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DĖL VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ REIKALAVIMŲ 

Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerija  (toliau  –  Ministerija)
išnagrinėjo  Visuomenės  ekstremalių  situacijų  komisijos  ir  Neformalaus  piliečių,  visuomeninių,
nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų susivienijimo 2020 m. gegužės 21 d. raštą, kurį
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 2020 m. gegužės 29 d. raštu Nr. PSA-559 persiuntė
nagrinėti Ministerijai.   

Ministerija  informuoja,  kad  Lietuvos  Respublikos  įstatymai,  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos
Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  nuostatų  patvirtinimo“,  taip  pat  ir  kiti
Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato Ministerijos įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymus ir
kitus teisės aktus, todėl toliau pateikiama informacija negali būti vertinama kaip oficialus teisės
aiškinimas ir kuri nėra privaloma teismams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms,
įmonėms, kitoms organizacijoms ir asmenims. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, toliau pateikiama
Ministerijos nuomonė, Ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais.

Dėl  reikalavimo  uždrausti  darbdaviams,  valstybinių  įmonių  vadovams,  savivaldybių
administracijoms naudoti psichologinę ar kitokią prievartą, verčiant įstaigų, įmonių darbuotojus,
mokinius,  ikimokyklinio  amžiaus  vaikus,  pagyvenusius  žmones  ir  kitus  asmenis  tikrintis  dėl
koronaviruso ir kitų medicininių intervencijų.

Ministerija  pažymi,  kad  Lietuvos  Respublikos  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  įstatymas
nustato tik privalomo darbuotojų sveikatos tikrinimo jiems įsidarbinant ir vėliau periodiškai pagal
įmonėse patvirtintus  darbuotojų sveikatos patikrinimo grafikus, reikalavimus.  Kitos pareigos ar
prievolės tikrintis sveikatą nėra nustatytos.

Taip pat būtina pabrėžti, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 49 straipsnio  31

dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną,
siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, darbdavys privalo darbuotojui,
kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti
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dirbti  nuotoliniu  būdu.  Darbdavio  pasiūlyme darbuotojui  dirbti  nuotoliniu  būdu  turi  būti
nurodyta siūlymo dirbti nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir teisinis pagrindas. Darbuotojas per
vieną  darbo  dieną  privalo  raštu  informuoti  darbdavį  apie  sutikimą  dirbti  nuotoliniu  būdu.
Darbuotojui  nesutikus  dirbti  nuotoliniu  būdu  ar  nepateikus  darbdaviui  atsakymo  į  darbdavio
pasiūlymą dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo termino
darbuotojo atsakymui į darbdavio pasiūlymą pateikti dienos raštu nušalina darbuotoją nuo darbo,
neleisdamas  jam  dirbti  ir  nemokėdamas  darbo  užmokesčio.  Darbdavio  sprendime  nušalinti
darbuotoją  nuo  darbo  turi  būti  nurodyta,  kuriam  laikui  darbuotojas  nušalinamas,  nušalinimo
priežastis ir teisinis pagrindas. 

Dėl Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr.1-1234 - 30, 36, 365

ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo, pagal kurį numatoma panaikinti 365 str. 3 dalį.
Ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo

(toliau – VTAPĮ) 365 straipsnio 3 dalį siūloma pripažinti netekusia galios tik dėl to, kad ji yra
perteklinė VTAPĮ 29 straipsnio 8 dalies atžvilgiu, t. y., tiek VTAPĮ 365 straipsnio 3 dalyje, tiek
VTAPĮ 29 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta identiška nuostata – kad vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal
įstatymą turi  teisę  teismui skųsti  Valstybės vaiko teisių  apsaugos ir  įvaikinimo tarnybos ar jos
įgalioto teritorinio skyriaus (toliau kartu – Tarnyba) neteisėtus veiksmus ir sprendimus. Pripažinus
netekusia galios VTAPĮ 365 straipsnio 3 dalį tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą nepraranda
teisės skųsti Tarnybos veiksmų ir sprendimų – jie gali ir toliau tą daryti ta pačia tvarka ir tais
pačiais  terminais,  vadovaudamiesi  VTAPĮ  29  straipsnio  8  dalimi,  pagal  kurią  gali  būti
skundžiamas ir Tarnybos sprendimas paimti vaiką iš jo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą, taip
pat  bet kokie kiti vaiko tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą manymu neteisėti  Tarnybos
veiksmai ir sprendimai.

VTAPĮ keitimą paskatino Nacionalinės teismų administracijos kreipimasis, kuriame minėta
institucija išsakė pastabas dėl neaiškaus ir (ar) perteklinio teisinio reguliavimo. Nacionalinė teismų
administracija pabrėžė, kad neaiškus 365 straipsnio 3 dalies santykis su VTAPĮ 29 straipsnio 8
dalyje įtvirtinta bendra nuostata, kad „Tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą turi teisę skųsti
teismui Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus
darbuotojų,  policijos  pareigūnų  ar  kitų  valdžios  institucijų  darbuotojų  neteisėtus  veiksmus  ir
sprendimus, taip pat,  turi  teisę kreiptis  į  vaiko teisių  apsaugos kontrolierių  ir  kitas institucijas,
turinčias  teisę  nagrinėti  tokius  skundus“.  Neaišku,  kuo  skiriasi  minėtose  normose  nustatytas
reglamentavimas, kuris, kaip jau buvo nurodyta, atkartoja tą patį.

Taip pat, Nacionalinė teismų administracija pabrėžė, kad toks nuostatų dubliavimas įveda
tik  daugiau  neaiškumų  dėl  rūšinio  teismingumo  nustatymo,  t.  y.,  koks  teismas,  bendrosios
kompetencijos ar administracinis, turėtų nagrinėti skundą. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos
Konstitucinis  teismas  yra  konstatavęs,  kad  pagal  Lietuvos  Respublikos  Konstituciją  įstatymų
leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ir laisvių
pažeidimo būtų  galima  spręsti  teisme.  Teisinis  reguliavimas,  įtvirtinantis  asmens  teisės  į  savo
teisių ir laisvių teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką, turi atitikti inter alia iš konstitucinio teisinės
valstybės  principo  kylantį  teisinio  aiškumo  reikalavimą.  Įstatymų  leidėjas  privalo  įstatymuose
aiškiai nustatyti, kaip ir į kokį teismą asmuo gali kreiptis, kad asmuo iš tikrųjų galėtų įgyvendinti
savo teisę kreiptis į teismą dėl savo teisių ir laisvių pažeidimo. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, VTAPĮ 365 straipsnio 3 dalies atsisakoma dėl to, kad būtų
pašalintas dabartinis dviprasmiškumas dėl Tarnybos veiksmų ir sprendimų apskundimo, siekiant
užtikrinti, kad tėvams ir kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą būtų sudarytos tinkamos ir aiškios
sąlygos ginti savo galimai pažeistas teises.

Viceministrė Vilma Augienė
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