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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 

2006 M. LIEPOS 13 D. ĮSAKYMO NR. A1-193 „DĖL VALSTYBINĖMS 

(PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI SKIRTŲ LĖŠŲ 

APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO 
 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, atsižvelgdama į tai, kad Vaiko teisių apsaugos 

kontrolieriaus įstaiga ne vienerius metus siekia savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių 

darbuotojų darbo krūvio, darbo užmokesčio bei kitų skyrių aprūpinimo klausimų sprendimo, 

pažymi, kad siekis didinti vaiko teisių apsaugos skyrių specialistų skaičių, spręsti darbo 

užmokesčio ir tinkamo skyrių finansavimo problemas, yra svarbus poslinkis sprendžiant ne tik 

minėtas, bet ir vaiko teisių užtikrinimo efektyvumo, šios grandies specialistų kvalifikacijos ir 

pan. problemas. 

Tačiau vaiko teisių apsaugos kontrolierei nėra aiškūs argumentai, kuriais remiantis 

siūloma nustatyti nevienodą vaikų skaičių, tenkantį vienam tarnautojui, todėl, siūlytina nustatyti, 

jog vienam tarnautojui turi tekti ne daugiau kaip 2000 vaikų, paliekant Metodikos projekte 

numatytas išimtis  Birštono, Neringos ir Pagėgių savivaldybėms. 

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės tarnautojams, dirbantiems vaiko teisių apsaugos 

skyriuose, nustatytos vienodos funkcijos (Bendrieji vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatai), o 

vadovaujantis Metodikos projektu – vienodas darbo krūvis, bei pasinaudojant Valstybės tarnybos 

įstatyme numatyta galimybe, siūlytina nustatyti vienodas pareigybių kategorijas tiek III, tiek IV 

grupės institucijoms bei įstaigoms. 

Paminėtina, kad priešingai nei nustatyta Bendrųjų vaiko teisių apsaugos skyrių nuostatų 3 

punkte ir Metodikos projekto 12 punkte, ne visi vaiko teisių apsaugos skyriai yra savivaldybių 

struktūriniai padaliniai, nesantys kituose struktūriniuose padaliniuose (pvz. Vilniaus miesto 

savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius). Atsižvelgiant į tai, kad valstybės institucijos neturi 

realių svertų įtakoti savivaldybės administracijos struktūros formavimo, manytina, kad Projekte 

numatytas Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pareigybės priskyrimas 15 

kategorijai praktikoje nebus įgyvendintas.  

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės nuomone, sprendžiant vaiko teisių apsaugos funkcijos 

finansavimo problemas, tikslinga atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Seime 2010-12-29 

įregistruotą Seimo nutarimo „Dėl vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarkymo 

koncepcijos patvirtinimo“ projektą (XIP-2814), t.y. numatomą vaiko teisių apsaugos institucijų 

pertvarkymą. 
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