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DĖL PETICIJOJE PATEIKTO PASIŪLYMO

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė susipažino su pateikta Ernesto Jasaičio peticija „Dėl
papildomos lengvatos darbuotojams, auginantiems vieną vaiką, nustatymo“ ir, Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstatymo apibrėžtos kompetencijos ribose, teikia nuomonę dėl Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 214 straipsnio papildymo.
Pareiškėjo siūlomi teisinio reguliavimo pakeitimai iš esmės yra susiję su darbo santykių
teisinių reguliavimu ir darbuotojų garantijomis. Tačiau nagrinėjant šį klausimą tikslinga atsižvelgti
į tai, kad siūlomos lengvatos darbuotojams yra susijusios su tam tikrais tėvų valdžios įgyvendinimo
aspektais ir vaikų interesais.
Nagrinėjant pareiškėjo peticiją vaikų interesų užtikrinimo aspektu, manytina, jog visiems
vaikams, neatsižvelgiant į tai, ar šeimoje auga vienas, ar keli vaikai, galėtų būti sudarytos vienodos
sąlygos dalyvauti tam tikroje veikloje su tėvais ar vienu iš tėvų (pareiškėjo pateiktas pavyzdys dėl
švietimo įstaigų organizuojamų veiklų ir kt.), o tėvams – vienodos sąlygos suderinti darbo ir šeimos
įsipareigojimus. Atsižvelgtina ir į tai, kad tėvams, nepriklausomai nuo šeimoje augančių vaikų
skaičiaus, tenka vienoda pareiga tinkamai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata,
sudaryti jiems palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, o vaiko auklėjimas
pasireiškia nuolatiniu bendravimu su juo, auklėjant jį daugiausia asmeniniu pavyzdžiu ir
nuostatomis. Todėl manytina, kad siūlomas teisinio reglamentavimo pakeitimas galėtų iš dalies
suvienodinti sąlygas tėvams įgyvendinti savo pareigas. Svarstytina, ar nebūtų tikslinga tuo pačiu
aspektu nagrinėti ir klausimo dėl palankesnių sąlygų globėjams (rūpintojams) įgyvendinti savo
pareigas vaikų atžvilgiu, sudarymo.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, vadovaudamasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos
nuostata, kad sprendžiant su vaikais susijusius klausimus, visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į
vaiko interesus, pritaria siūlomiems pakeitimams, tačiau pažymi, jog E. Jasaičio peticijoje pateiktas
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siūlymas buvo išnagrinėtas tik vaiko teisių užtikrinimo požiūriu. Atsižvelgiant į tai, kad siūlomas
teisinio reglamentavimo pakeitimas didžiąja dalimi susijęs su darbo santykių reguliavimu, priimant
sprendimus dėl peticijos tenkinimo tikslinga atsižvelgti į kitų kompetentingų institucijų išvadas bei
darbdavių organizacijų bei profesinių sąjungų nuomonę.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė tikisi, jog bus priimtas vaikų interesus atitinkantis
sprendimas.
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