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Kopija
LR Socialinds apsaugos ir darbo ministerijai

DEL DUOMENU AprE VArKA rR sErMA VrEsrNrMO ZTXhsKLATDOJE
Pastaruoju metu vis daLniau Ziniasklaidoje pasitaiko prane5imq, kuriuose vaiko
teisiq apsaugos skyriq (toliau - VTAS) atstovai komentuoja konkredius ivykius, susijusius su
vaiko teisiq apsauga. Neretai VTAS darbuotojai labai detaliai apib[dina situacij4 Seimose,
pateikia daug Seimos privataus gyvenimo detaliq. AtsiZvelgiant i tai, Valstybes vaiko teisiq
apsaugos ir ivaikinimo tarnyba prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau Tarnyba)
nori atkreipti J[sq demesi, kad Zurnalistams komentuojant ivyki ar situacij4 kuri yra susijusi su
galima grdsme vaiko teisems ar teisetiem interesams, nereiketq teikti konkredios ir detalios
informacijos apie 5eim4 bei vaik4. Nederetq teikti ir tokios informacijos, ar Seima yra
ira5yta i
socialines rizikos Seimq, auginandiq vaikus, apskait4. Tarnybos nuomone, galima nuroAyil ti[

tiek, kad:
1) Seima vaiko teisiq apsaugos skyriui (toliau - VTAS) iki aptariamo ivykio ar situacijos
(ne)buvo Linoma;
2) Seimai (ne)buvo teikiamos paslaugos. teikiamq paslaugq nekonkretinant fiei jos buvo
teikiamos);
3) yra imtasi priemoniq vaiko teisems ir teisetiems interesams apsaugoti;
4) kita su konkredia situacija susijusi bendra informacija, jos nedetalizuojant.
Tarnybos nuomone, detalios informacijos apie 5eim4 (net ir nenurodant Seimos
nariq, vaikq vardq rc pavardLiq) pateikimas Zurnalistams, gali b[ti traktuojamas kaip JT vaiko
teisiq konvencijos l6 straipsnio, numatandio, kad ne vienas vaikas neturi patirti savavalisko ar
neteiseto kiSimosi i jo asmenini, Seimynini gyvenim4 btrto neliediamybE, susiraSinejimo paslaptl
arba neteiseto kesinimosi i jo garbg ir reputacij a, palsidimas. Kaftu tai galetq butq ir Europos
Zmogaus teisiq konvencijos 8 straipsnio (,,kiekvienas turi teisE i tai, kad butq gerbiamas jo
asmeninis ir jo Seimos gyvenimas, buto neliediamybe ir susiraSinejimo slaptumas") paZeidimas.
Taip pat, Tarnybos nuomone, detalios informacijos apie Seimq atskleidimas neatitiktq LR
Asmens duomenq teisines apsaugos istatymo 5 straipsnyje numatytq asmens duomenq teiseto
tvarkymo kriterijq, todel toks duomenq atskleidimas tretiesiems asmenims galetq brlti laikomas
neteisetu.
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