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DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO NR.22-8213 DERINIMO 

 

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, susipažinusi su pateiktu derinti Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-794 „Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu Nr.22-8213 (toliau – Projektas), teikia pasiūlymus dėl jo 

tobulinimo: 

1. Siūloma papildyti Projektą nauju straipsniu ir pakeisti aktualios redakcijos Aprašo 31.3 

punktą, išbraukiant sakinį „Jei vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą negali pasirūpinti vaiku 

dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių, naujas Prašymas dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų 

ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo (Aprašo 3 priedas) teikiamas ir nagrinėjamas 

Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.“ 

Pakartotinai atkreiptinas dėmesys, kad galiojančios redakcijos Aprašo 31.3 punktas, 

siūlomoje atsisakyti (išbraukti) dalyje, neatitinka Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo  364 

straipsnio 9 dalies nuostatų ir išplečia (poįstatyminiu teisės aktu) įstatymo nuostatas. 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 364 straipsnio 9 dalyje nustatytas ne ilgesnis nei 6 

mėnesių vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu terminas. Galimybė pakartotinai taikyti vaiko 

laikinosios priežiūros tėvų prašymu institutą, šio instituto taikymo pakartotinumas, laiko intervalai 

tarp instituto taikymo atvejų nenumatyti ir neaptarti. Aprašo nuostatos, sudarančios galimybes 

pasibaigus 6 mėnesių terminui taikyti šį institutą pakartotinai (teikiant naują prašymą), iš esmės 

prilygintinas įstatyme nustatyto maksimalaus vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu termino 

pratęsimui, kas ne tik neatitinka įstatymo nuostatų, bet ir sudaro prielaidas piktnaudžiauti šiuo 

institutu.  

Pakartotinai pažymėtina, kad esamas, įstatymo nuostatų neatitinkantis, teisinis reguliavimas 

sudaro prielaidas vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu institutą nepagrįstai taikyti ir tais 

atvejais, kai yra teisiniai pagrindai taikyti kitus vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos įrankius ir 

teisinius institutus (Civilinio kodekso 3.179 straipsnis, 3.246 straipsnio 2 arba 3 dalis), ar (ir) vertinti, 

ar vaiko tėvai (kiti vaiko atstovai pagal įstatymą) tinkamai įgyvendina savo pareigas vaikams, ar yra 

užtikrinamos vaiko teisės (gyventi ir nuolat bendrauti su savo atstovais pagal įstatymą, būti jų 

išlaikomiems ir prižiūrimiems, kt.). 
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