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Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisija (toliau – Komisija): Aušrinė
Norkienė, Andrius Bagdonas, Guoda Burokienė, Viktoras Fiodorovas, Irena Haase, Silva
Lengvinienė, Antanas Matulas, Kazys Starkevičius, Dovilė Šakalienė, Stasys Šedbaras, Rita
Tamašunienė, gavusi grupės nevyriausybinių organizacijų prašymą įvertinti Žmogaus teisių
komiteto (toliau – Komitetas) pirmininko Tomo Vytauto Raskevičiaus elgesį organizuojant
Komiteto posėdžius bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (toliau – Seimo
statutas) 78 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, teikia šią išvadą.
Etikos ir procedūrų komisija nustatė:
Nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, Lietuvos
Helsinkio grupė, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Nepartinis demokratinis judėjimas, Lietuvos
nacionalinė vartotojų teisių federacija, Piliečių gynybos paramos fondas, asociacija „Lietuvos tėvų
forumas”, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija ir Laisvos visuomenės institutas (toliau – NVO arba
Pareiškėjai) 2021 m. vasario 26 d. kreipimesi prašė įvertinti Komiteto pirmininko T. V.
Raskevičiaus elgesį.
Pareiškėjai nurodė, kad Komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius į šio komiteto posėdžius
kviečia tik jam priimtinų pažiūrų organizacijų atstovus, sudarydamas galimybę jiems pareikšti savo
poziciją.
Pareiškėjų teigimu, organizuojant šio komiteto posėdžius ir klausymus (pavyzdžiui, 2020 m.
gruodžio 9 d. posėdį; 2021 m. vasario 4 d. klausymus; 2021 m. vasario 10 d. klausymus) buvo
diskriminuojamos tam tikros nevyriausybinės organizacijos, jų atstovai nekviečiami į posėdžius,
viešai neskelbiama informacija apie aktualių klausimų svarstymą.
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Pareiškėjai teigė, kad į 2020 m. gruodžio 9 d. vykusį Komiteto posėdį, kuriame buvo
svarstytas klausimas „Dėl aktualiausių klausimų vaiko teisių apsaugos srityje (parlamentinė
kontrolė)“, buvo kviesti tik Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie ir NVO
konfederacijos vaikams atstovai.
Pareiškėjai taip pat nurodė, kad apie šį posėdį nebuvo informuota ar kviesta pasisakyti nė
viena šeimų ar tėvų organizacija, ar apskritai žmogaus teisių organizacija, kuri buvo išreiškusi
kritišką požiūrį į praėjusioje Seimo kadencijoje vykdytą vaiko teisių apsaugos reformą.
2020 m. gruodžio 2 d. vykusiame Komiteto posėdyje Komiteto pirmininkas T. V.
Raskevičius informavo apie gautą Komiteto nario Andriaus Navicko pasiūlymą 2020 m. gruodžio
16 d. posėdyje atlikti parlamentinę kontrolę vaiko teisių užtikrinimo srityje, pakviečiant Vaiko
teisių apsaugos kontrolierių, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus. Svarstyti šį
klausimą posėdyje buvo nutarta bendru sutarimu. Komiteto nariai papildomų pasiūlymų dėl
kviestinų organizacijų ar asmenų nepateikė.
2020 m. gruodžio 11 d. Seimo interneto svetainėje buvo paskelbta Komiteto posėdžio 2020
m. gruodžio 16 d. darbotvarkė (https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38967&p_event_id=15438).
Darbotvarkėje antruoju klausimu buvo numatyta svarstyti klausimą „Dėl aktualiausių
klausimų vaiko teisių užtikrinimo srityje (parlamentinė kontrolė)“. Pažymėtina, kad pačioje
darbotvarkėje prie atskirų klausimų buvo klaidingai nurodyta posėdžio data (nurodyta 2020 m.
gruodžio 9 d.).
2020

m.

gruodžio

16

d.

vyko

(https://www.youtube.com/watch?v=Q3GXn6GhjBY).

nuotolinis

Svarstant

Komiteto

klausimą

„Dėl

posėdis
aktualiausių

klausimų vaiko teisių užtikrinimo srityje (parlamentinė kontrolė)“ (11.05–11.45 val.) dalyvavo ir
pasisakė Teisingumo viceministrė Jurga Greičienė, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita
Žiobienė, Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktorė Ilma Skuodienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos vadovė Kristina Stepanova, Sveikatos apsaugos ministerijos
Psichikos sveikatos skyriaus vedėjas Ignas Rubikas, NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena
Urbonienė.
Komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius 2021 m. kovo 26 d. Komisijai pateiktame
paaiškinime nurodė: „Pirma, <...> NVO Rašte klaidingai nurodoma aptariamo posėdžio data, t. y.
nurodoma 2020 m. gruodžio 9 d., tačiau posėdis faktiškai vyko 2020 m. gruodžio 16 d. <...> Antra,
klausimą „Dėl aktualiausių klausimų vaiko teisių apsaugos srityje“ (parlamentinė kontrolė)“ į
planuojamą 2020 m. gruodžio 16 d. Komiteto posėdį pasiūlė įtraukti ir iniciatyvą dėl šio klausimo
parodė ne Komiteto pirmininkas, o kitas Komiteto narys dar 2020 m. gruodžio 2 d. vykusiame
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Komiteto posėdyje. Tą patvirtina ir viešas 2020 m. gruodžio 2 d. Komiteto posėdžio garso įrašas
(žr.: https://www.youtube.com/watch?v=hogtjfHH0RY). Kaip matyti iš 2020 m. gruodžio 2 d.
posėdžio garso įrašo, Komiteto narių bendru sutarimu buvo pritarta Komiteto nario pasiūlymui į
2020 m. gruodžio 16 d. posėdį kviesti valstybės institucijas ir įstaigas, pirmiausia, Vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vaiko teisių
apsaugos kontrolierę, o taip pat ir kitas vaiko teisių užtikrinimo srityje dirbančias valstybės
institucijas ir įstaigas.
Pažymėtina, kad be valstybės įstaigų ir institucijų į 2020 m. gruodžio 16 d. posėdį taip pat
buvo kviesta ir „NVO vaikams konfederacija“ (žr.: http://www.nvovaikamskonfederacija.lt). <...>
ši organizacija yra skėtinė organizacija, t. y. jungia daugiau nei 70 įvairių nevyriausybinių
organizacijų, dirbančių vaikų teisių apsaugos srityje, ir savo vardu gali išreikšti daugelio
nevyriausybinių organizacijų poziciją.
Klausimo „Dėl aktualiausių klausimų vaiko teisių apsaugos srityje“ (parlamentinė kontrolė)
pagrindinis svarstymo tikslas buvo parlamentinės kontrolės vykdymas ir institucinių problemų vaiko
teisių apsaugos srityje nagrinėjamas, todėl didžiausias dėmesys buvo skiriamas Vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Vaiko teisių
apsaugos kontrolierės pozicijų išdėstymui, institucinių probleminių klausimų iškėlimui ir vertinimui,
o ne nevyriausybiniame sektoriuje veikiančių subjektų pozicijų ir problemų išklausymui. „NVO
vaikams konfederacija“ vaidmuo Komiteto posėdyje buvo tik papildomo pobūdžio, t. y. siekiant
gauti išorinį ir nepriklausomą institucinių probleminių klausimų vertinimą.
Pažymėtina, kad Komitetas, išklausęs posėdyje dalyvavusių įvairių valstybės institucijų,
susijusių su vaiko teisių apsaugos užtikrinimu, atstovus, vieningai nutarė kreiptis į Lietuvos
Respublikos Vyriausybę ir prašyti apsvarstyti galimybę nacionalinę vaiko teisių apsaugos
instituciją steigti prie Vyriausybės, keičiant Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos statusą (Priedas Nr. 1 – Kreipimasis į Vyriausybę).
Taigi, Komiteto posėdyje buvo svarstyti tik parlamentinės kontrolės klausimai ir buvo priimti su
valdžios institucijoms susiję konkretūs sprendimai (pasiūlymai).
Todėl, atsižvelgiant į tai, kad Komiteto 2020 m. gruodžio 16 d. posėdyje klausimas dėl vaiko
teisių apsaugos užtikrinimo buvo svarstomas parlamentinės kontrolės tikslu ir sprendžiant būtent
valstybės institucijose, o ne privačiame ar nevyriausybiniame sektoriuje kylančią problematiką
vaiko teisių apsaugos užtikrinimo kontekste, į Komiteto posėdį kviesti nevyriausybines organizacijas
nebuvo poreikio nei Komiteto pirmininkui, nei kitiems Komiteto nariams. Papildomai pažymėtina,
kad nė viena nevyriausybinė organizacija, įskaitant NVO Raštą pasirašiusias organizacijas, jokia
forma ar būdu neišreiškė savo noro dalyvauti Komiteto posėdyje, nors planuojamo posėdžio

4

darbotvarkė buvo viešai skelbiama iš anksto, t. y. likus kelioms dienoms iki šio posėdžio pradžios
<...>.“
Pareiškėjai savo rašte nurodė, kad Komitetas 2021 m. vasario 4 d. surengė klausymus
žmogaus teisių padėties Lietuvoje tema, tačiau klausymai nebuvo iš anksto viešinami, apie juos
žmogaus teisių organizacijos sužinojo iš žiniasklaidos jau po fakto.
Pareiškėjai teigė, kad klausymuose dalyvavo ir vienpusišką požiūrį pristatė Žmogaus teisių
koalicijos nariai, t. y. „organizacijos, pritariančios žmogaus teisių tapatinimui išimtinai su mažumų
teisėmis, ir savo veikloje faktiškai ignoruojančios visiems piliečiams aktualių pilietinių, politinių ir
kitų Konstitucijoje užtikrintų žmogaus teisių faktinio įgyvendinimo problemas“.
Pareiškėjai taip pat nurodė, kad nebuvo informacijos apie 2021 m. vasario 10 d. klausymus,
jų temą, nebuvo viešo organizacijų kvietimo į klausymus, o juose dalyvavo „selektyviai kviestos
feministinių teisių stiprinimo organizacijos – tik tos moterų teisių organizacijos, kurios palaiko
Stambulo konvenciją, turi ideologizuotą požiūrį į smurto prieš moteris priežastis ir siekia, kad į
Lietuvos teisinę sistemą būtų įdiegta vyrus diskriminuojanti ir juos viktimizuojanti smurto dėl lyties
sąvoka“.
2021 m. vasario 3 d. vykusiame Komiteto posėdyje Komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius
informavo, kad 2021 m. vasario 4 d. vyks susitikimas su žmogaus teisių organizacijomis, o 2021 m.
vasario 10 d. vyks susitikimas su moterų teisių organizacijomis. Šis Komiteto posėdis buvo viešai
transliuojamas (https://www.youtube.com/watch?v=4W2cnZyQjuU).
Atsakydamas į Komiteto nario klausimą, Komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius
patikslino, kad yra numatyta surengti susitikimus su Žmogaus teisių organizacijų koalicija, moterų
teisių organizacijomis ir neįgaliųjų organizacijomis siekiant susipažinti su organizacijomis, sužinoti
tų sričių problemas, aptarti bendradarbiavimo galimybes ir išklausyti galimų pasiūlymų dėl
rengiamo Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plano.
Informuodamas apie Komiteto planuojamus renginius, Komiteto pirmininkas T. V.
Raskevičius alternatyviai vartojo žodžius „klausymai“ ir „susitikimai“.
Komiteto 2021 m. vasario 4 d. klausymų darbotvarkė Seimo interneto svetainėje nebuvo
paskelbta. Šie klausymai buvo viešai transliuojami ir jų vaizdo įrašas gali būti peržiūrėtas internete
youtube kanalu (https://www.youtube.com/watch?v=AkZuR2pwyN4). Prie transliacijos vaizdo
įrašo nurodyta, kad vyko Komiteto klausymai.
Šių klausymų metu Komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius informavo, kad naujai
suformuoto Komiteto tikslas yra susipažinti su žmogaus teisių srityje dirbančiomis organizacijomis,
taip pat aptarti galimas problemas ir siūlymus, kurie galėtų atsispindėti Vyriausybės programos
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įgyvendinimo priemonių plane. Pirmininkas T. V. Raskevičius prašė organizacijų atstovų pasisakyti
apie žmogaus teisių situaciją Lietuvoje, apie bendradarbiavimo sąlygas bei artimiausius prioritetus.
Klausymuose taip pat dalyvavo Komiteto narys A. Navickas.
Komisijai pateiktame Komiteto 2021 m. vasario 4 d. klausymų dalyvių sąraše nurodyta, kad
klausymuose dalyvavo atstovai iš organizacijų, susivienijusių į Žmogaus teisių organizacijų
koaliciją, tai yra: 1. Žmogaus teisių stebėjimo institutas; 2. Nacionalinė LGBT teisių organizacija;
3. VšĮ Romų visuomenės centras; 4. Lietuvos žmogaus teisių centras; 5. Lietuvos žydų (litvakų)
bendruomenė; 6. Psichikos sveikatos perspektyvos organizacija; 7. Tolerantiško jaunimo asociacija;
8. NVO Diversity Development Group.
2021 m. vasario 9 d. Seimo interneto svetainėje buvo paskelbta Komiteto 2021 m. vasario
10 d. klausymų darbotvarkė (https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38482&p_event_id=15773).
Šioje darbotvarkėje buvo numatyta svarstyti klausimą „Dėl žmogaus teisių padėties“.
Komiteto surengtuose klausymuose dalyvavo atstovai iš šių organizacijų: 1. Kovos su
prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI); 2. Moterų informacijos centras; 3. Dingusių
žmonių šeimų paramos centras; 4. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras; 5.
Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija; 6. Bendrija „Viltis“; 7. NVO „Diversity Development
Group“; 8. Motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga; 9. Lietuvos-Dulų asociacija; 10. Všį „Stebėk
teises" 11. Lietuvos žmogaus teisių centras.
Seimo

interneto

svetainėje

esančioje

Komiteto

parlamentinės

kontrolės

skiltyje

(https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36041&p_k=1) nurodyta, kad Komitete buvo surengti
parlamentinės kontrolės klausymai: 2021 m. vasario 4 d. – dėl žmogaus teisių padėties, 2021 m.
vasario 10 d. – dėl moterų teisių ir dėl žmogaus teisių pažeidimų prieš gimdyves.
Komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius 2021 m. kovo 26 d. raštu paaiškino dėl 2021 m.
vasario 4 d. ir vasario 10 d. klausymų: „Komiteto pirmininkas nurodo, kad nesutinka su NVO Rašte
išdėstyta pozicija dėl 2021 m. vasario 4 d. ir 2021 m. vasario 10 d. Komiteto susitikimų
organizavimo. Pirma, Komiteto pirmininkas nurodo, kad į 2021 m. vasario 4 d. Komiteto susitikimą
buvo kviečiamos žmogaus teisių srityje veikiančios organizacijos (Priedas Nr. 2 – į 2021 m. vasario
4 d. susitikimą kviečiamų subjektų sąrašas) priklausančios Žmogaus teisių organizacijų koalicijai
(toliau – ŽTOK). ŽTOK yra pagrindinė žmogaus teisių srityje veikianti koalicija, savo veikloje
taikanti konstitucinius žmogaus teisių apsaugos standartus ir vienijanti įvairių žmogaus teisių
srityje dirbančias organizacijas, o taip pat ŽTOK yra „NVO nacionalinės koalicijos“ narė.
Pastaroji koalicija vienija nacionalines skėtines nevyriausybines organizacijas, dalyvauja
ministerijų ir kitų institucijų darbo grupėse, komisijose ir kita. Būtent dėl šių priežasčių į 2021 m.
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vasario 4 d. susitikimą buvo pakviestos šių Rašytinių paaiškinimų Priede Nr. 2 nurodytos ŽTOK
priklausančios organizacijos.
Tuo tarpu į 2021 m. vasario 10 d. susitikimą buvo kviečiamas platus moterų teisių
užtikrinimo srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų spektras, nediferencijuojant šių moterų
teisių srityje dirbančių organizacijų pagal jokius tariamus kriterijus ir suteikiant galimybę
kiekvienai organizacijai sudalyvauti nešališkame Komiteto susitikime (Priedas Nr. 3 – į 2021 m.
vasario 10 d. susitikimą kviečiamų subjektų sąrašas). Pažymėtina, jog dalis organizacijų,
pavyzdžiui, „Lietuvos Dulų asociacija“ į organizuotą Komiteto susitikimą buvo pakviesta Komiteto
pirmininko sprendimu, kadangi ši nevyriausybinė organizacija raštu kreipėsi į Komitetą in corpore,
prašydama atkreipti dėmesį į gimdyvių teisių užtikrinimo situaciją Lietuvoje (Priedas Nr. 4 –
Organizacijos kreipimasis). <...>
Pažymėtina, kad visi Komiteto nariai apie 2021 m. vasario 4 d. ir 2021 m. vasario 10 d.
susitikimuose svarstytinas temas buvo informuoti 2021 m. vasario 3 d. Komiteto posėdžio metu. Tą
patvirtina

ir

viešas

2021

m.

vasario

3

d.

Komiteto

posėdžio

garso

įrašas

(žr.:

https://www.youtube.com/watch?v=4W2cnZyQjuU). Tačiau akcentuotina, kad nei vienas Komiteto
narys nepasinaudojo Seimo Statuto suteikiamomis teisėmis ir nepateikė jokių savo siūlymų dėl
poreikio kviesti papildomas organizacijas ir (ar) organizuoti papildomus susitikimus kitomis
temomis, nors tokią teisę ir diskreciją turėjo.
Atitinkamai Komiteto pirmininkui pasinaudojus savo Seimo Statuto 52 straipsnio 1 dalies 5
punkte įtvirtinta teise ir pakvietus organizacijas, priklausančias ŽTOK (į Komiteto 2021 m. vasario
4 d. susitikimą), platų moterų teisių užtikrinimo srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų
spektrą (į Komiteto 2021 m. vasario 10 d. susitikimą), bei negavus jokių kitų Komiteto narių
pasiūlymų dėl galimų kitų organizacijų įtraukimo į planuojamus susitikimus žmogaus teisių
temomis, nebuvo jokio pagrindo kvestionuoti šios Komiteto pirmininko iniciatyvos kaip nepagrįstos,
„savavališkos“ ar galimai neteisėtos.
Trečia, akcentuotina ir tai, kad NVO savo Rašte klaidingai nurodo, kad 2021 m. vasario 4
d. ir 2021 m. vasario 10 d. susitikimų metu vyko „klausymai“. <...> Komiteto pirmininko nuomone,
klausymai organizuojami tik tuo atveju, jeigu posėdžio metu yra svarstomi įstatymo projektai,
pateikti siūlymai ar pataisos. Pastaruoju atveju į Komiteto posėdyje vykstančius klausymus
privalomai kviečiami ekspertai, suinteresuotų institucijų ir visuomenės grupių atstovai, įstatymų
leidybos iniciatyvos teisę turintys asmenys (Seimo Statuto 54 str. 2 d.). Klausymuose privalomai
dalyvauja visi Komiteto nariai.
Pažymėtina, kad 2021 m. vasario 4 d. ir 2021 m. vasario 10 d. susitikimų metu klausymai,
kaip jie suprantami Seimo Statuto kontekste, nevyko. Šių susitikimų metu nebuvo priimti jokie
sprendimai, nebuvo svarstomi jokie konkretūs teisės aktų projektai, jų pataisos ar pasiūlymai, o
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buvo tik išklausyta susitikimuose dalyvaujančių asmenų pateikiama informacija, vykdoma situacijos
apžvalga, stebėsena. Atitinkamai privalomai kviesti ekspertus, visų suinteresuotų institucijų ir
visuomenės grupių atstovus, įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turinčius asmenis teisinės būtinybės
ar pareigos nebuvo. Pažymėtina ir tai, kad būtent dėl šių aukščiau išvardintų priežasčių tokie
teiginiai, esą aptariamų susitikimų organizavimas „turėjo neigiamos įtakos demokratijai,
visuomenės informavimui ar skaidriam sprendimų priėmimui“, vertinti kaip neturintys jokio teisinio
pagrindo ir nepagrįsti.
Ketvirta, kaip jau buvo minėta, tiek Komiteto nariai, tiek plačioji visuomenė apie 2021 m.
vasario 4 d. ir 2021 m. vasario 10 d. susitikimų temas bei preliminarias jų datas buvo informuoti
2021 m. vasario 3 d. Komiteto viešo ir tiesiogiai transliuojamo posėdžio metu. Be kita ko, Komiteto
posėdžių, klausymų ir susitikimų darbotvarkės yra viešinamos oficialiame Lietuvos Respublikos
Seimo puslapyje iš anksto.
Pažymėtina, kad Komiteto pirmininkas nuo pat savo darbo Komitete pradžios negavo jokių
NVO Raštą pasirašiusių organizacijų pozicijų, kreipimųsi, prašymų ar nuomonių dalyvauti
Komiteto posėdžiuose ar klausymuose, svarstant su žmogaus teisių problematiką susijusius
klausimus.
Akcentuotina, kad Komiteto pirmininkas gerbia nuomonių pliuralizmą, teisę į žodžio laisvę
bei teisę būti išklausytoms įvairioms organizacijoms. Pastarosios gali turėti įvairių nuomonių
svarstomais klausimais ir turi teisę jas išsakyti, tačiau nėra įmanoma, kad į Komiteto posėdžius,
klausymus ar susitikimus būtų kviečiamos visos organizacijos, kurios į Komitetą nesikreipia, savo
pozicijos neišdėsto, apie kai kurių organizacijų veiklą apskritai neturint jokios informacijos.
Nurodytina, kad Komiteto pirmininkas neužkirto kelio minimoms organizacijoms dalyvauti
susitikimuose, nes Komiteto pirmininkas negalėjo žinoti apie jų poreikį juose dalyvauti. Minėta, jog
NVO Raštą pasirašiusios organizacijos tokio poreikio nei Komiteto pirmininkui, nei Komitetui in
corpore ar, Komiteto pirmininko žiniomis, kitiems Komiteto nariams nebuvo išreiškusios.
Pabrėžtina, kad nė vienas Komiteto narys taip pat nemanė, kad į Komiteto susitikimus reikia kviesti
NVO Raštą pasirašiusias organizacijas, todėl nepasinaudojo savo kaip Komiteto nario Seimo
Statuto 52 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinta teise ir nereiškė tokio poreikio, nors tokią teisę ir
diskreciją turėjo. <...>“
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje skelbiama, kad valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms. Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis skelbia, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės
institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Minėto straipsnio 2 dalis skelbia, kad žmogaus
teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.
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Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinio
asmenų lygybės principo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant; konstitucinis
asmenų lygybės įstatymui principas reiškia žmogaus teisę būti traktuojamam vienodai su kitais bei
įpareigoja vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai
vertinti skirtingai. (inter alia 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas, 2011 m. gruodžio 22 d., 2013 m.
liepos 5 d., 2014 m. liepos 3 d. nutarimai).
Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad konstitucinis visų asmenų lygybės
įstatymui principas būtų pažeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma,
palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra
tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai
pateisinamas. (inter alia 2010 m. birželio 29 d., 2012 m. vasario 6 d., 2013 m. vasario 22 d., 2015
m. vasario 6 d. nutarimai).
Seimo statuto 49 straipsnis nustato Seimo komitetų įgaliojimus jų kompetencijai
priklausančiais klausimais, kaip antai: atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti ministerijų, kitų
valstybės institucijų informaciją ir pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti
Seimo priimti teisės aktai; prireikus teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms komiteto išvadas,
pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas; kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Seimo
nutarimai, kaip laikomasi šiuose teisės aktuose nustatytų jų įgyvendinimo terminų, stebėti ir
vertinti, kaip atsižvelgiama į komiteto pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas (5 p.); nagrinėti
kreipimusis (10 p.) ir kt.
Vykdydami jiems suteiktus įgaliojimus komitetai gali kviesti į posėdžius kitus Seimo narius,
taip pat savivaldybių tarybų narius, ministerijų, kitų valstybės institucijų, partijų, visuomeninių
organizacijų, mokslo įstaigų atstovus, specialistus, mokslininkus ir kitus reikalingus asmenis,
suderinę tai su tų institucijų ar organizacijų vadovais (Seimo statuto 53 straipsnio 6 dalis).
Šios teisės normos lingvistinė formuluotė

(vartojant žodžių junginį „gali kviesti“)

suponuoja Seimo komiteto, kaip kolegialiai sprendimus priimančio Seimo struktūrinio padalinio, ir
jo pirmininko teisę savo nuožiūra kviesti visuomeninių organizacijų atstovus ir kitus reikalingus
asmenis į komiteto posėdžius, bet imperatyviai nenustato prievolės kviesti visų galimai
suinteresuotų organizacijų atstovus.
Minėta teisės norma koreliuoja su Seimo statuto 52 straipsnio nuostata, kurioje nustatyti
Seimo komiteto pirmininko įgaliojimai. Seimo komiteto pirmininkui suteikti tokie įgaliojimai:
šaukti komiteto posėdžius ir rūpintis, kad jiems būtų parengti reikalingi dokumentai bei kita
medžiaga (1 p.); kviesti dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis (5 p.); atstovauti
komitetui santykiuose su kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis (8
p.) ir kt.
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Teisę siūlyti kviesti reikalingus asmenis į posėdžius taip pat turi ir komitetų nariai, dėl jų
siūlymų gali būti balsuojama.
Seimo statuto 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad komiteto narys turi sprendžiamojo balso
teisę visais komitete svarstomais klausimais. Jis turi teisę siūlyti svarstyti klausimus, dalyvauti juos
rengiant bei svarstant; siūlyti kviesti į komiteto posėdžius reikalingus asmenis; teikti pasiūlymus
komitetui dėl valstybės institucijų patikrinimo, dėl jų informacijos išklausymo.
Seimo statuto 54 straipsnis reglamentuoja klausymų organizavimą Seimo komitetuose.
Įstatymo projekto ir dėl jo pateiktų siūlymų bei pataisų pradiniam aptarimui, kai komitetas
atlieka parlamentinį tyrimą, taip pat išvadų dėl svarstomo klausimo projektui parengti komitetas
gali nutarti surengti specialius komiteto klausymus (54 straipsnio 1 dalis). Klausymų rengimo
planas ir darbotvarkės viešai paskelbiami (54 straipsnio 4 dalis).
Komiteto klausymuose dalyvauja ekspertai, suinteresuotų institucijų ir visuomenės grupių
atstovai, įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turintys asmenys, aptariami pasiūlymai ir pataisos
svarstomam teisės akto projektui. Sprendimai klausymų metu nepriimami (54 straipsnio 2 dalis).
Pastarosios nuostatos lingvistinė formuluotė leidžia daryti išvadą, kad klausymuose gali
dalyvauti visi komiteto iniciatyva pakviesti arba tokį pageidavimą išreiškę suinteresuotų institucijų
ir visuomenės grupių atstovai, neapribojant šios jų teisės ir nediferencijuojant organizacijų ir
visuomenės grupių pagal kokius nors kriterijus. Tokiu atveju komitetas kiek įmanoma turi sudaryti
sąlygas klausymuose dalyvauti visų suinteresuotų institucijų ir visuomenės grupių atstovams.
Teisėkūros pagrindų įstatyme (toliau – Įstatymas) teisėkūros subjektams yra nustatyta
konsultavimosi su visuomene pareiga.
Konsultavimasis su visuomene – teisėkūros iniciatyvas pareiškiančių, teisės aktų projektus
rengiančių, teisės aktus priimančių ir (ar) galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post
vertinimą atliekančių subjektų veiksmai, apimantys teisėkūros iniciatyvų, teisės aktų projektų
pateikimą visuomenei susipažinti, informavimą apie galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex
post vertinimą, taip pat gautų asmenų pasiūlymų vertinimą ir šio vertinimo rezultatų paskelbimą.
Apie konsultavimosi pradžią visuomenei yra paskelbiama (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).
Valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtinti elgesio principai, kuriais politikai privalo
vadovautis viešajame gyvenime: 1) pagarbos žmogui ir valstybei principas, įpareigojantis politikus
laikytis žmogaus teisių ir jas užtikrinti, vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise,
didinti pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis; 2) teisingumo principas, įpareigojantis politikus
vienodai tarnauti visiems žmonėms nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, išsilavinimo, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, amžiaus ar kitų skirtumų; 3)
sąžiningumo principas, įpareigojantis politikus pareigas eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausių elgesio
standartų, vengti situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę,
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priėmimą; 4) skaidrumo ir viešumo principas, įpareigojantis politikus nekelti abejonių dėl
sąžiningumo priimant sprendimus, taip pat pateikti visuomenei savo elgesio ir sprendimų motyvus,
visada laikytis atvirumo ir viešumo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ribojančius informacijos
atskleidimą, deklaruoti savo privačius interesus; 5) padorumo principas, įpareigojantis politikus
elgtis deramai pagal einamas pareigas, vengti situacijų, kai politiko elgesys kenktų institucijos,
kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui; 6) pavyzdingumo principas, įpareigojantis
politikus deramai elgtis visuomenėje, laikytis visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos
normų; 7) nesavanaudiškumo principas, įpareigojantis politikus tarnauti valstybei ir visuomenės
interesams, vengti tariamų ar tikrų viešųjų ir privačių interesų konfliktų, jiems iškilus, imtis visų
reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti greitai ir atitiktų visuomenės interesus, nenaudoti savo
pareigų ar padėties siekiant daryti įtaką kito asmens sprendimui, kuris galėtų būtų naudingas
politikui ar jo artimam asmeniui; 8) nešališkumo principas, įpareigojantis politikus neturėti
sutartinių ar kitų santykių, kurie galėtų kliudyti atlikti valstybės politiko pareigas ir varžytų jo
apsisprendimo laisvę priimant sprendimus, taip pat būti objektyviam priimant sprendimus ir vengti
išankstinio nusistatymo; 9) atsakomybės principas, įpareigojantis politikus atsakyti už savo elgesį
viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaityti už juos visuomenei (Valstybės politikų
elgesio kodekso 4 straipsnio 1-9 punktai).
Etikos ir procedūrų komisija konstatuoja:
1. Komiteto 2020 m. gruodžio 16 d. posėdyje buvo svarstytas klausimas „Dėl aktualiausių
klausimų vaiko teisių užtikrinimo srityje (parlamentinė kontrolė)“. Posėdžio darbotvarkė buvo iš
anksto viešai paskelbta Seimo interneto svetainėje.
Sprendimas svarstyti parlamentinės kontrolės klausimą buvo priimtas bendru sutarimu
Komiteto 2020 m. gruodžio 2 d posėdyje, atsižvelgus į Komiteto nario A. Navicko siūlymą.
Pasiūlyta pakviesti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos atstovus. Kiti Komiteto nariai papildomų pasiūlymų dėl kviestinų organizacijų ar
asmenų nepateikė.
2. Komiteto 2021 m. vasario 4 d. ir vasario 10 d. klausymai buvo surengti ir organizacijos
buvo pakviestos Komiteto pirmininko T. V. Raskevičiaus iniciatyva.
2021 m. vasario 4 d. klausymų darbotvarkė Seimo interneto svetainėje nebuvo paskelbta.
2021 m. vasario 10 d. klausymų darbotvarkė buvo paskelbta Seimo interneto svetainėje.
Komiteto 2021 m. vasario 3 d. posėdyje, kuriame buvo aptartas klausymų organizavimas,
Komiteto nariai neprieštaravo pirmininko iniciatyvai ir papildomų pasiūlymų dėl kviestinų
organizacijų nepateikė.
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3. Komiteto 2021 m. vasario 4 d. ir vasario 10 d. surengti susitikimai (pasitarimai,
diskusijos ar pan.), kurie Seimo interneto puslapyje esančiose Komiteto rubrikose buvo įvardinti
kaip „klausymai“, neatitiko Seimo statuto 54 straipsnyje klausymams keliamų reikalavimų: juose
nevyko įstatymo projekto ir dėl jo pateiktų siūlymų bei pataisų pradinis aptarimas, nebuvo
atliekamas parlamentinis tyrimas, nebuvo rengiamas išvadų projektas. Atsižvelgiant į tai, viešai
paskelbta informacija apie organizuojamus klausymus galėjo suklaidinti visuomenę.
4. Seimo statuto 53 straipsnio 6 dalies nuostata suteikia teisę Seimo komitetams savo
nuožiūra spręsti, kurių visuomeninių organizacijų atstovus ar kitus asmenis tikslinga kviesti į
posėdžius pagal svarstomų klausimų tematiką, bet imperatyviai nenustato prievolės kviesti visų
galimai suinteresuotų organizacijų atstovus.
5. Seimo statuto 54 straipsnio 2 dalies nuostata numato, kad komiteto klausymuose
dalyvauja suinteresuotų institucijų ir visuomenės grupių atstovai, neapribojant šios jų teisės ir
nediferencijuojant organizacijų ir visuomenės grupių pagal kokius nors kriterijus. Todėl komitetams
kyla pareiga kiek įmanoma užtikrinti sąlygas visų suinteresuotų institucijų ir visuomenės grupių
atstovams dalyvauti klausymuose.
Etikos ir procedūrų komisija nusprendė:
1. Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius, organizuodamas šio
komiteto 2020 m. gruodžio 16 d. posėdį, 2021 m. vasario 4 d. ir vasario 10 d. susitikimus, Seimo
statuto nuostatų ir Valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintų principų ir reikalavimų nepažeidė.
2. Rekomenduoti Žmogaus teisių komiteto pirmininkui Tomui Vytautui Raskevičiui
organizuojant šio komiteto posėdžius, klausymus ar kitus renginius viešai

pateikti tikslią

informaciją, kad visuomenė nebūtų klaidinama.
Pritarta bendru sutarimu.
Pagal Valstybės politikų elgesio kodekso 10 straipsnio nuostatą Komisijos sprendimas gali
būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per
vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo valstybės politikui, dėl kurios yra priimtas
sprendimas, dienos.
Komisijos pirmininkė

Aušrinė Norkienė
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