti eimos aplinko e g ven inimo pasi-

nau o ant globos eimo e ir vaikinimo institutais tobulinti uomenų apie vaiko sveikatos b kl
pateikimo b simiems t viams ar glob ams tvark ir orm
katos rai os sutrikimus bet ir suteiktų i sami in orma i

kuri leistų nuro

ti ne tik vaiko svei-

apie galim bes uos kompensuoti bei

gauti pagalb ir ankst vosios reabilita i os paslaugas
1

e elsiant spr sti aikų i laik mo on o veiklos teisinio reglamentavimo ir veiklos e ek-

t vumo problemas tobulinant o ialin s apsaugos ir arbo ministeri ai gr int stat mo pro ekt
atsi velgiant

eimo kan eliari os eis s epartamento bei aiko teisių apsaugos kontrolieriaus

staigos pateiktas pastabas ir pasi l mus pro ektui
1

obulinti teisin reglamentavim

prie i ros paslaugų teikim
g

siekiant u tikrinti vaikui b tinų kvali kuotų sveikatos

stat miniams vaiko atstovams atsisakius spe ialistų rekomen uo amo

mo
1

e elsiant parengti ir patvirtinti a

o glob o parinkimo tvark

16

i inti poli i os pareig nų arbo su nepilname iais a ministra inio pro eso metu kompe-

ten i as u tikrinant vaiko teisių apsaug atliekamų apklausų metu

aiko teisių apsaugos kontrolier

ita iobien
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