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Summary 

VšĮ "Paramos vaikams centras", together with foreign partners, is carrying out the 

international project “PEARLS for children: Professionals’ Empowerment through Assisted 

Resilience Learning and Support ", which aims to help specialists working with children in 

Lithuania, Poland and Italy to integrate methods that strengthen neglected children's 

resilience in their direct work. During the project, training of specialists took place and the 

interdepartmental cooperation system was improved. "Community Cross-sector private and 

public Partnership joint strategy to prevent and address child maltreatment in Lithuania" aims 

to review the current situation in Lithuania and provide institutions with guidelines and 

specific steps, that could be taken in order to protect children from violence within the 

framework of a specific institution. 

The first chapter of the publication "Protection of children from violence in Lithuania" 

reviews the current statistics of violence in Lithuania, the situation during the pandemic and 

the impact of distance learning. Attention is also paid to the analysis of current legal 

regulation and prevention measures. An important part of the chapter is devoted to attitudes 

in society about violence against children. 

The second chapter is intended to review the path taken by a child who has experienced 

violence in Lithuania, the inter-institutional cooperation scheme is analyzed - from the report 

of suspicion of violence to the judicial process and the organization of the child protection 

and assistance process. 

The third chapter "Child protection standards in educational and care institutions" presents 

five standards that, can be implemented in institutions working with children to protect them 

from violence. Namely: 

1. The institution prepares and implements the system for the protection of children from 

exploitation and abuse. 

2. The institution checks and monitors employees in order to prevent exploitation of children. 

3. The institution trains its employees on how to protect children from exploitation and 

provide assistance in case of danger. 



 

3 

 

Implemented by  

  
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does 
not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 
This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

4. The institution educates parents and guardians about parenting without violence and 

provides knowledge on how to protect children from abuse and sexual exploitation. 

5. The institution familiarizes children with their rights and how to recognize violence and 

how to deal with it. 

The fourth chapter, "Smart Device and Internet Use Guidelines for Educational Institutions," 

provides recommendations and concrete examples of where an institution could start to 

develop a smart device and internet use policy and how it could involve the entire community 

in this process. 

We thank the organizations and institutions that contributed to the publication: the General 

Prosecutor's Office of the Republic of Lithuania, Vilnius municipality administration, Child 

Rights Protection Department of the City of Vilnius, the Human Rights Monitoring Institute, 

Digital Ethics Center, , Pal. J. Matulaitis Family Support Center. 
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Įvadas 
VšĮ „Paramos vaikams centras“, kartu su užsienio partneriais, vykdo tarptautinį projektą 

„PEARLS vaikams: specialistų įgalinimas per atsparumo mokymą ir pagalbą“ (ang. “PEARLS 

for children - Professionals’ Empowerment through Assisted Resilience Learning and 

Support”), kurio tikslas – Lietuvoje, Lenkijoje ir Italijoje su vaikais dirbantiems specialistams 

padėti integruoti vaikų atsparumą stiprinančius metodus tiesioginiame darbe. Projekto metu 

vyko specialistų mokymai ir buvo tobulinama tarpžinybinio bendradarbiavimo sistema. 

„Smurto prieš vaikus prevencijos strategija Lietuvoje: gairės įstaigoms ir organizacijoms“ 

siekia apžvelgti dabartinę situaciją Lietuvoje bei suteikti įstaigoms gaires ir konkrečius 

žingsnius, kurių galima būtų imtis siekiant apsaugti vaikus nuo smurto konkrečiose įstaigose.  

Pirmajame leidinio skyriuje „Vaikų apsauga nuo smurto Lietuvoje“ apžvelgiama dabartinė 

smurto Lietuvoje statistika, situacija pandemijos metu bei nuotolinio mokymosi poveikis. Taip 

pat skiriama dėmesio dabartinio teisinio reguliavimo bei programinių prevencijos priemonių 

analizei. Svarbi skyriaus dalis skirta visuomenės nuostatoms apie smurtą prieš vaikus.  

Antrasis skyrius „Vaiko smurto aukos kelias. Vaiko teisių apsaugos ir paslaugų vaikui 

nukentėjus nuo smurto įgyvendinimo analizė“ skirtas apžvelgti kelią, kuriuo keliauja smurtą 

patyręs vaikas Lietuvoje, analizuojama tarpinstitucinio bendradarbiavimo schema – nuo 

pranešimo apie įtariamą smurtą iki teisminio proceso bei vaiko apsaugos ir pagalbos proceso 

organizavimo. 

Trečiajame skyriuje „Vaikų apsaugos standartai švietimo ir globos įstaigose“ pristatomi penki 

standartai, kuriuos diegiant su vaikais dirbančios įstaigos  galėtų pasirūpinti vaikų apsauga: 

1. Įstaiga parengia ir įgyvendina Vaikų apsaugos nuo išnaudojimo sistemą. 

2. Įstaiga tikrina ir stebi darbuotojus, tam kad būtų išvengta vaikų išnaudojimo. 

3. Įstaiga moko savo darbuotojus, kaip apsaugoti vaikus nuo išnaudojimo ir suteikti 

pagalbą, kilus pavojui. 
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4. Įstaiga moko tėvus ir globėjus apie tėvystę be smurto ir suteikia žinių, kaip saugoti 

vaikus nuo prievartos ir seksualinio išnaudojimo. 

5. Įstaiga supažindina vaikus su jų teisėmis bei kaip atpažinti smurtą ir elgtis su juo 

susidūrus.  

Ketvirtajame skyriuje „Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gairės ugdymo įstaigoms“ 

pateikiamos rekomendacijos bei konkretūs pavyzdžiai, nuo ko įstaiga galėtų pradėti siekiant 

kurti išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo tvarką bei kaip galėtų įtraukti visą 

bendruomenę į šį procesą.  

Dėkojame prie leidinio rengimo prisidėjusioms institucijoms ir organizacijoms: Lietuvos 

Respublikos generalinei prokuratūrai, Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus miesto vaiko 

teisių apsaugos skyriui, Žmogaus teisių stebėjimo institutui, Skaitmeninės etikos centrui, , Pal. 

J. Matulaičio šeimos pagalbos centrui.  
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Turinys  
 

 

1. Vaikų apsauga nuo smurto Lietuvoje. Mėta Adutavičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo 

institutas  

2. Vaiko smurto aukos kelias. Vaiko teisių apsaugos ir paslaugų vaikui nukentėjus nuo 

smurto įgyvendinimo analizė. Raminta Goštautaitė, Lietuvos Respublikos generalinės 

prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro 

padėjėja, Erna Petkutė, Paramos vaikams centras, Veronika Lakis-Mičienė, Paramos 

vaikams centras   

3. Vaikų apsaugos standartai švietimo ir globos įstaigose 

4. Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo gairės ugdymo įstaigoms. Rasa Jauniškienė 

Skaitmeninės etikos centras, Renata Gaudinskaitė Skaitmeninės etikos centras, 

Veronika Lakis-Mičienė Paramos vaikams centras.  
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1. Vaikų apsauga nuo smurto Lietuvoje*  
 

Mėta Adutavičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo institutas  

 

Apžvalginiu laikotarpiu, palyginus su ankstesniais metais, bene dvigubai sumažėjo registruotų 

smurto ir galimo smurto prieš vaikus atvejų. Dažniausiai smurtą vaikai patiria iš artimų 

suaugusiųjų, tad Covid-19 pandemijos metu neinant į mokyklą, gydymo įstaigas, būrelius, 

tikėtina, kad didelė dalis atvejų nepateko į tarnybų akiratį. Vaikams mokantis iš namų, pasidarė 

kur kas sudėtingiau pranešti apie iš artimųjų patiriamą smurtą, kas rodo būtinybę aktyviau 

įtraukti visuomenę ir skatinti nedelsiant pranešti tarnyboms apie pastebėtus ar įtariamus smurto 

atvejus, o institucijoms – ieškoti proaktyvių būdų pasiekti vaikus bei kurti ir plėtoti saugius, 

lengvai prieinamus, konfidencialius ir plačiai žinomus kanalus vaikams, jų atstovams ir kitiems 

asmenims pranešti apie smurtą, užtikrinant vaikui visą reikalingą apsaugą ir pagalbą. 

Statistiniai duomenys 

Galimi smurto prieš vaikus atvejai registruojami Socialinės paramos šeimai informacinėje 

sistemoje (SPIS), o apibendrintą statistiką savo veiklos ataskaitose kasmet skelbia Vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Statistika apima fizinį, psichologinį, seksualinį smurtą ir 

nepriežiūrą. 2020 m. buvo užfiksuoti 2841 galimo smurto prieš vaikus atvejai, 2021 m. – 2935.i 

Tai bene dvigubai mažiau atvejų, nei fiksuota 2019 m. ir ankstesniais metais. 
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Diagrama Nr. 1. SPIS sistemoje registruoti galimo smurto prieš vaikus atvejai 2017-2021 m. 

Atsižvelgiant į smurto prieš vaikus latentiškumą ir Covid-19 pandemijos nulemtus apribojimus 

– nuotolinį mokymąsi, apribotus vaikų socialinius kontaktus, tikėtina, kad nemaža dalis atvejų 

nepateko į tarnybų akiratį. Remiantis „Vaikų linijos“ duomenimis, 2020 m. fizinė prievarta 

buvo ketvirtas dažniausiai vaikų minėtas sunkumas; per tris 2020 m. ketvirčius 1230 

skambučių „Vaikų linijai“ vaikai pasakojo apie fizinę prievartą, 395 – apie emocinę prievartą, 

275 – apie seksualinę prievartą, 134 – apie nepriežiūrą, 1417 – apie patyčias.ii  

Panašios tendencijos matyti ir iš Informatikos ir ryšių departamento registruojamos su smurtu 

susijusių nusikalstamų veikų prieš vaikus statistikos. 2020 m. registruotos 794 su smurtu prieš 

vaikus susijusios nusikalstamos veikos (fizinis, psichologinis, seksualinis smurtas ir 

nepriežiūra); 2021 m. registruotos 753 tokios veikos. Taigi apžvalginiu laikotarpiu registruota 

bene dvigubai mažiau nei ankstesniais metais su smurtu prieš vaikus susijusių nusikalstamų 

veikų. 

5911

4854
5469

2841 2935

0

1500

3000

4500

6000

7500

2017 2018 2019 2020 2021

Galimo smurto prieš vaikus atvejai

Galimo smurto prieš vaikus atvejai



 

10 

 

Implemented by  

  
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does 
not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 
This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

 

Diagrama Nr. 2. Informatikos ir ryšių departamento statistika; registruotos su smurtu prieš 

vaikus susijusios nusikalstamos veikos 2017-2021 m. 

Atsižvelgiant į didelį dėl smurto į pagalbos organizacijas, tokias kaip „Vaikų linija“, 

besikreipiančių vaikų skaičių, tikėtina, kad pandemijos ir karantino metu smurto prieš vaikus 

mastas nesumažėjo, tačiau padidėjo jo latentiškumas. Tai signalizuoja būtinybę kurti ir plėtoti 

saugius, prieinamus ir konfidencialius kanalus vaikams, jų atstovams bei kitiems asmenims 

pranešti apie įtariamo ar įvykusio smurto prieš vaikus atvejus tarnyboms, taip pat vykdyti 

smurto prevenciją ir tikslinių grupių švietimą.  

Apskritai, vertinant oficialią statistiką, pažymėtina, kad ji atspindi tik į institucijų akiratį 

patekusių smurto atvejų skaičių, tačiau realaus smurto prieš vaikus paplitimo Lietuvoje visgi 

neparodo. Remiantis 2020 m. paskelbtu Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro 

tyrimu apie smurto prieš vaikus paplitimą paauglių nuo 12 m. iki 16 m. amžiaus grupėje, 

apklausus 1299 vaikus paaiškėjo, kad net 71 proc. jų per savo gyvenimą bent kartą yra patyrę 

kokios nors formos smurtą – psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą, nepriežiūrą ar smurtą, 

plintantį internetu.iii Remiantis tyrimo metu daryta apklausa, 22,7 proc. vaikų nurodė bent kartą 

patyrę nepriežiūrą, 47 proc. – psichologinį smurtą, 34,6 proc. – fizinį smurtą, 31,8 proc. – 

seksualinį smurtą internete, 9,9 proc. – suaugusiųjų seksualinį smurtą ir 17,1 proc. – 
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bendraamžių seksualinį smurtą. Tad planuojant ir įgyvendinant smurto prieš vaikus 

prevencijos, intervencijos ir pagalbos vaikams strategijas bei priemones, būtina atsižvelgti į tai, 

kad smurtas prieš vaikus išlieka latentinis nusikaltimas, bei ieškoti veiksmingų būdų šį 

latentiškumą mažinti, kad nuo smurto nukentėję vaikai neliktų be reikalingos apsaugos ir 

pagalbos. 

Smurto prieš vaikus prevencija ir švietimas Covid-19 metu 

Atsižvelgiant į Covid-19 pandemijos sukeltus iššūkius užtikrinant vaikų apsaugą nuo smurto, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) 2020 m. parengė įvairias tikslines 

rekomendacijas savivaldybėms, tokias kaip „Dėl integralios pagalbos ir kitų socialinių 

paslaugų teikimo karantino metu“, „Dėl vaikui saugios aplinkos užtikrinimo karantino metu“, 

ir kt.iv 2020 m. papildomų lėšų buvo skirta „Tėvų linijos“ projektui, kuriame psichologai 

konsultuoja tėvus apie pozityvios tėvystės būdus bei kitais aktualiais klausimais. Papildomų 

lėšų skirta ir emocinę pagalbą telefonu teikiančioms organizacijoms.v Buvo sukurta galimybė, 

vaikui paskambinus į „Vaikų liniją“, su jo / jos sutikimu sujungti jį / ją su Vaiko teisių apsaugos 

tarnybos Pagalbos vaikams linijos konsultantu, galinčiu suteikti reikiamą pagalbą arba 

organizuoti pagalbos teikimą pagal vaiko poreikius. 

 

2020 m. pirmoje pusėje, atsižvelgiant į padažnėjusius smurto artimoje aplinkoje atvejus, 

SADM vykdė prevencinę švietimo kampaniją, kurios metu parengta ir ministerijos svetainėje 

paviešinta šviečiamojo pobūdžio informacija apie įvairių formų smurtą prieš vaikus, 

įgyvendinta reklaminė kampanija socialiniame tinkle Facebook, pasiekusi 239 602 vaikus, 

200 097 tėvus/atstovus pagal įstatymą ir mokytojus.vi Elektroniniuose dienynuose „Tamo“ ir 

„Mano dienynas“ buvo siunčiami informaciniai pranešimai asmeniškai vaikams, globėjams, 

tėvams, mokytojams – pranešimas abiejuose dienynuose atidarytas 174 768 kartus, pranešime 

esanti nuoroda, nukreipianti į daugiau informacijos apie smurtą ir pagalbos gavimo galimybes 

SADM interneto svetainėje, paspausta 62 262 kartus.vii 
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Šios ir panašios šviečiamosios ir prevencinės iniciatyvos, užtikrinančios didelį pasiekiamumą, 

galėtų būti organizuojamos ir vykdomos reguliariai, taip pat ir rengiant informaciją apie smurto 

atpažinimą ir pagalbos galimybes atskiroms tikslinėms grupėms bei diferencijuojant jos turinį 

pagal kiekvienos tikslinės grupės poreikius.  

 

Teisinis reguliavimas 

 

2021 m. sausio 14 d. Seimas priėmė tų pačių metų kovo 1 d. įsigaliojusį Pagalbos nuo 

nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą.viii Įstatymu siekiama, kad visi nuo 

nusikalstamų veikų nukentėję asmenys gautų jiems reikalingą emocinę, psichologinę, praktinę 

ir kitą pagalbą. Įstatymas šalia kitų naujovių numato taip vadinamąją pirmojo kontakto 

instituciją, į kurią nukentėjęs nuo nusikaltimo asmuo kreipiasi pirmiausiai. Remiantis įstatymo 

9 str. 2 d., kai nukentėjęs asmuo yra vaikas, ir jis pats ar jo tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą 

kreipiasi į pirmojo kontakto instituciją (ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą (prokurorą) ar 

teismą, Bendrąjį pagalbos centrą, savivaldybės administraciją, socialinių paslaugų įstaigą, bet 

kurią švietimo ar sveikatos priežiūros įstaigą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybą), ši informuoja vaiką, jo tėvus ar atstovus apie galimybę gauti įstatyme numatytą 

pagalbą bei ne vėliau kaip kitą darbo dieną praneša apie atvejį Valstybės vaiko teisių apsaugos 

tarnybai. Įstatymo 4 str. 4 d. taip pat numato, kad teikiant įstatyme nustatytą pagalbą vaikui, 

turi būti užtikrinamas jo atstovo pagal įstatymą dalyvavimas, jeigu tai neprieštarauja vaiko 

interesams. 2021 m. balandį teisė teikti pagalbą pagal šį įstatymą buvo suteikta 26 

akredituotoms organizacijomsix, o 2021 m. liepos 19 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

įsakymu patvirtinta akredituotos pagalbos pagal šį įstatymą teikimo tvarka, detalizuojanti, 

kokią konkrečiai pagalbą turi suteikti pagalbos tarnybos, atsižvelgdamos į individualius 

nukentėjusio asmens poreikius.x  

 

Kadangi įstatymas numato gana platų pirmojo kontakto institucijų ratą ir svarbią joms 

tenkančią pareigą nedelsiant pranešti Vaiko teisių apsaugos tarnybai apie gautą informaciją, 

susijusią su nuo nusikaltimo nukentėjusiu vaiku, itin svarbu išsamiai supažindinti pirmojo 



 

13 

 

Implemented by  

  
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does 
not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 
This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

kontakto institucijų specialistus su šiuo įstatyme numatytu įpareigojimu bei jo įgyvendinimo 

tvarka. Taip pat būtina vykdyti platų visuomenės švietimą apie šį įstatymą ir galimybes, 

nukentėjus nuo bet kokio nusikaltimo, nemokamai ir konfidencialiai gauti reikalingą pagalbą, 

plačiai viešinant ir pagalbos tarnybų kontaktus. 

 

Programinės priemonės  

Įvairios atsakui į smurtą prieš vaikus skirtos priemonės numatytos ne viename strateginiame 

dokumente (Vaiko gerovės veiksmų plane 2019-2021 m.xi, Vaikų emocinės gerovės metų 

minėjimo 2020 metais planexii, Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos 

teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų programos įgyvendinimo 2017-2020 metų 

veiksmų planexiii) ir jų visuma rodo valstybės pastangas plėsti pagalbą nukentėjusiems vaikams 

bei vykdyti smurto prieš vaikus prevenciją, tačiau toks priemonių išdėstymas atskiruose 

dokumentuose neužtikrina strateginio, sisteminio ir integruoto požiūrio į šios problemos 

sprendimą. 2011-2015 m. Lietuvoje galiojo Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir 

pagalbos vaikams programaxiv, tačiau šiai programai pasibaigus nauja nebuvo patvirtinta. 

Vieningos smurto prieš vaikus įveikimo strategijos nebuvimas apsunkina atsakui į smurtą prieš 

vaikus skirtų priemonių įgyvendinimo stebėseną bei jų efektyvumo vertinimą; dokumentuose 

trūksta ir ambicingesnių rodiklių, rodančių priemonių poveikį, pavyzdžiui, kiek tikimasi 

programos veikimo metu sumažinti smurto prieš vaikus mastą ir pan. Be to, siekiant, kad 

strateginis atsako į smurtą prieš vaikus dokumentas atitiktų Jungtinių Tautų Vaiko teisių 

komiteto rekomendacijas, į jo įgyvendinimą turėtų būti įtrauktos įvairios institucijos – 

Švietimo, mokslo ir sporto, Vidaus reikalų, Teisingumo, Sveikatos apsaugos ministerijos, 

prokuratūra, Nacionalinė teismų administracija, Vaiko teisių apsaugos kontrolierė ir kitos.  

Visgi remiantis SADM duomenimis, nauja, visaapimanti smurto prieš vaikus prevencijos ir 

pagalbos vaikams programa nebus rengiama, kadangi su tuo susijusios priemonės bus 

numatytos Šeimos politikos stiprinimo plėtros programoje.xv Tačiau susipažinus su šia 

programa, matyti, kad atsako į smurtą prieš vaikus ir smurto prevencijos srityje tėra numatyta 
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viena tikslinė priemonė – stiprinti vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą.xvi Nors programoje 

yra numatyta įvairių finansinių, šeimos stiprinimo, lyčių lygybės skatinimo priemonių, kurios 

galėtų prisidėti prie smurto prieš vaikus prevencijos, tačiau programoje trūksta smurto prieš 

vaikus įveikos kaip vieno iš prioritetų, ir konkretesnių, tikslinių, strategiškai suplanuotų 

priemonių, apimančių tiek prevenciją, tiek intervenciją, tiek ir pagalbos teikimą 

nukentėjusiems vaikams. Atskira priemonė numatyta Socialinės sutelkties plėtros programoje 

– plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje srityje sistemą, stiprinti 

tarpinstitucinį bendradarbiavimąxvii, tačiau ši bendra priemonė skirta tiek nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukenčiantiems suaugusiems, tiek vaikams, neatsižvelgiant į išskirtinius vaikų 

poreikius ir jų didesnį pažeidžiamumą. Nors argumentuojama tuo, jog siekiama sumažinti 

įvairių atskirų programinių dokumentų kiekį ir juos apjungti į bendresnes programas, tokia 

atsako į smurtą prieš vaikus politika neatitinka JT Vaiko teisių komiteto rekomendacijų ir 

gerųjų praktikų smurto prieš vaikus prevencijos ir vaikų apsaugos nuo smurto srityje. Be to, 

priemonių įtraukimas į Šeimos politikos stiprinimo plėtros programą, kuri parengta 

vadovaujantis Šeimos stiprinimo įstatymu ir visų pirma yra skirta šeimos instituto stiprinimui, 

iš esmės rodo, kad vaiko teisių užtikrinimas yra suvokiamas tik kaip šeimos politikos dalis, o 

tai neatitinka iš JT Vaiko teisių konvencijos kylančio žmogaus teisėmis grįsto požiūrio į vaiką 

kaip savarankišką teisių subjektą principo.  

Visuomenės nuostatos apie smurtą prieš vaikus 

2021 m. kovo mėnesį Žmogaus teisių stebėjimo instituto užsakymu atliktas Lietuvos gyventojų 

nuomonės žmogaus teisių klausimais tyrimasxviii parodė, kad 18 proc. sutinka arba greičiau 

sutinka su teiginiu, kad tėvai turi teisę savo nuožiūra naudoti fizines bausmes prieš vaiką; tačiau 

net 78 proc. nesutiko arba greičiau nesutiko su šiuo teiginiu. 61 proc. respondentų sutiko arba 

greičiau sutiko, kad vaiko teisių apsaugos tarnyba turėtų atskirti vaiką nuo tėvų, jeigu tėvai 

prieš jį smurtauja; 28 proc. nesutiko arba greičiau nesutiko su tokiu teiginiu. Tyrime taip pat 

buvo siekiama išsiaiškinti, ar respondentai imtųsi veiksmų situacijose, kuriose nuo smurto 

nukentėjo arba galimai nukentėjo vaikas.  
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67 proc. respondentų teigė, jog imtųsi veiksmų, jeigu pamatytų viešoje vietoje mušamą vaiką, 

61 proc. – jeigu išgirstų konflikto garsus, išsigandusio vaiko riksmus ir verkimą kaimynų bute, 

55 proc. – jeigu pamatytų viešoje vietoje žeminamą arba įžeidinėjamą vaiką, ir 52 proc. – jeigu 

pastebėtų mėlynes ar nubrozdinimus ant pažįstamo vaiko veido ar kūno. Taigi daugiau nei pusė 

respondentų teigė, jog neignoruotų situacijų, kuriose prieš vaiką smurtaujama arba yra rizika, 

kad galimai smurtaujama arba buvo smurtauta.  

Tad apibendrinant, didžioji dalis Lietuvos gyventojų nepritaria fizinių bausmių naudojimui (78 

proc.) ir mano, kad tarnybos turėtų atskirti vaiką nuo tėvų, jeigu tėvai smurtauja (61 proc.). Be 

to, daugiau nei pusė respondentų teigia, kad imtųsi veiksmų arba skambintų vaiko teisių 

apsaugos tarnyboms, jeigu prieš vaiką smurtaujama ar galimai buvo smurtauta. Tad, panašu, 

kad visuomenėje pamažu auga netolerancija smurtui prieš vaikus ir daugėja žmonių, kurie 

nepritaria bet kokiam smurtui prieš vaiką bei neliktų abejingi, jeigu taptų tokio smurto 

liudininkais. Tuo pačiu yra dalis visuomenės, kuri būtų linkusi pateisinti smurtą prieš vaikus, 

įskaitant fizines bausmes, ir niekaip nereaguotų į smurto prieš vaikus situacijas. Tad vykdant 

visuomenės švietimą, itin svarbu juo pasiekti būtent tas visuomenės grupes, kurios vis dar 

linkusios toleruoti smurtą prieš vaikus ar laikyti jį socialiai priimtinu. 
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*Straipsnis paruoštas remiantis leidiniu „VAIKŲ APSAUGA NUO SMURTO LIETUVOJE: 

SITUACIJOS APŽVALGA“, 2021 m. Vilnius 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/bd4cbd60a1eaca48e958ce5c32943383c38fca5cFBP22

279139.pdf.html?fbclid=IwAR1xKBylAJVSQGqo3LiWsKVaTTZ60ZUw3laO7jhr2N1p9Kt

QxfhEnmzvHRg#page/1  

 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  
„2020 m. veiklos ataskaita“, 
https://vaikoteises.lt/media/file/ataskaitos/2021%20m.%20veiklos%20ataskaita%20.pdf ir „2021 m. 
veiklos ataskaita“,  
https://vaikoteises.lt/media/file/ataskaitos/nauja%20VVTA%C4%AET%202020%20m.%20veiklos%20
ataskaita.pdf  
 Greta Bliutaitė, „Lietuvoje prieš vaikus smurtaujama dažniau, nei rodo oficialūs skaičiai“, 
atviraklaipeda.lt, 2020 m. spalio 16 d.,  https://www.atviraklaipeda.lt/2020/10/16/lietuvoje-pries-
vaikus-smurtaujama-dazniau-nei-rodo-oficialus-skaiciai-2/  
 Želvienė et. al, „Patterns of abuse and effects on psychosocial functioning in Lithuanian adolescents: A 
latent class analysis aprroach“, Child Abuse and Neglect, 108 (2020) 104684, 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32854055/  
 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rašytinė komunikacija su Žmogaus teisių stebėjimo institutu, 
2020 m. rugsėjis.  
 Ten pat. 
 Ten pat. 
 Ten pat. 
 Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas, 2021 m. 
sausio 14 d., Nr. XIV-169, https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce7d8910571711eba1f8b445a2cb2bc7  
 Informacija SADM svetainėje apie akredituotas pagalbos tarnybas: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims/2021-m-
pagalbos-tarnybos  
 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Akredituotos pagalbos nuo 
nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, 2021 m. liepos 19 
d., Nr. A1-528, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1bafb50e87011eb9f09e7df20500045  
 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-612 Dėl vaiko gerovės 
2019-2021 metų veiksmų plano patvirtinimo, 2018 m. lapkričio 5 d.,  https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c529aef6e20411e8afb8c03742fcbc66?jfwid=bkaxmc0n 
 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 190 dėl vaikų emocinės gerovės metų minėjimo 2020 
plano patvirtinimo, 2020 m. kovo 4 d., https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/b1e8d1605fa111eabee4a336e7e6fdab 
 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-182 dėl valstybinės smurto 
artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 metų 
programos įgyvendinimo 2017-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo, 2017 m. balandžio 18 d.,  
 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f5a6ce10253a11e79f4996496b137f39?jfwid=bkaxmbsa 
 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-2 Dėl Nacionalinės smurto 
prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programos patvirtinimo, 2011 m. sausio 3 
d., https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.390536/asr  
 2021 m. sausio 29 d. elektroninė komunikacija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstove. 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/bd4cbd60a1eaca48e958ce5c32943383c38fca5cFBP22279139.pdf.html?fbclid=IwAR1xKBylAJVSQGqo3LiWsKVaTTZ60ZUw3laO7jhr2N1p9KtQxfhEnmzvHRg%23page/1
https://www.flipbookpdf.net/web/site/bd4cbd60a1eaca48e958ce5c32943383c38fca5cFBP22279139.pdf.html?fbclid=IwAR1xKBylAJVSQGqo3LiWsKVaTTZ60ZUw3laO7jhr2N1p9KtQxfhEnmzvHRg%23page/1
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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros 
programos patvirtinimo”, 2021 m. lapkričio 10 d., Nr. 930, https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/848e5560438311ec992fe4cdfceb5666  
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos 
patvirtinimo”, 2021 m. lapkričio 10 d., Nr. 931, https://www.e-
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teisių suvokimo ir vertinimo“, 2021 m. kovas, http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2021/06/Ataskaita-
ZTSI_202103.pdf   
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2. Vaiko smurto aukos kelias. Vaiko 
teisių apsaugos ir paslaugų vaikui 
nukentėjus nuo smurto įgyvendinimo 
analizė  

 
Raminta Goštautaitė, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo 

persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro padėjėja 

Erna Petkutė, Paramos vaikams centras 

Veronika Lakis-Mičienė, Paramos vaikams centras 

 

Smurto prieš vaikus atvejais svarbūs trys tikslai: 

 išsiaiškinti ar buvo pažeisti įstatymai ir sustabdyti vykdomą smurtą prieš vaiką; 

 išsiaiškinti  ir suteikti  skubią  apsaugą vaikui; 

 išsiaiškinti ir suteikti pagalbą vaikui ir šeimai įveikiant smurto pasekmes vaikui ir 

apsaugoti vaiką nuo tolimesnio smurto. 

Kadangi visų tikslų pasiekimui reikalingas glaudus institucijų bendradarbiavimas, čia 

pateikiama schema, kuri parodo institucijų bendradarbiavimą, gavus pranešimą apie smurtą 

prieš vaiką  bei vykstant tyrimui  ir teikiant pagalbą  šeimai ir vaikui. 

 

 

 

 



 

19 

 

Implemented by  

  
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does 
not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 
This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

1. Kaip veikia teisinė sistema 

1.1. Pranešimas apie smurtą prieš vaiką. Fiziniai ir juridiniai asmenys – tėvai, globėjai, 

specialistai, institucijų atstovai ir kiti bendruomenės nariai, kurie sužino apie galimus vaiko 

teisių pažeidimus, tame tarpe ir smurtą prieš vaiką, turi pranešti policijai ir/ar Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus teritoriniam padaliniui (Tarnyba), nes to reikalauja LR vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymo 29 str.3d.(2). Remiantis LR Generalinio prokuroro patvirtintomis 

Rekomendacijomis dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos (5) pranešimas, 

kitaip vadinamas pareiškimas arba skundas gali būti pateiktas bet kokia forma: žodžiu, raštu ir 

bet kokiomis nuotolinėmis ir elektroninėmis informavimo priemonėmis. Pranešime svarbu 

detaliai apibūdinti galimo nusikaltimo aplinkybes,  nurodant jo padarymo laiką, vietą, būdą, 

padarinius ir, jei yra žinoma, jį padariusį ir nukentėjusį asmenis. Taip pat svarbu pateikti 

informaciją, kaip ir iš ko sužinoma apie galimą smurtą prieš vaiką. 
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1.2. Policijos veiksmai gavus iškvietimą. Kai į įvykio vietą iškviečiami policijos pareigūnai 

dėl galimo smurto prieš vaiką arba smurto artimoje aplinkoje, jie  kviečia Tarnybos darbuotoją 

– taip vadinamą reagavimo gynėją arba budintį, jeigu toje situacijoje  yra vaikų. Policijos 

pareigūnas apžiūri įvykio vietą, kalbasi su asmenimis, kurie yra įvykio vietoje. Jeigu reikia 

iškviečia medicinos ar kitą pagalbą. Po to pareigūnas užpildo “Tarnybinį pranešimą  dėl galimo 

smurto artimoje aplinkoje“  ir kt. dokumentus, jeigu nukentėjusiam  asmeniui reikalinga 

apsauga nuo galimo smurtautojo. Detaliau policijos veiksmai aprašyti Lietuvos Policijos 

Generalinio Komisaro Įsakyme „Dėl Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą 

artimoje aplinkoje, teismo sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens apsaugos 

užtikrinimo priemonių skyrimo vykdymo ir šio sprendimo vykdymo kontrolės tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (6). 

Tarnybos darbuotojas kalbasi su vaiku. Tarnybos darbuotojas turi įvertinti vaikui iškilusios 

grėsmės rimtumą ir skubios vaiko apsaugos būtinumą. Būtina nustatyti  vaiko apsaugos poreikį 

pagal Vaiko situacijos įvertinimo aprašą (7). Jeigu nėra galimybės garantuoti vaiko saugumo 

šeimoje, tada vaikas laikinai paimamas iš šeimos ir paskiriama vaiko laikinoji priežiūra. 

1.3. Ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas (gali ir prokuroras) įvertinęs asmens 

ar institucijos pareiškime išdėstytas aplinkybes, o, prireikus, ir atlikęs pareiškimo patikslinimo 

veiksmus (BPK 168 str. 1 d.), priima sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą arba atsisako jį 

pradėti. 

Jeigu  ikiteisminio tyrimo pareigūnas (prokuroras) nusprendžia pradėti ikiteisminį tyrimą, , 

toliau yra atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, kuriais siekiama surinkti kuo daugiau 

duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, siekiant ją atskleisti bei nustatyti ją 

padariusį asmenį. Tuo tikslu atliekamos nukentėjusiojo,  liudytojų, įtariamojo apklausos,  jei 

reikia – teismo medicinos, teismo psichologijos, teismo psichiatrijos ekspertizės, renkami 

daiktiniai įrodymai, atliekami objektų tyrimai ir  kiti ikiteisminio tyrimo veiksmai.  Kokie 

konkretūs ikiteisminio tyrimo veiksmai turi būti atlikti ir kokie duomenys surinkti, priklauso 

nuo tiriamos nusikalstamos veikos pobūdžio. 
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Viso ikiteisminio tyrimo metu vaikas turi atstovą pagal įstatymą (motiną, tėvą, globėją ar kitą 

asmenį, padedantį jam įgyvendinti savo teises baudžiamajame procese) bei atstovą pagal 

įgaliojimą (advokatą, advokato padėjėją ar kitą aukštąjį teisinį išsilavinimą turintį asmenį, 

suteikiantį teisinę pagalbą baudžiamajame procese). 

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009-09-16 įsakymu Nr. I-126 (2015-02-18 

įsakymo Nr. I-52 redakcija) patvirtintos Rekomendacijos dėl nepilnamečio liudytojo ir 

nukentėjusiojo apklausos, kuriose įtvirtintos taisyklės, kuriomis privaloma vadovautis atliekant 

nepilnamečių nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausas ikiteisminio tyrimo metu, kad įtraukimas į 

baudžiamąjį procesą jiems kuo mažiau pakenktų. (8). 

Ikiteisminius tyrimus dėl seksualinės prievartos prieš vaikus atlieka apskričių vyriausiųjų 

policijos komisariatų padalinių, skirtų sunkių nusikaltimų tyrimui, ikiteisminio tyrimo 

pareigūnai (pvz. Vilniuje Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės 

policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos ikiteisminio tyrimo pareigūnai). Šių ikiteisminių 

tyrimų metu vaikų apklausa gali būti atliekama Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, 

pagalbos centre prie globos namų „Užuovėja“. Vaikai ikiteisminio tyrimo metu apklausiami 

vaikų apklausoms pritaikytose patalpose, jiems draugiškoje aplinkoje. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 186 straipsnio 3 dalimi, mažamečių liudytojų ir 

nukentėjusiųjų apklausose visada, o nepilnamečių liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausose dėl 

nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dėl pelnymosi iš nepilnamečio prostitucijos ar nepilnamečio 

įtraukimo į prostituciją arba kitais atvejais, kai to prašo proceso dalyviai arba ikiteisminio 

tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva, dalyvauja teismo ir kitas 

psichologas, taip pat valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas, kuris stebi, ar 

apklausos metu nepažeidžiamos nepilnamečio liudytojo ar nepilnamečio nukentėjusiojo teisės. 

Atlikus ikiteisminį tyrimą ir surinkus galimos nusikalstamos veikos padarymą pagrindžiančius 

ir paneigiančius duomenis, prokuroras juos išanalizuoja ir įvertina, ar yra pagrindas ikiteisminį 

tyrimą baigti perduodant baudžiamąją bylą teismui, ar ikiteisminis tyrimas nutrauktinas ar 
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sustabdytinas. Ikiteisminis tyrimas gali būti nutrauktas įvairiais pagrindais, kurie yra įtvirtinti 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 212 straipsnyje. Pavyzdžiui, kai 

nenustatyta, kad buvo padaryta veika, turinti nusikalstamos veikos požymių, kai nesurinkta 

pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, 

įtariamajam ir nukentėjusiajam susitaikius ir pan. Prokuroras, įsitikinęs, kad ikiteisminio 

tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę, baudžiamąją bylą 

perduoda teismui. Tai jis gali padaryti surašydamas kaltinamąjį aktą, pareiškimą dėl proceso 

užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, pareiškimu dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto 

proceso tvarka, nutarimu dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo. Dar vienas galimas 

prokuroro procesinis sprendimas – sustabdyti ikiteisminį tyrimą, kai ikiteisminio tyrimo metu 

visi reikiami proceso veiksmai atlikti ir išnaudotos visos galimybės nustatyti nusikalstamą 

veiką padariusį asmenį, tačiau toks asmuo nenustatytas. Tačiau smurto prieš vaikus bylose jis 

nėra plačiai taikomas. 

1.4. Teisminis procesas. 

Prokurorui perdavus baudžiamąją bylą į teismą, toliau ją nagrinėja teisėjas. Baudžiamosios 

bylos, kuriose nukentėjusieji nuo smurto yra vaikai, yra nagrinėjamos apylinkės teismuose, o 

sunkių ir labai sunkių nusikaltimų – apygardų teismuose. Siekiama, kad vaikas baudžiamojo 

proceso metu būtų apklausiamas tik vieną kartą, todėl baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme 

metu į apklausą jis kviečiamas tik išimtiniais atvejais. Jei apklausa visgi atliekama, apklausiant 

mažametį liudytoją, visuomet, o nepilnametį liudytoją dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, 

sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dėl 

pelnymosi iš nepilnamečio prostitucijos ar nepilnamečio įtraukimo į prostituciją arba kitais 

atvejais, kai to prašo nagrinėjimo teisme dalyviai arba teismo iniciatyva, privalo būti 

kviečiamas psichologas, kuris padeda apklausti nepilnametį, atsižvelgdamas į jo socialinę ir 

psichologinę brandą, taip pat valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas, kuris stebi, 

ar apklausos metu nepažeidžiamos nepilnamečio liudytojo teisės. Visada yra daromas tokios 

apklausos vaizdo ir garso įrašas, kadangi kitiems asmenims, išskyrus psichologą ir vaiko 
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atstovą pagal įstatymą (tėvus, globėjus ar kitą paskirtą asmenį) neleidžiama būti apklausos 

patalpoje. 

Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, išanalizavęs įrodymus, teisėjas priima nuosprendį: 

apkaltinamąjį, kuriuo pripažįsta kaltinamąjį kaltu; išteisinamąjį, kuriuo kaltinamąjį išteisina; 

nutraukti baudžiamąją bylą. 

Teisminio baudžiamosios bylos nagrinėjimo terminai nėra nustatyti teisės aktuose, todėl nuo 

nusikalstamos veikos prieš vaiką padarymo iki galutinio teismo sprendimo priėmimo gali 

praeiti gana ilgas laiko tarpas. 

2. Vaiko teisių apsaugos ir pagalbos teikimo sistema 

Teisėsaugos institucijos tiria, atskleidžia prieš vaikus įvykdytas nusikalstamas veikas, nustato 

jas padariusius asmenis, tačiau nukentėjusiems vaikams reikalinga  apsauga ir visa eilė 

sveikatos, psichologinių ir kitų paslaugų, todėl paraleliai vaiko kelyje dalyvauja Tarnyba ir 

kitos institucijos, kurios teikia vaikui ir šeimai reikalingas paslaugas pagal pagalbos šeimai 

planus, vertina situacijos pokyčius. Tais atvejais, kai kaltė dėl smurto prieš vaiką nėra įrodyta, 

šeima ir vaikas vis tiek gali gauti Tarnybos  pagalbą ir būti nukreipti į  kompleksines paslaugas, 

remiantis jau minėtu Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu (toliau 

VTAPĮ) (2). 

2.1. Tarnybos reagavimas 

VTAPĮ 36 str. numato, jog Tarnyba ir (ar) jos teritorinis skyrius, gavęs žodžiu, raštu ar bet 

kokiomis nuotolinio ryšio priemonėmis pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą  turi 

reaguoti: 

 gavusi pranešimą iš policijos – per 1 val. nuo pranešimo gavimo momento, pradeda 

nagrinėti pranešimą ir susitinka su vaiku; 
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 jei pranešimas yra apie galimą smurto prieš vaiką naudojimą, galimai kilusį pavojų 

vaiko saugumui, sveikatai, gyvybei ar vaiko buvimą jam nesaugioje aplinkoje, ne vėliau 

kaip per 6 val.; 

 kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos kitais 

atvejais. 

Tarnybos specialistas turi teisę bendrauti su vaiku be apribojimų, jeigu yra poreikis,  

nedalyvaujant vaiko tėvams ar globėjams. Atsižvelgus į vaiko amžių ir brandą, Tarnybos 

specialistas išklauso vaiką jam priimtinu būdu apie galimą jo teisių pažeidimą, pagal poreikį 

įvertina vaiko gyvenamąją ir (ar) socialinę aplinką bei vaiko santykius su jo tėvais, globėjais 

ar kitais vaiko atstovais pagal įstatymą.  Tarnyba nustatyta tvarka, atlieka vaiko situacijos 

vertinimą pagal patvirtintą aprašą (9). 

Atlikus vaiko situacijos vertinimą dėl vaiko teisių pažeidimo, Tarnyboje gali būti priimtas 

vienas iš sprendimų: 

A. Nustatytas vaiko apsaugos poreikis. Tarnyba kreipiasi į teismą dėl teisės paimti vaiką iš 

nesaugios aplinkos ir dėl savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinamos 

vaiko laikinosios priežiūros ir apgyvendinimo: 

 su giminaičiais arba vaikui emociškai artimais žmonėmis iki 30d.+30d.; 

 budinčiais arba laikinaisiais globėjais; 

 vaikų krizių centre ar kitoje vaiko globos institucijoje; 

 su vienu ar abiem tėvais (krizių centre iki 12 mėn.). 

Tuo pačiu metu inicijuojama mobiliosios komandos (teikiančios intensyvią pagalbą krizėje 

esančiam vaikui ir/ar šeimai, pagalbos trukmė 30 d. su galimybe pratęsti dar 10d.) pagalba 

šeimai ir tuo pačiu metu ar vėliau atvejo vadyba savivaldybės institucijoje.  
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B. Nustatytas pagalbos vaikui ir/ar šeimai poreikis. Tokiu atveju šeimai inicijuojama 

savivaldybės socialinę pagalbą teikiančios institucijos atvejo vadyba. 

C. Nenustatytas nei apsaugos, nei pagalbos vaikui ir šeimai poreikis. Šiuo atveju vaiko 

tėvams ar globėjams rekomenduojama patiems  kreiptis pagalbos pagal poreikį (atvejo vadybos 

arba atskirų socialinių, psichologinių ir kt. paslaugų). 

2.2. Tarnybos mobilioji komanda 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM mobiliosios komandos 

(toliau – MK) išskirtinumas – MK teikiama intensyvi individuali ar grupinė konsultacinė ir/ar 

kitokia psichologinė, socialinė pagalba į krizę (esant vaiko apsaugos poreikiui), patekusiai 

šeimai ir/ar vaikui, siekiant padėti šeimai ir/ar vaikui suvaldyti krizę, identifikuoti ir (iš)spręsti 

iškilusias problemas, motyvuoti priimti pagalbą. Intensyvi MK pagalba šeimai teikiama, jei 

vaikui gyvenant tėvų šeimoje nustatytas vaiko apsaugos poreikis ir taikoma laikinoji priežiūra. 

Tradiciškai MK specialistų komandą sudaro psichologas, socialinis darbuotojas ir  

priklausomybių ligų specialistas. 

Tarnybos MK specialistų pagalba, nustačius vaiko apsaugos poreikį, organizuojama 

nedelsiant, ne vėliau nei kitą darbo dieną. Pagalbą MK specialistai teikia  šeimos namuose, jei 

šeima sutinka priimti pagalbą namuose, ar kitoje su šeima suderintoje vietoje.  Mobiliosios 

komandos darbo su šeima trukmė – iki 30 dienų nuo MK sudarymo dienos. Visą šį laikotarpį 

vaiko teisėtais atstovais yra tėvai/globėjai. Dėl objektyvių aplinkybių ar esant poreikiui 

intensyvus MK darbas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 10 dienų terminui. Po šio laikotarpio 

MK išvados pagrindu Tarnyba kreipiasi į teismą  dėl laikinųjų apsaugos priemonių nutraukimo 

ir vaiko grąžinimo teisėtiems globėjams arba laikinos globos skyrimo, jeigu tėvai/ globėjai 

nededa pastangų pakeisti savo elgesį ir išlieka pavojus vaiko saugumui. 

MK darbas baigiamas, kai nustatoma, kad vaiko saugumui nebėra grėsmės ir kitais įstatymų 

numatytais atvejais (vaikui sukako 18 m. ir kt.). MK parengtas pagalbos planas šeimai 

perduodamas savivaldybės atvejo vadybai. Teisinis MK veiklos reglamentavimas aprašytas 
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įsakyme „Dėl Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (10). 

2.3. Atvejo vadyba, organizuojama savivaldybių socialinių paslaugų įstaigų 

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos ar savivaldybės įgaliotos įstaigos (NVO) vykdo 

atvejo vadybą pagal Atvejo vadybos tvarkos aprašą (11). Pagrindinis atvejo vadybos tikslas – 

organizuoti ir teikti kompleksinę pagalbą vaikui ir jo šeimai: 

 socialinės paslaugos; 

 apgyvendinimas, pašalpos, kitokia parama; 

 sveikatos priežiūros, švietimo, psichologinės ir kitokių pagalbos priemonių derinys, 

sudarantis sąlygas vaiko atstovams pagal įstatymą užtikrinti vaikui saugią aplinką, 

kokybišką šeimos funkcionavimą ir jos gerovę. 

Suradus geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikus vaikui ir jo šeimai tokią pagalbą, 

kokios jiems reikia, išvengiama nebūtino vaiko paėmimo iš šeimos ir laikinosios globos jam 

nustatymo. Atvejo vadybininkas – socialinis darbuotojas,  paskirtas koordinuoti atvejo vadybos 

procesą ir organizuoti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams tam tikroje savivaldybės 

teritorijoje. Atvejo vadyba pradedama tiek nustačius vaiko apsaugos poreikį, tiek pagalbos 

šeimai ir vaikui poreikį ir sudarius pagalbos vaikui/šeimai planą. Dėl atvejo vadybininko 

skyrimo gali kreiptis Tarnyba, vaiko teisėti atstovai (tėvai ar globėjai) ar kitos institucijos, 

nurodančios galimą pagalbos vaikui poreikį.  

Atvejo vadybininkas renka arba papildo jau turimą informaciją apie vaiko progresą ir šeimos 

pokyčius, atlieka pakartotinius pagalbos vaikui ar šeimai poreikio vertinimus. Kompleksines 

paslaugas teikiančių centrų atvejo vadybininkas dažiausiai dirba poroje su savo įstaigų 

socialiniu darbuotoju, kuruojančiu šeimą, o pastarojo  tiesioginė funkcija – konkrečiai 

įgyvendinti pagalbos šeimai planą, reguliariai lankytis šeimoje ir kt. Atvejo vadybininkas 

organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius. Posėdžiuose privaloma tvarka dalyvauja Tarnybos 
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specialistai (jei atvejo vadybos procesas inicijuotas jų prašymu ir paskirta laikinoji globa), 

mobili komanda, šeima, vaikas (jei tai atitinka geriausius jo interesus) ir kt. specialistai, kurie 

dalinasi ir keičiasi turima informacija. Pirmo atvejo nagrinėjimo posėdžio metu yra išklausoma 

vaiko (jeigu jis dalyvauja) ir šeimos narių nuomonė, bandoma išsiaiškinti susiklosčiusios 

situacijos, kylančių problemų priežastis. Tada sudaromas arba koreguojamas pagalbos vaikui 

ir šeimai planas. Jame aiškiai įvardijami pagalbos tikslai, uždaviniai, veiksmai ir priemonės. 

Pagalbos proceso metu yra atliekama šeimos stebėsena, fiksuojami šeimoje vykstantys 

pokyčiai. Teikiamų paslaugų tęstinumo poreikį ir trukmę nustato atvejo vadybininkas, 

atsižvelgdamas į atvejo vadybos procese dalyvaujančių specialistų siūlymus. Atvejo 

vadybininkas dažnai bendradarbiauja su konkrečios savivaldybės tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriumi (TBK), kai reikalinga papildoma pagalba surasti daugiau 

paslaugų ar spręsti kitus klausimus, pavyzdžiui, susijusius su minimalios ar vidutinės 

priežiūros skyrimu vaikui. Šiuo atveju artimai bendradarbiauja savivaldybės TBK, atvejo 

vadybininkas, Tarnybos  atstovas ir kitų institucijų, kurios teikia konkrečias paslaugas vaikui 

ir šeimai, atstovai. 

Pagalbos planą šeimai atvejo vadybininkas sudaro ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. 

Jei šeima, įgyvendinus pagalbos planą, pradėjo keisti savo elgesį ir rūpintis savo vaiko 

saugumu, auklėjimu ir priežiūra, tačiau jai būtina ir toliau teikti pagalbą, gali būti sudaromas 

naujas pagalbos planas. Atvejo vadybos procesas užbaigiamas, kuomet atvejo nagrinėjimo 

posėdžio metu visi dalyviai nustato, kad: 

 šeima pajėgi savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus; 

 teikiama pagalba nepadeda, nevykdomi įsipareigojimai, šeima nebendradarbiauja; 

 vaiko tėvams ar vienam iš jų neterminuotai apribojama tėvų valdžia; 

 šeima išsikėlė iš savivaldybės, kurioje buvo pradėtas atvejo vadybos procesas; 

 šeimoje neliko nepilnamečių vaikų; 
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 vaiko tėvai, ar vienintelis iš tėvų, mirė. 

Pagalbos  vaikui, nukentėjusiam nuo smurto, sistemoje svarbus vaidmuo tenka institucijoms, 

kurios finansuojamos iš konkrečių savivaldybių biudžeto ir NVO, vykdančios veiklą 

konkrečioje savivaldybėje. Į pagalbą teikiančias institucijas gali kreiptis Tarnybos specialistai, 

kai nėra būtina atvejo vadyba, o reikalingos specifinės paslaugos, taip pat atvejų vadybininkai, 

kai pagalba šeimai teikiama pagal kompleksinį pagalbos šeimai planą.   
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5. Lietuvos Policijos Generalinio Komisaro Įsakymas 2018 m. „Dėl Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie 

smurtą artimoje aplinkoje, teismo sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių 

skyrimo vykdymo ir šio sprendimo vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuoroda https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/90fa3a207ef711e89188e16a6495e98c/asr 

6. LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKO 

SITUACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2019 nuoroda https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ce006612b1311ea8f0dfdc2b5879561 

7. LR Generalinio prokuroro Įsakymas 2009 m.  Dėl rekomendacijų dėl nepilnamečių nukentėjusiųjų ir liudytojų 

apklausos patvirtinimo, nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.353000/asr; 

8. LR SADM įsakymas Dėl Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2019, nuoroda https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ce006612b1311ea8f0dfdc2b5879561 

9. LR SADM įsakymas Dėl Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo patvirtinimo, 

2019 m. nuoroda  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4539c5507bd311e89188e16a6495e98c/asr 

10. LR SADM įsakymas Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo,  2018 m.  nuoroda https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2/kfDMDMptsw 

11. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas, nuoroda 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.111555/cEqLbjiTyk 
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3. Vaikų apsaugos standartai švietimo ir 
globos įstaigose 

 

Globos ir švietimo įstaigose vaikai praleidžia didžiąją dienos dalį, todėl jose ypač svarbu 

sukurti aplinką, kurioje vaikas būtų saugus. Šių įstaigų darbuotojai, turintys kontaktą su 

vaikais, turėtų žinoti vaikų išnaudojimo požymius ir, kaip reaguoti, jeigu kyla pavojus. 

Specialistai, dirbantys su vaikais, gali itin daug nuveikti vaikų apsaugos nuo išnaudojimo 

srityje.  

Įstaigoje turėtų būti laikomasi tam tikrų vaikų apsaugos standartų. Tai taisyklių rinkinys, kuris 

mokyklose ir kitose įstaigose padeda sukurti saugią vaikams aplinką. 

 

3.1. Standartai  

Pirmasis standartas Įstaiga parengia ir įgyvendina Vaikų apsaugos nuo išnaudojimo 

sistemą. 

 

Pirmasis standartas yra susijęs su Vaikų apsaugos nuo išnaudojimo sistemos sukūrimu ir 

įgyvendinimu įstaigoje. Tai rašytinis dokumentas su taisyklėmis, kurios padeda užtikrinti vaikų 

saugumą įstaigoje. Jame turėtų būti aiškiai išdėstytos gairės, kaip elgtis, jeigu vaikui iškilo 

pavojus.  

Vaikų apsaugos nuo išnaudojimo sistema turėtų apimti:  

 intervencijos procedūras vaikų išnaudojimo atveju; 

 asmens duomenų apsaugos taisykles; 

 vaikų fotografijų ir vaizdo medžiagos apsaugos taisykles; 

 vaikų naudojimosi internetu taisykles ir jų apsaugos nuo žalingo turinio internete 

taisykles; 

 saugaus vaikų ir darbuotojų bendravimo taisykles. 
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Tokio dokumento turinys turi atitikti šalies įstatymus ir neprieštarauti kitoms įstaigos 

taisyklėms, pavyzdžiui, naujų darbuotojų įdarbinimo taisyklėms, moksleivių kodeksui, statutui 

ir t.t. 

Tam, kad būtų įgyvendintas pirmasis standartas: 

 visi darbuotojai turi susipažinti su nustatyta Vaikų apsaugos nuo išnaudojimo sistema; 

 sistema turėtų būti taikoma visiems įstaigos darbuotojams, taip pat ir savanoriams, 

praktikantams, stažuotojams; 

 turėtų būti paskirtas konkretus darbuotojas ar grupė, atsakinga už sistemos 

įgyvendinimą. 

Antrasis standartas. Įstaiga tikrina ir stebi darbuotojus, tam, kad būtų išvengta vaikų 

išnaudojimo. 

 

Antrasis standartas yra susijęs su naujų darbuotojų įdarbinimu įstaigoje ir esamų darbuotojų 

stebėjimu. Įstaiga turi patikrinti duomenis apie kiekvieną darbuotoją ir bendradarbiaujantį 

asmenį Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, kadangi 2015 10 20 buvo priimtas 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 1, 43, 47, straipsnių 

pakeitimo ir įstatymo papildymo 571 straipsniu ir priedu įstatymas Nr. XII-1965 (TAR, 2015-

10-27, Nr. 2015-16900) (toliau – Įstatymo pakeitimo įstatymas), kuriuo Lietuvos Respublikos 

vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas buvo papildytas 571 str.  numatančiu asmenų 

pripažintų kaltais už nusikaltimas veikas, darbo apribojimus. Įstatymo papildymas straipsniu 

įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d.  

 

Svarbu: 

 Darbuotojas turėtų būti informuotas apie pasekmes, jeigu nesilaikoma Vaikų apsaugos 

nuo išnaudojimo sistemos taisyklių.  

 Turėtų būti stebimi visi įstaigos darbuotojai, taip pat ir savanoriai, praktikantai, 

stažuotojai ir kt. 
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Kaip ir pirmojo standarto atveju, pareiga pristatyti pažymą apie neteistumą turėtų galioti 

visiems darbuotojams, taip pat ir savanoriams, praktikantams, stažuotojams ir kitiems 

bendradarbiams. Įstaiga taip pat turėtų informuoti visus darbuotojus apie pasekmes, jeigu 

nesilaikoma Vaikų apsaugos nuo išnaudojimo sistemos taisyklių. 

 

Trečiasis standartas. Įstaiga moko savo darbuotojus, kaip apsaugoti vaikus nuo 

išnaudojimo ir suteikti pagalbą, kilus pavojui. 

Pirmas žingsnis yra supažindinti darbuotojus – taip pat visus naujus darbuotojus, įskaitant 

savanorius, praktikantus ir stažuotojus – su Vaikų apsaugos nuo išnaudojimo sistemos 

įgyvendinimu ir procedūromis, kurios taikomos, kai vaiko saugumui iškyla pavojus. 

Kad būtų įgyvendintas trečiasis standartas, visi darbuotojais turi žinoti požymius, rodančius, 

kad vaikas galėjo būti išnaudojamas. Be to, darbuotojai, kurie yra atsakingi už intervencijų 

vykdymą, turėtų gerai žinoti apie jiems tenkančią teisinę atsakomybę.  

Svarbu, kad įstaigoje būtų lengvai ir patogiai pasiekiama duomenų bazė su visų vietos 

institucijų, teikiančių apsaugą vaikams ir galinčių padėti kritinėje situacijoje, kontaktais 

(policijos, teismų, socialinės paramos ir sveikatos priežiūros įstaigų bei nevyriausybinių 

organizacijų, kurios rūpinasi vaikų gerove). 

Bent vienam pedagogui ar kitam darbuotojui būtina turėti reikiamas kompetencijas ir išmanyti 

metodus bei priemones, kaip mokyti vaikus saugotis prievartos.  

Mokyklų ir kitų įstaigų, kuriose mokyklinio amžiaus vaikai leidžia laiką, klasių auklėtojai 

turėtų išklausyti mokymus apie bendraamžių prievartos fenomeną, prevencijos ir intervencijos 

metodų bei priemonių taikymą. 
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Ketvirtasis standartas. Įstaiga moko tėvus ir globėjus apie tėvystę be smurto ir suteikia 

žinių, kaip saugoti vaikus nuo prievartos ir seksualinio išnaudojimo. 

 

Ketvirtasis standartas numato tėvų švietimą apie tėvystę be smurto. Įstaigoje turėtų būti tėvams 

skirtas informacinis stendas ar kitokia erdvė, kurioje skelbiama svarbi ir naudinga informacija 

apie: 

 tėvystę be smurto; 

 vaikų apsaugą nuo išnaudojimo realiame ir virtualiame pasauliuose;  

 galimybes stiprinti tėvystės įgūdžius vietos institucijų organizuojamuose seminaruose, 

mokymuose, paskaitose. 

 

Kiekvienas tėvas ir motina gali pasinaudoti duomenų baze, kurioje pateikiami pagalbą vaikams 

ir šeimoms sudėtingose situacijose teikiančių įstaigų kontaktai. 

Kad būtų įgyvendintas 4 standartas apie tėvų švietimą, svarbu informuoti tėvus apie Vaikų 

apsaugos nuo išnaudojimo sistemos veikimą. Be to, tėvams turėtų būti sudarytos sąlygos 

susipažinti su naujomis taisyklėmis. Organizuojami praktiniai seminarai tėvams.   

 

Penktasis standartas. Įstaiga supažindina vaikus su jų teisėmis bei kaip atpažinti smurtą 

ir elgtis su juo susidūrus.  

 

Kad būtų įgyvendintas penktasis standartas, įstaiga turėtų organizuoti pamokas visų klasių ir 

grupių mokiniams apie: 

 vaikų teises bei kaip atpažinti smurtą; 

 pavojingą elgesį internete ir būdus, kaip reaguoti į grėsmę realiame ir virtualiame 

pasauliuose; 

 bendraamžių prievartos prevenciją.  

Be to, įstaiga turėtų parengti vaikams prieinamą mokomąją medžiagą apie vaikų teises, apsaugą 

nuo išnaudojimo ir saugų naudojimąsi internetu. 
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Įstaigoje, vaikams gerai matomoje vietoje, turėtų būti pateikta informacija ir gairės, kaip 

vaikams elgtis sudėtingoje situacijoje – ką daryti ir kur kreiptis. Taip pat vaikai turėtų būti 

informuoti apie galimybes sulaukti pagalbos iš įstaigos ir apie įvairias vaikų ir paauglių 

pagalbos telefonu linijas. 

3.2. Vaikų, tėvų ir specialistų švietimas 

Medžiagos, kuri padeda įgyvendinti vaikų, tėvų ir specialistų švietimo standartus, formą 

pasirenka įstaiga. Informacija gali būti pateikiama tradicine praktinių seminarų, konferencijų 

ir e. mokymų forma arba kitomis nuotolinio mokymo formomis. Medžiaga gali būti pateikiama 

knygose, lankstinukuose, plakatuose arba internete. Turinys turėtų būti pritaikytas mokomų 

asmenų poreikiams ir pateikiamas laikantis saugumo taisyklių. 

Kviečiame naudotis  „Paramos vaikams centro“ paruoštais ištekliais: 

 e.mokymai tėvams www.pvcmokymai.lt  

 socialinių kampanijų medžiagos tėvams, vaikams bei specialistams 

https://pvc.lt/socialines-kampanijos-2/ 

 www.pvc.lt skiltis "Pаtarimai tėvams".   

 

3.3. Švietimo apie vaikų apsaugą nuo išnaudojimo svarba 

Imdamiesi prevencinės veiklos švietimo ir globos įstaigose, mes ne tik saugome vaikus nuo 

išnaudojimo, bet ir padedame jiems papasakoti apie patiriamą išnaudojimą. Daugelis vaikų, 

patyrusių seksualinę prievartą, niekada apie ją nepapasakos.  

Priežastys, kodėl vaikai nepasakoja apie patiriamą seksualinę prievartą: 

 seksualinę prievartą lydi sudėtingos emocijos: gėda, baimė, kaltė, bejėgiškumas, 

 vaikas nesugeba paaiškinti, kas atsitiko, nesupranta, kad tai, ką jam padarė suaugęs, yra 

prievarta, 

 skriaudėjo baimė (skriaudėjai dažnai grasina vaikams, kaltina juos, neva jie paskatino 

prievartą; kartais skriaudėjai susidraugauja su vaiku arba jį sugundo, todėl vaikui sunku 

nutraukti santykius su skriaudėju ar sukelti jam sunkumų), 

http://www.pvcmokymai.lt/
https://pvc.lt/socialines-kampanijos-2/
http://www.pvc.lt/
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 jeigu vaikas nesulaukė pagalbos ankstesnėse situacijose, kurios jam buvo svarbios, 

 jeigu suaugę nekreipia dėmesio, nors yra aiškių išnaudojimo požymių, arba ignoruoja 

vaiko bandymus papasakoti apie patiriamą išnaudojimą, 

 izoliacijos jausmas (socialinė vaiko šeimos atskirtis; izoliacijos jausmas, kylantis iš 

prievartos patirties; kitos problemos šeimoje),  

 baimė, kad žinia apie patirtą prievartą bus paskelbta viešai. 

 

Tyrimai rodo, kad kuo mažesnis buvo vaikas, kai patyrė prievartą, tuo ilgiau užtrunka, kol jis 

ją atskleidžia. Todėl labai svarbu kuo anksčiau pradėti prevencinę ir edukacinę veiklą, kad 

vaikas gautų reikiamų žinių kuo ankstesniame amžiuje. Tačiau prisiminkite, kad mokymo 

turinys turėtų būti pritaikytas pagal vaiko amžių. 

 

Informacijos šaltiniai: 

1. www.pvcmokymai.lt 

2. Vaiką žalojantis elgesys: ką rodo tyrimas ir prevencinės praktikos pavyzdžiai?, Paramos vaikams centras, 

2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pvcmokymai.lt/
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4. Išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimo 
gairės ugdymo įstaigoms 

 

Rasa Jauniškienė Skaitmeninės etikos centras 

Renata Gaudinskaitė Skaitmeninės etikos centras 

Veronika Lakis-Mičienė Paramos vaikams centras  

Kontekstas 

Didelė dalis vaikų ir jaunimo gyvenimo šiandien vyksta internete ir nemažam ratui jaunų 

žmonių skaitmeninio ir realaus gyvenimo ribos yra ryškios mažiau nei suaugusiesiems. 

Skirtingų apklausų duomenimis, vaikai ir jaunimas prie ekranų praleidžia trečdalį paros, 

kasdien. Technologijų teikiamų privalumų ir galimybių gausa – didžiulė, tačiau dėl to 

neturėtume pamiršti rizikų, susijusių su netinkamu ar per dažnu technologijų naudojimu.  

Neretai žinių ir sveikų įgūdžių racionaliai tvarkytis su išmaniosiomis technologijomis pristinga 

ir tėvai bei globėjai, ir ugdytojai. Tuo tarpu ugdymo įstaigų vaidmuo rūpinantis švietimu ir 

prevencija išmaniųjų įrenginių naudojimo aspektu yra itin svarbus mokant vaikus 

skaitmeninėmis technologijomis naudotis sumaniai ir atsakingai, saugant savo sveikatą.  

Suprantama, jog kyla ir įvairių klausimų: ar būtina reguliuoti išmaniųjų įrenginių naudojimo 

laiką? Jei taip, tai kaip tai padaryti? Kiek pastangų gali kainuoti taisyklių įvedimas ir siekis jų 

laikytis? Kokios ribos yra tinkamos? Kiek iniciatyvos šioje temoje turi imtis ugdymo įstaiga, 

o kiek – pati šeima? Dalį atsakymų rasite šiose gairėse, dalį – reikia išdiskutuoti drauge visai 

ugdymo įstaigos bendruomenei, svarbu, kad technologijų naudojimo klausimas būtų įtrauktas 

į įstaigos administracijos darbotvarkę.  

Dėl taisyklių – svarbu susitarti 

Šios gairės skirtos padėti darželiams, mokykloms ir kitoms ugdymo įstaigoms tokią tvarką 

susikurti. 

Įstatymiškai išmaniųjų įrenginių naudojimas ugdymo įstaigose dar nėra reglamentuotas. Būna 

įvairiai: vienos ugdymo įstaigos turi apsirašę dokumentus – tvarkas, politikas, apibrėžiančias 

šią sritį, kitos – turi keletą viešai skelbiamų taisyklių, visgi didžioji dauguma nėra niekaip 

reglamentavę šio klausimo.  
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Neabejotinai, saugus, atsakingas, pagarbus elgesys bei fizinę ir psichikos sveikatą tausojantis 

išmaniųjų įrenginių ir interneto naudojimas yra bendra vaikų, tėvų, globėjų ir ugdymo įstaigos 

personalo atsakomybė. Todėl būtina drauge susitarti, kokių taisyklių savo bendruomenėse 

laikysimės.  

Ugdymo įstaigoje sukūrus išmaniųjų įrenginių naudojimo tvarką ir pedagogai, ir vaikai 

naudosis aiškiai nubrėžtų ribų teikiamais privalumais: kaip ir kada naudojamasi išmaniaisiais 

įrenginiais, kad jie netrikdytų, neblaškytų ugdymo ir mokymosi proceso.  
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Gairės 

Kaip sukurti ir įdiegti išmaniųjų įrenginių naudojimo tvarką ugdymo įstaigoje (toliau – 

Tvarka) 

Tvarka gali apimti: 

A. Išmaniųjų įrenginių naudojimo taisykles, įvardijant, kada ir kokiais būdais išmanieji 

įrenginiai gali ir negali būti naudojami ugdymo įstaigoje. Tvarka gali apimti jau esamus 

ugdymo įstaigos dokumentus, elgesio kodeksą ar pan. 

B. Skaitmeninės erdvės iššūkių (pvz., el. patyčios, neapykantos kalba, duomenų apsauga, 

socialinių tinklų naudojimas, sekstingas, vaizdo žaidimai, probleminis interneto naudojimas ir 

t. t.) prevencijos būdus ir pan.  

 

Nuo ko pradėti 

1. Pradėkime nuo pokalbio. Diskusija su ugdymo įstaigos bendruomene interneto ir 

išmaniųjų įrenginių naudojimo klausimais gali būti vienas pirmųjų žingsnių. 

Darželiuose į diskusiją reikėtų įtraukti administraciją, pedagogus, tėvus ir globėjus, 

mokyklų atveju – ir mokinius. Kad Tvarkoje minimos taisyklės atitiktų kiekvienos 

ugdymo įstaigos poreikius ir jų turinys būtų vienodai suprantamas visų bendruomenės 

narių, juos reikėtų įtraukti į Tvarkos rengimo procesą. Diskusijoje galite remtis šių 

gairių prieduose pateikiamais praktiniais pavyzdžiais. 

2. Esmines interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo ugdymo įstaigoje nuostatas 

rekomenduojama įtvirtinti dokumente – Tvarkoje, kurią svarbu reguliariai peržiūrėti. 

Toks dokumentas padės kurti mokymuisi saugią aplinką be skaitmeninės blaškos, 

sudarys geresnes sąlygas socialiniams kontaktams ir fiziniam aktyvumui.  

3. Tvarkos punktus rekomenduojama įtraukti į ugdymo įstaigos bendrojo etikos / elgesio 

kodekso (ar panašaus dokumento, jei toks yra) sudėtį.  

4. Tvarka turi atliepti ugdymo įstaigos reikmes. Kiekvienos ugdymo įstaigos kontekstas 

turės įtakos tam, kaip dokumentas bus rengiamas ir koks bus jo turinys.  

5. Rekomenduotina paskirti už Tvarkos sukūrimą ir įdiegimą atsakingus asmenis, suburti 

koordinuojančią grupę ar komitetą, kurio sudėtyje būtų tėvai, pedagogai, mokyklų 

atveju – ir moksleiviai. Patartina apibrėžti konkretų Tvarkos sukūrimo ir įgyvendinimo 



 

38 

 

Implemented by  

  
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does 
not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 
This document was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). 

terminą (pvz., per 3 sav.). Tokios grupės ar komiteto atsakomybė – reguliariai tikrinti, 

kaip įgyvendinamos Tvarkos nuostatos, kokie kyla klausimai, kaip jie sprendžiami ir 

pan. Atsakingi asmenys įsipareigotų dokumentą reguliariai (tarkime, kas pusę metų ar 

metus) peržiūrėti ir atnaujinti. 

6. Nuotolinio ugdymo arba ugdymo saviizoliacijos sąlygomis klausimai Tvarkoje turėtų 

apimti atskirą skiltį. Svarbu aptarti atsakomybės dėl išmaniųjų naudojimo pasidalinimą 

tarp ugdymo įstaigos ir namų bei kitus aspektus, tokius kaip užsiėmimų prie ekrano 

trukmė, pedagogų galimybė būti pasiekiamiems dažniau nei vien tik nuotolinių 

užsiėmimų metu, namų darbų kiekiai, įvertinant, kad namų darbai ruošiami taip pat prie 

ekrano. 

7. Su parengtu dokumentu svarbu supažindinti visus bendruomenės narius. 

Rekomenduojama Tvarką viešinti ugdymo įstaigos interneto svetainėje, pristatyti 

bendruomenės nariams susirinkimuose, virtualiai ar el. paštu. Su Tvarkos nuostatomis 

gali būti supažindinama pasirašant, kūrybiniuose užsiėmimuose ar pan. – būdą 

rekomenduojama pasirinkti pačiai ugdymo įstaigai. 

8. Ugdymo įstaigos kviečiamos naudotis įvairiais šaltiniais, https://e-etika.lt/kitos-

organizacijos/ siekiant įgalinti vaikus ir jaunimą saugiai kurti savo skaitmeninį pasaulį. 

Būtina atsižvelgti į kiekvieno šaltinio siūlomos medžiagos tinkamumą vaiku amžiui, 

brandai bei poreikiams.  

9. Potencialiai jautrioms temoms aptarti rekomenduojama sukurti atvirą ir saugią erdvę 

diskusijoms, skatinti aktyviai pranešti apie susirūpinimą keliančias situacijas ar 

netinkamą elgesį skaitmeninėje erdvėje (mokyklose – sukurti erdvę išskirtinai 

moksleivių diskusijoms). Visi ugdymo įstaigos bendruomenės nariai turi žinoti, koks 

yra tokių pranešimų pateikimo bei jų nagrinėjimo ir / ar sprendimo procesas, kaip tai 

veikia, kai pranešami su draugu ar bendraamžiu susiję klausimai, kaip saugomas 

pranešėjo konfidencialumas ir pan.  

10. Atskiras dėmesys interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo Tvarkoje turėtų būti 

skiriamas vaikams su specialiaisiais poreikiais. 
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Gairių priedai – praktiniai pavyzdžiai 

Geroji praktika ir pavyzdžiai, kuriuos gali būti naudinga įtraukti į ugdymo įstaigos 

rengiamus dokumentus  

 

Išmaniųjų įrenginių naudojimo konkrečioje ugdymo įstaigoje Tvarka gali apimti susitarimą, 

kas bus laikoma tinkamu, o kas – netinkamu interneto ar išmaniojo įrenginio naudojimu, kaip 

reaguojama į Tvarkos pažeidimus.  

Rekomenduojama Tvarkoje aptarti ir nuotolinio ugdymo ir mokymosi saviizoliacijos 

sąlygomis aspektus.  

Štai keletas galimų tokio tipo Tvarkos punktų pavyzdžių. Visi pristatyti pavyzdžiai gali padėti 

diskutuojant ugdymo įstaigos bendruomenėje interneto ir išmaniųjų įrenginių naudojimo 

klausimu. Minėtus pavyzdžius taip pat galima išsyk naudoti priimant susitarimus, jei ugdymo 

įstaigos bendruomenė juos priima kaip tinkamus.   
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1 PAVYZDYS. Ugdymo įstaigos administracijai, ugdytojams ir tėvams, globėjams: 

 Ugdymo įstaigos administracija gali leisti arba drausti naudotis išmaniaisiais įrenginiais 

viso ugdymo proceso metu, įskaitant pamokas ir pertraukas.  

 Ugdymo įstaiga, įvertinusi moksleivių ir mokyklos bendruomenės poreikius, Tvarkos 

nuostatas esant poreikiui gali koreguoti arba suteikti reikiamas išimtis individualiems 

atvejams. 

 Tėvai, globėjai, o reikalui esant, ir patys moksleiviai gali prašyti vadovybės padaryti 

išimtį, susijusią su šia Tvarka, esant tam tikroms dokumente nurodomoms 

aplinkybėms. 

 Tėvai ir globėjai pripažįsta savo vaidmenį ugdant ir modeliuojant vaikų elgesį 

skaitmeninėje erdvėje.  

 Pedagogai reguliariai aptaria išmaniųjų įrenginių naudojimo klausimus su tėvais, 

globėjais bei padeda jiems suprasti, kaip ugdyti sveiką, saugų ir atsakingą vaiko 

naudojimąsi skaitmeniniais įrenginiais.  

 Pedagogai nuolat kelia profesinę kvalifikaciją šioje Tvarkoje įvardijamais interneto ir 

išmaniųjų įrenginių racionalaus naudojimo klausimais. 

 Kiekvienas asmuo (svečias) mokyklos teritorijoje privalo naudotis išmaniaisiais 

prietaisais vadovaudamasis mokyklos Tvarka ir joje numatytomis taisyklėmis. 

 Ugdymo įstaigos administracija užtikrina, kad platformos, naudojamos ugdymo 

tikslams, atitinka moksleivių, kurie kviečiami naudotis platforma, amžiaus ribas. 

 Ugdymo įstaigos administracija ir pedagogai gali prisiimti atsakomybę šviesti tėvus bei 

globėjus išmaniųjų įrenginių naudojimo namuose klausimais, vadovaudamiesi šių 

gairių toliau pateikiamu pavyzdžiu Nr. 5 arba kitais šaltiniais, pvz.: www.pvc.lt, 

https://e-etika.lt, www.mediavaikai.lt  ar pan.  

 Ir t. t.  
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2 PAVYZDYS. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos (toliau – Įstaiga) 

administracijai, pedagogams ir tėvams 

Įstaigos administracija gali riboti išmaniųjų įrenginių naudojimo ugdymo tikslais laiką, 

atsižvelgdama į mokslininkų rekomendacijas: Ekranų laikas vaikams – specialistų 

rekomendacijos - VU Filosofijos fakultetas. 

Įstaigos pedagogai, leisdami naudoti išmaniuosius įrenginius ugdymo tikslais, užtikrina, jog 

rodomas turinys atitinka vaiko amžių. 

Įstaigos administracija įpareigoja darbuotojus riboti išmaniųjų įrenginių naudojimą ne ugdymo 

tikslais (pvz., išmanieji įrenginiai neturėtų būti naudojami siekiant vaikus paskatinti, nuraminti 

ar nuobodžiaujant, laukiant tėvų ir pan.). 

Įstaigos ugdytojai nuolat kelia profesinę kvalifikaciją šioje Tvarkoje vardijamais klausimais. 

Tėvai ir globėjai pripažįsta savo vaidmenį užtikrinant tinkamą vaiko naudojimąsi internetu ir / 

ar išmaniaisiais įrenginiais namuose. Ir t. t. 
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3 PAVYZDYS. Moksleiviams 

 Moksleiviai nesinaudoja išmaniaisiais įrenginiais pamokų (ar / ir pertraukų) metu, 

nebent tą daryti mokymo tikslais leidžia ugdymo įstaigos vadovas arba ugdytojas.  

 Moksleivių išmanieji įrenginiai turi būti sužymėti, aiškiai nurodant vardą ir pavardę.  

 Moksleiviams rekomenduojama naudoti slaptažodžius ar PIN kodus apsaugant savo 

išmaniuosius įrenginius, kad nebūtų galima juo naudotis tiems, kam nėra suteikta tokia 

teisė.  

 Jei moksleivis pasijuto blogai ir turi susisiekti su artimaisiais, pirmiausiai jis turi 

kreiptis į savo mokytoją ar raštinę.  

 Moksleiviams leidžiama naudotis savo išmaniaisiais įrenginiais saikingai: ugdymo 

įstaigos nurodytose zonose (pvz., užimtumo centre ar pan.) ir nurodytu metu. 

 Moksleiviams neleidžiama naudotis savo išmaniaisiais įrenginiais ugdymo įstaigoje, 

jos koridoriuose ir maitinimo patalpose (valgykla, kavinė – laukiant eilėse ar valgant). 

 Be ugdytojų leidimo draudžiama įrašinėti vaizdus, įskaitant koncertus, spektaklius ir 

kitus ugdymo įstaigos renginius. 

 Draudžiama skelbti, siųsti bet kokį klaidinantį, įžeidžiantį, priekabiauti ar įbauginti 

kitiems skirtą turinį (pvz., komentarai, vaizdai, animacija). Galioja tos pačios taisyklės, 

kurios būtų taikomos bendraujant akis į akį. Toks netinkamas elgesys yra rimtas 

drausmės pažeidimas. Ši taisyklė galioja naudojantis įrenginiu ugdymo įstaigoje ar ir 

kitur, pvz., namuose.  

 Naudodamiesi ugdymo įstaigos belaidžiu interneto ryšiu Wi-Fi, moksleiviai 

įsipareigoja, jog jie, pvz.:  

o Nesisiųs programėlių. 

o Neieškos žalingo turinio.  

o Laikysis draudimo kurti fotografinę, vaizdo ir garso medžiagą ugdymo įstaigos teritorijoje. 

(Daryti ugdymo įstaigos švenčių garso ir vaizdo įrašus leidžiama tik ugdymo įstaigos 

darbuotojams arba kitiems įgaliotiems asmenims). 

o Nesiims neteisėtų veiksmų visais atvejais, kai atsitiktinai susidurs su žalingu ar neteisėtu turiniu, 

praneš apie tai klasės vadovui, interneto pamokų mokytojui arba tinklo administratoriui.  
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o Pagarbiai elgsis su kitais interneto vartotojais, nekenks jiems. 

4 PAVYZDYS. Ugdymo įstaigos veiksmai, kai išmaniaisiais įrenginiais naudojamasi 

netinkamai 

 Ugdymo įstaigos personalas apie netinkamo išmaniųjų įrenginių naudojimo atvejus turi 

pranešti Tvarkoje nurodytiems atsakingiems asmenims bei šiuos atvejus valdyti 

vadovaudamasis Tvarka, kad užkirstų kelią incidentams ateityje bei galėtų suteikti 

reikiamą pagalbą. 

 Ugdytojai reaguoja ir praneša apie bet kokį skaitmeninių prietaisų naudojimo 

pažeidimą pagal ugdymo įstaigos Tvarkos procedūrą. 

 Įtariant, kad vaiko išmaniajame įrenginyje gali būti netinkamo turinio, ugdytojai gali 

paprašyti įrenginį atiduoti, o tėvai ar globėjai gali būti iškviesti pasiimti vaiką iš 

ugdymo įstaigos.  

 Jei vaikas naudoja išmanųjį įrenginį įžeisti ar pasityčioti iš kitų, siunčia įžeidžiančias 

žinutes, skambina, jam bus taikomi ugdymo įstaigos Tvarkoje numatyti veiksmai. 

 Moksleivis, kuris naudojasi išmaniuoju įrenginiu mokykloje laiku, kai tai yra 

draudžiama, turi atiduoti įrenginį personalui ir jis bus grąžintas tik baigiantis sutartam 

laikui. 

 Išmanieji įrenginiai, kurie randami ugdymo įstaigos teritorijoje be vardo, atiduodami ... 

... (raštinės darbuotojui, budinčiam mokytojui ar pan.). Ir t. t. 
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5 PAVYZDYS. Ugdymo įstaigos rekomendacijos šeimoms dėl interneto ir išmaniųjų 

įrenginių naudojimo namuose 

Kviečiame ugdymo įstaigas aktyviai šviesti šeimas dėl interneto ir išmaniųjų įrenginių 

naudojimo namuose. Pedagogų patarimai gali padėti tėvams bei globėjams namuose ugdyti 

sveiko ir atsakingo naudojimosi skaitmeniniais įrenginiais įgūdžius.  

Žemiau esantys patarimų pavyzdžiai apima skaitmeninės gerovės, saugumo ir atsakomybės 

aspektus, kuriuos pristatydama tėvams ir globėjams ugdymo įstaiga pripažįsta būtinybę veikti 

drauge, atsiliepiant į iššūkius, susijusius su augančiu išmaniųjų įrenginių naudojimu.    

Technologijų naudojimas ir mūsų savijauta bei sveikata – susiję. Laikykimės esminių 

skaitmeninės higienos principų namuose: 

 Valgome be ekranų. 

 Nesinaudojame ekranais likus valandai iki miego. 

 Kiek galima ilgesniam laikui atidedame pirmąjį rytinį kontaktą su išmaniuoju įrenginiu. 

 Mokydamiesi ar eidami miegoti įjungiame lėktuvo režimą telefone arba išnešame jį į 

kitą kambarį.  

 Nenaudojame kelių ekranų vienu metu (pvz., telefonas, televizorius, planšetė, 

nešiojamas kompiuteris). 

 Reguliariai judame, užtikriname fizinį aktyvumą.  

 Puoselėjame pomėgius ir reguliariai užsiimame mėgstama veikla (ugdymo įstaigoje ir 

už jos ribų). 

 Kasdien skiriame laiko gyvai pabendrauti su žmonėmis.  

Skaitmeninės higienos įgūdžiai teigiamai veikia fizinę ir psichikos sveikatą, tai: 

 Geresnis miegas. 

 Daugiau energijos. 

 Didesnė motyvacija. 

 Prevencija galimiems regėjimo sutrikimams. 
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 Mažiau nerimo ir streso. 

 Geresnė impulsyvumo kontrolė. 

 Mažiau izoliacijos. 

 Daugiau gilesnio bendravimo ir laiko bendriems interesams šeimoje.  

Svarbu skatinti vaikus ir jaunimą būti „skaitmeniniais ambasadoriais“ ir padėti išmokti 

saugiai naudotis  technologijomis. 

 Užmegzkite pasitikėjimo ryšį ir aptarkite taisykles. Įsitikinkite, kad vaikas supranta 

pernelyg ilgo buvimo prie ekrano pasekmes. Aptarkite geriausius išmaniojo telefono 

turinio apsaugos būdus, svarbią, saugotiną informaciją ir priežastis, kodėl būtina ją 

saugoti (pvz., per didelis dalijimasis informacija socialiniuose tinkluose gali lemti 

tapatybės vagystę, privatumo problemas, patyčias ar pan.).  

 Apsaugos ir kritinio mąstymo klausimai. Įsitikinkite, kad vaikas žino, kaip saugiai 

naršyti, siųstis informaciją ar atpažinti tinkamą bei netinkamą turinį, kad apie jį pranešti 

galima  https://svarusinternetas.lt/pranesk/1, prireikus – blokuoti, išsisaugoti įrodymus 

padarant ekrano nuotrauką, kaip elgtis kritiniais atvejais. Pasitreniruokite, kaip apie 

netinkamus, įžeidžiančius, užgaulius įrašus ar komentarus galima pranešti bet kurioje 

socialinių tinklų platformoje (funkcija „Report“). Naudokite saugius slaptažodžius.  

 Rūpinkitės paties telefono saugumu. Telefonas namuose turi turėti savo „namus“. 

Paskirkite jam specialią vietą namuose, pvz., turėkite „telefono kišenę“. Laikykite 

telefoną užrakintą.  

 

Klausimai, kurie gali būti naudingi diskutuojant namuose su visais šeimos nariais: 

 Ar yra kas nors, ko nežinai, kaip padaryti telefone? 

 Kaip ieškai ir susirandi informaciją? Kur jos ieškai?  

 Kas tavo pagrindiniai naujienų šaltiniai? Kodėl šie? 

 Ar žinai, kaip saugiai atsisiųsti programą? Nuo ko pradedi, jei nori tai padaryti? 

 Ką daryti, gavus pranešimą ar nuotrauką iš nepažįstamo žmogaus? 
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 Koks turinys yra tinkamas ir netinkamas skelbti socialinių tinklų svetainėse? 

 Kaip patikrinti, ar svetainė yra saugi? 

 Kaip įsitikinti, jog programa yra saugi? 

 Koks yra tinkamas elgesys bendraujant, naršant, susirašinėjant telefonu? 

 Kada reikia nutildyti telefoną ar jį išjungti? Kodėl? 

 Kokių turi klausimų apie telefono naudojimą / nenaudojimą? Ir pan.  

 

 

 

 

Naudinga 

Šeimos susitarime minimi aspektai gali pagelbėti pradedant taikų pokalbį interneto ir 

išmaniųjų įrenginių naudojimo klausimais namuose tarp visų šeimos narių nepaisant amžiaus 

ir paskatinti priimti bendrus susitarimus, kuriuos laikui bėgant svarbu peržiūrėti.  Juos galima 

rasti čia:  https://e-etika.lt/wp-content/uploads/2020/04/Seimos_susitarimas_SEC.pdf 

  

 

 

Kilus klausimams, turint komentarų ar prireikus pagalbos gairėse dėstomais klausimais, 

susisiekime: 

Skaitmeninės etikos centras, info@e-etika.lt, +37068698686                  

Paramos vaikams centras, pvc@pvc.lt, +37061143567 

https://e-etika.lt/wp-content/uploads/2020/04/Seimos_susitarimas_SEC.pdf
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