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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai

Į 2021-04-28 Nr. (1.39E) 7R-2360

Kopija
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigai
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DĖL ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija)
susipažinusi su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2021 m. balandžio 28 d. raštu Nr.
(1.39E) 7R-2360, kuriuo prašoma įvertinti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigos 2021 m. kovo 8 d. rašte Nr. (1.18-2021)2-192 pateiktą siūlymą dėl Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) pakeitimo, įvertinus argumentus,
taip pat pritaria, kad siekiant užtikrinti tinkamą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklą, asmenys, kurie kliudo šios įstaigos
pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas bei nevykdo teisėtų
reikalavimų ar nurodymų, žemina minėtų pareigūnų garbę ir orumą, turėtų atsakyti ANK nustatyta
tvarka.
Atsižvelgiant į tai, Ministerija pritaria Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pateiktam siūlymui, vykdant Vyriausybės 2021–2024 metų teisėkūros planą, ANK 589 straipsnio
pakeitimo projektą įtraukti į 2021 m. III ketvirtyje planuojamą rengti ir teikti Vyriausybei
konsoliduotą ANK pakeitimų projektą.
Dėkojame už bendradarbiavimą.
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