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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO NR. 11-2757-

01 

 

 Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, susipažinusi su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 695 „Dėl 

statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu (toliau – 

Projektas), teikia siūlymus dėl jo tobulinimo: 

1. Projekto 3.3. punkte (keičiamame 2.1. punkte) vartojimo išlaidų rodiklio parametrą 

siūlytina papildyti vaikų skaičiaus šeimoje (1, 2, 3 ir daugiau) kriterijais, taip pat tikslinga duomenis 

apie namų ūkius skirstyti pagal tai, ar vaikus augina abu tėvai, ar vienas iš jų.  Tais pačiais 

parametrais siūlytina papildyti ir skurdo rizikos lygio rodiklius (keičiamas 2.6 punktas). Rodikliai, 

surinkti ir apibendrinti pagal siūlomus parametrus atskleistų galimus vartojimo išlaidų skirtumus, 

kuriuos sąlygoja šeimos sudėtis. 

2. Projekto 3.13 punkto (keičiamo 4.4. punkte) parametruose, atsižvelgiant į rodiklio 

apibrėžimą, po žodžio „grupių“ įrašyti „klasių“. 

3.  Projekto 3.22 punkte (keičiamas 4.13 punktas) siūlytina atsisakyti sąvokos 

„internatinės mokyklos“, vietoj junginio „specialiosios internatinės mokyklos“ įrašyti „specialiosios 

mokyklos“. 

4. Siūlytina papildyti Projekto 3.25 punktu keičiamo 6.1. punkte įtvirtinto rodiklio 

parametrus, nurodant kiek per metus įrašyta šeimų į socialinės rizikos šeimų sąrašus, kiek išbraukta 

iš jų. Šie parametrai parodytų realius pokyčius minėtoje srityje. 

5. Projekto 3.25 punkte (keičiamas 6.3. punktas vietoj žodžio „tarnybose“ įrašyti žodį 

„skyriuose“. 

6. Siūlytina patikslinti Projekto 3.25 punktu keičiamų 6.4, 6.5 punktuose įtvirtintų rodiklių 

apibrėžimus, kadangi rodikliai „asmenų, globojančių vaikus šeimoje, skaičius“ bei „vaikus 

globojančių šeimų skaičius“ dubliuojasi ir Projekto rengėjai šio siūlymo neargumentuoja. 

Paminėtina, kad šeima negali būti skiriama globėju (rūpintoju) – globėju (rūpintoju) skiriamas 

asmuo, t.y. vienas iš šeimos narių. Taip pat siūlytina papildyti šio rodiklio parametrus pagal šeimose 

globojamų vaikų amžiaus grupes, lytį, globos rūšį. 

7. Neargumentuotas Projekto rengėjų siūlymas 3.25 punkto pakeitimais (keičiamas 6.7 

punktas) atsisakyti vaikams nustatytos globos (rūpybos) nustatymo pagrindų kriterijaus. Šis rodiklis 

ir jo parametrų duomenys iliustruotų socialinio darbo ir paslaugų šeimai tobulinimo kryptis, 
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galimus socialinio darbo ar valstybės politikos priemonių tam tikroms problemoms spręsti, 

trūkumus ar/ir šių priemonių įgyvendinimo problemas. 

8. Projekto 3.25 punktu keičiamo 6.8. punkto parametrus tikslinga papildyti palyginimu su 

bendru vaikų skaičiumi, procentais. 

9. Projekto 3.25 punktu keičiamame 6.10. punkte nepagrįstai sutapatinami globėjo 

nušalinimo ir atleidimo iš pareigų atvejai. Paminėtina, kad skiriasi nušalinimo ir atleidimo 

pagrindai, subjektyvioji pusė (kaltė), teisiniai pagrindai. Manytina, jog šie rodikliai turėtų būtų 

atskirti į du rodiklius, turinčius atskirus parametrus. 

10. Papildyti Projekto 3.25 punktu keičiamame 6.11 punkte įtvirtinto rodiklio parametrus, 

papildant jį palyginimu su bendru vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba) skaičiumi, procentais. 

Taip pat tikslinga nustatyti vaikų, per metus apgyvendintų vaikų globos įstaigose, skaičiaus 

parametrą.  Parametrų aprašyme atsisakyti sąvokos „baigta globa“, sąvokas suderinant su 

Civiliniame kodekse vartojama sąvokomis. 

11. Projekto 3.25 punktu keičiamame 6.21 punkte siūlytina  neatsisakyti parametro „mieste, 

kaime“, parodančio nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumą (galimus skirtumus) miesto ir 

kaimo vietovėse. 

12. Projekto 3.29 punkto parametruose atsisakyti sąvokos „įtėviai“ ir papildyti parametrus 

vaikų, nukentėjusių nuo kitų vaikų, skaičiumi. 

 

 

Pagarbiai 

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė      Edita Žiobienė 
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