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Į V A D A S 
______________ 

Dr. Simonas Nikartas 

 
Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo prevencija yra svarbus ir opus klausimas bet kurioje visuomenėje. 
Visuomenėje įsivyravęs požiūris, kad besiformuojančiai asmenybei, kuri jau ankstyvame amžiuje nepaiso 
visuomenės moralės ir teisinių normų, suaugus yra itin sunku tapti socialiai atsakingu asmeniu,1 skatina 
įvairių institucijų atstovus analizuoti situaciją bei apgalvoti būdus, kaip išauginti kuo mažiau 
delinkventinio elgesio apraiškų turinčią kartą. Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Nacionalinės 
nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programoje pažymėta, kad valstybės ir visuomenės investicijos į 
vaikus ir jaunimą, jų asmenybės formavimą šeimoje, švietimą, dorovinį, teisinį ugdymą ir socialinį 
saugumą yra veiksniai, kurie lemia sėkmingą valstybės raidą, o kartu nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 
sėkmę bei perspektyvas. Valstybė pripažįsta būtinumą kiek galima sumažinti socialines jaunimo 
nusikalstamumo sąlygas ir prielaidas.2 Atitinkamai ieškoma efektyvių valstybės reakcijos į delinkventinį 
vaikų elgesį formų ir būdų. Dar 1999 m. pradėta vykdyti nepilnamečių justicijos reforma, kurios 
pagrindiniai tikslai buvo įdiegti bausmei alternatyvias priemones, prevencinio socialinio pobūdžio 
intervenciją nusižengusių nepilnamečių atžvilgiu. Pagrindinės reformą paskatinusios priežastys buvo: 
tuo metu smarkiai išaugęs registruotas nepilnamečių nusikalstamumas, nepilnamečių baudžiamosios 
justicijos neefektyvumas, kritinis požiūris į bausmę, kaip pagrindinę valstybės reakciją į nusikalstamą 
nepilnamečių elgesį, Lietuvos Respublikos prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai. Teisinio 
reglamentavimo lygmenyje visų pirma ši reforma buvo nukreipta į baudžiamąją nepilnamečių justiciją. 
2003 m. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau vadinama – BK), kuriame 
buvo numatytos naujos nepilnamečių kaip baudžiamosios atsakomybės subjektų teisinę padėtį 
švelninančios normos.  

Nusikaltusiems vaikams, kuriems nebuvo sukakęs baudžiamosios atsakomybės amžius, įstatymai 
kurį laiką nenumatė specialių intervencijos priemonių. Gana ilgą laikotarpį buvo kuriamas ir derinamas 
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau vadinama – Įstatymas) projektas,3 kuris buvo 
priimtas 2007 m., o 2008 m. įsigaliojo.4 Šiuo Įstatymu buvo siekiama sukurti prielaidas vientisai sistemai 
darbui su elgesio problemų turinčiais vaikais, teikti jiems, dar nesulaukusiems baudžiamosios 
atsakomybės amžiaus, socialinę pedagoginę, psichologinę ir kitokią pagalbą. 

Minimalios   ir  vidutinės  priežiūros   priemonių  sistema,  įtvirtinta Į  statyme,  kito,  buvo  
papildyta    naujomis    priemonėmis,5   tačiau,   kaip   rodo   iki   šiol    atlikti    tyrimai    ir    situacijos  

                                                           
1 Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos užsakymu 2008 m. atlikta apklausa parodė, kad nepilnamečių 
nusikalstamumas yra antra svarbiausia viešojo saugumo sektoriaus problema po eismo saugumo. Taip pat tiek gyventojai, 
tiek taip pat šiame tyrime apklausti pareigūnai mano, kad didesnė dalis nepilnamečių pažeidėjų ir suaugę daro nusikaltimus. 
Tyrimas parodė, kad labiausiai paplitę gyventojų informacijos šaltiniai apie nepilnamečių nusikalstamumą – žiniasklaidos 
priemonės (žr. Vileikienė E. Lietuvos gyventojų ir policijos pareigūnų požiūris į nusikalsti linkusius nepilnamečius // 
Socialinis darbas, 2010, Nr. 9 (1), p. 45–53). Taigi iš esmės tokį požiūrį lemia viešojoje erdvėje pabrėžiamas itin didelis 
nepilnamečių nusikalstamumo problemiškumas, pavyzdžiui, žiniasklaidoje nuolat pastebimas didelis susirūpinimas, 
piktinimasis, baiminimasis (ir pan.) dėl žiauraus, itin didelio ir nuolat augančio nepilnamečių nusikalstamumo, nors nei 
statistikos duomenys, nei latentinio jaunimo nusikalstamo elgesio tyrimai to nepatvirtina (plačiau žr.: Sakalauskas G., 
Dobrynina M., Justickaja S., Kalpokas V., Mališauskaitė-Simanaitienė S., Nikartas S., Pocienė A., Zaksaitė S. Registruotas ir latentinis 
nusikalstamumas Lietuvoje: tendencijos, lyginamieji aspektai ir aplinkos veiksniai. Vilnius, 2011, p. 198).  
2 Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 20 d. 
nutarimu Nr. IX-1383 // Žin., 2003, Nr. 32-1318. 
3 2003 m. Vyriausybė patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtą Nepilnamečių minimalios ir 
vidutinės priežiūros įstatymo koncepciją, 2004 m. buvo parengtas Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 
projektas, tačiau įstatymo priėmimas užsitęsė dėl ilgai trukusių tarpžinybinių derinimų (plačiau žr.: Vitkauskas K. 
Delinkventinio elgesio vaikų resocializacija nepilnamečių vidutinės priežiūros sistemoje // Viešoji politika ir 
administravimas, 2010, Nr. 33, p. 119). 
4 Valstybės žinios, 2007, Nr. 80-3214. 
5 Iki 2011 m. Įstatymas numatė šias vaiko minimalios priežiūros priemones: 1) specialisto darbas (konsultacijos) su vaiku; 2) 
įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą; 3) įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos 
ir kitose programose; 4) įpareigojimas iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. 2011 m. sausio 
1 d. Įstatymas buvo papildytas kontrolės ir laisvę ribojančiomis priemonėmis kaip 6) įpareigojimas būti namuose nustatytu 
laiku; 7) įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, 
darančiais jam neigiamą įtaką; 8) įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jei vaikas sutinka. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301806
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analizės,6 jų įgyvendinimas nėra sklandus: kai kurios priemonės taikomos retai, kitų paskirtų vaikui 
priemonių vykdymas nėra užtikrinamas ir yra formalus, pasigendama institucijų, dalyvaujančių skiriant ir 
vykdant priemones, bendradarbiavimo.  

Praktikoje kylančios Įstatymo įgyvendinimo problemos lemia mokslinio pažinimo poreikį.7 
Pažymėtina, kad Lietuvoje vaiko minimalios priežiūros priemonės ir jų taikymo praktika nuodugniai 
nebuvo ištirta. Tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių mokslinėje literatūroje daugiausia dėmesio skiriama 
baudžiamosios nepilnamečių justicijos problemoms apskritai, tik nedaugelyje mokslo darbų 
nepilnamečių justicijos kontekste atskirai nagrinėjamos priemonės, skirtos vaikams, kurie nėra 
baudžiamosios atsakomybės subjektai.8 Iki šiol atlikti tyrimai labiau orientuoti į vidutinę priežiūrą.9 Be 
to, priemonės bei jų turinys daugiausia buvo tiriami psichologiniu ir pedagoginiu požiūriu, mažai 
dėmesio skiriant teisinių aspektų analizei. Taigi tyrimo objektas iš esmės apima vaiko minimalios 
priežiūros priemones.10  

Atsižvelgdama į Įstatymo įgyvendinimo problemas, mokslinių tyrimų šia tema trūkumą ir siekdama 
įgyvendinti minėtąją Nepilnamečių justicijos programos priemonę, Teisės instituto tyrėjų grupė 2011–
2012 m. atliko mokslinį tyrimą, kurio tikslas – kompleksiškai ištyrus vaiko minimalios priežiūros 
priemonių, taikomų už delinkventinį elgesį vaikams, dėl amžiaus ar padarytos veikos pobūdžio dar 
nesantiems baudžiamosios atsakomybės subjektais, situaciją ir įgyvendinimo problematiką Lietuvoje, 
pateikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl šios srities teisinio reglamentavimo bei praktikos tobulinimo.  

 
Tyrime buvo iškelti šie uždaviniai: 
1. Išnagrinėti pagrindinių vaiko minimalios priežiūros priemonių teisinio reglamentavimo 

prielaidas. 
2. Išanalizuoti minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo praktikos situaciją Lietuvoje. 
3. Atlikus Vilniaus miesto savivaldybės atvejo empirinį kokybinį tyrimą, nustatyti minimalios 

priežiūros priemonių įgyvendinimo problematiką ir identifikuoti šios srities teisinio reglamentavimo bei 
praktinio taikymo tobulinimo kryptis. 

 
Siekiant tyrimo tikslo ir uždavinių buvo: 

 analizuojami teisės aktai: tarptautiniai teisės aktai, užsienio valstybių įstatymai, įtvirtinantys 
poveikio priemonių sistemą, Įstatymas, BK, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymas, įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai;  

 studijuojami Lietuvos ir užsienio moksliniai šaltiniai; 

 analizuojama Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ir kitų institucijų, kaupiančių 
duomenis apie vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimą bei įgyvendinimą, statistinė 
medžiaga; 

                                                           
6 Bieliūnė S., Juodkaitė D., Uscila R. Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, 
paskatinusių nusižengti, analizė. Tyrimas. Vilnius, 2010 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.gip-
vilnius.lt/download/Vaiku_prieziuros_priemone.pdf>; Vitkauskas K. Delinkventinio elgesio vaikų resocializacija nepilnamečių 
vidutinės priežiūros sistemoje // Viešoji politika ir administravimas, 2010, Nr. 33, p. 115–127; Petruškevičiūtė A. Vaiko 
minimalios priežiūros priemonių taikymas vaikams, vartojantiems psichoaktyvias medžiagas: praktinė patirtis ir teoriniai 
aspektai. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Vilnius, 2009; Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 
2009 metų veiklos ataskaita 2010-03-22, Nr. 4-1. 
7 Toks poreikis buvo išreikštas taip pat ir oficialia forma – numatant 2009–2013 m. Nepilnamečių justicijos programos 6.2 
priemonę – ištirti priemonių, taikomų delinkventinio elgesio asmenims, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės 
amžiaus, sistemą užsienio valstybėse, apsvarstyti Lietuvos kuriamą nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros sistemą ir 
jos plėtros galimybes. Šis tyrimas buvo atliktas įgyvendinant šią priemonę. Pažymėtina, kad tyrimo objektas ir pavadinimas buvo 
pakoreguotas labiau akcentuojant nacionalinio lygmens vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimo problematiką. Užsienio 
valstybių praktika yra analizuojama, tačiau jos analizė nėra pagrindinis šio tyrimo tikslas. 
8 Pagrindinė to priežastis, kad dažnai kitose šalyse priemonės taikomos vaikams, nesantiems baudžiamosios atsakomybės 
subjektais, priskiriamos socialinės rūpybos (ar pan.) sričiai. 
9 Bieliūnė S., Juodkaitė D., Uscila R. Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, 
paskatinusių nusižengti, analizė. Tyrimas. Vilnius, 2010 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.gip-
vilnius.lt/download/Vaiku_prieziuros_priemone.pdf>; Vitkauskas K. Delinkventinio elgesio vaikų resocializacija nepilnamečių 
vidutinės priežiūros sistemoje // Viešoji politika ir administravimas, 2010, Nr. 33, p. 115–127; Petruškevičiūtė A. Vaiko 
minimalios priežiūros priemonių taikymas vaikams, vartojantiems psichoaktyvias medžiagas: praktinė patirtis ir teoriniai 
aspektai. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Vilnius, 2009. 
10 Čia svarbu pabrėžti, kad vis dėlto neišvengiamai (dėl priklausymo vientisai sistemai) paliečiami ir vidutinės priežiūros 
priemonių teisinio reglamentavimo ir taikymo aspektai.  
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 atliekami kokybiniai interviu su ekspertais, dirbančiais įstaigose, teikiančiose minimalią priežiūrą 
vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus, bei organizuojančiose ir 
koordinuojančiose tokios priežiūros teikimą; 

 atliekami Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdžių, kurių metu 
sprendžiama dėl minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo, stebėjimai.11 

Tyrimas reikšmingas teisės mokslui ir teisės praktikai keliais aspektais. Visų pirma tyrimo naujumas 
ir jame taikyti empiriniai kokybiniai metodai12 leidžia formuluoti hipotezes kitiems, ypač kiekybiniams 
empiriniams tyrimams. Antra, šio teisės mokslo tyrimo objekto kompleksiškumas lėmė, kad buvo 
analizuojama nemažai aspektų, patenkančių į kitų socialinių mokslų tyrimo objektus. Atsižvelgiant į tai 
šis tyrimas reikšmingas ir tarpdisciplinine prasme – jis leidžia formuluoti socialines, pedagogines, 
psichologines hipotezes socialinių mokslų tyrimams vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros srityje. 
Trečia, atlikto Vilniaus atvejo empirinio tyrimo įžvalgos gali būti pritaikomos ir kitose Lietuvos 
savivaldybėse. Šio tyrimo duomenys vertingi moksliniu lyginamuoju aspektu, lyginant su kitų panašių 
tyrimų Lietuvoje ir užsienyje rezultatais.  

Aptariant praktinį šio darbo reikšmingumą svarbu pažymėti, kad tyrimas didžiausia apimtimi 
nukreiptas į teisinio reglamentavimo Lietuvoje ypatumus, todėl pasiūlymai ir rekomendacijos 
pateikiamos daugiau teisinio reguliavimo tobulinimo aspektais. Kita vertus, tyrimas atskleidė 
kompleksinių problemų, kurių vien teisinio reglamentavimo tobulinimas neišspręs, kurioms reikia 
politinių sprendimų, finansavimo, žmogiškųjų išteklių, psichosocialinio pobūdžio priemonių tobulinimo 
ir pan. Šiais neteisiniais aspektais tyrimas naudingas tuo, kad leidžia identifikuoti sistemos tobulinimo 
kryptis politikams, valstybės institucijoms, taip pat kitų socialinių mokslų, pavyzdžiui, psichologijos, 
edukologijos, socialinio darbo, atstovams. 

Tyrimo rezultatai pateikiami šiame leidinyje, kurį sudaro keturios dalys.  
Pirmojoje dalyje nagrinėjamos vaiko minimalios priežiūros teisinio reglamentavimo prielaidos: 

analizuojamos vaikų, jų delinkventinio elgesio ir jiems taikomų priemonių sąvokos, pagrindinės 
tarptautinių teisės aktų nuostatos, apžvelgiami įvairių užsienio valstybių įstatymuose įtvirtinti 
„nebaudžiamųjų“ priemonių, taikomų vaikams už delinkventinį elgesį, katalogai. Šioje dalyje taip pat 
analizuojama minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių raida Lietuvoje, visuomenės požiūris ir 
valstybės reakcija į delinkventinį vaikų elgesį, išryškinama minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių 
vieta ir vaidmuo teisinių reagavimo į delinkventinį vaikų elgesį priemonių sistemoje. Taip pat nemažai 
dėmesio šioje dalyje skiriama „giminingų“ vaiko minimalios ir vidutinės bei auklėjamojo poveikio 
priemonių palyginimui. 

Antrojoje dalyje pateikiama vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo praktikos Lietuvoje 
apžvalga, kurią sudaro du skyriai: priemonių taikymo statistinių rodiklių analizė bei minimalios ir 
vidutinės priežiūros tyrimų Lietuvoje apžvalga. Statistikos analizė atskleidžia pagrindines priemonių 
skyrimo tendencijas ir ypatumus, pavyzdžiui, tam tikrų priemonių ir jų skyrimo pagrindų vyravimą. 
Tyrimų apžvalgos uždavinys – išryškinti jau ištirtas vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros problemas. 

Trečiojoje dalyje pateikiami vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo Vilniaus mieste 
empirinio tyrimo rezultatai – analizuojami ekspertų interviu ir Vilniaus miesto savivaldybės vaiko 
gerovės komisijos posėdžių stebėjimo duomenys įvairiais minimalios priežiūros priemonių 
įgyvendinimo aspektais.13 Šioje dalyje nagrinėjami tiek minimalios priežiūros skyrimo, tiek vykdymo 
probleminiai aspektai: priemones skiriančio subjekto, t. y. savivaldybių vaiko gerovės komisijų ir jų 
darbo, priemonių inicijavimo ypatumai ir problematika, vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymo 
dažnumas, vaiko minimalios priežiūros tikslinės grupės charakteristikos, minimalios priežiūros skyrimo 
bei vykdymo subjektų disponuojama informacija ir jos šaltiniai, vaiko dalyvavimo priemonių skyrimo 
procese aspektai, priemonių katalogas (jo pakankamumas), priemonių tikslai ir turinys, priemonių 
įgyvendinimas ir veiksmingumas, vykdymo kontrolė, minimalios priežiūros paslaugų teikėjų 

                                                           
11 Svarbu pabrėžti, kad pagrindinis tyrimo metodas yra empirinis kokybinis: atliekant interviu su ekspertais ir stebint vaiko 
gerovės komisijos posėdžius siekiama atskleisti minimalios priežiūros priemonių taikymo praktikoje problemas. Ši 
metodologinė prieiga pasirinkta atsižvelgiant į tai, kad priemonių įgyvendinimas yra neatsiejama kasdienio jas įgyvendinančių  
profesionalų darbo dalis. Viena vertus, jų pateiktas požiūris į esamas problemas subjektyvus, antra vertus, tai labai svarbus 
šaltinis, suteikiantis išsamios kokybinės informacijos apie priemonių įgyvendinimo ypatumus ir esmines problemas. 
12 Ekspertų interviu ir stebėjimas. 
13 Šioje dalyje vidutinės priežiūros priemonių skyrimo ir jų tikslinės grupės aspektai analizuojami tik tiek, kiek jie yra susieti 
su minimalios priežiūros priemonėmis. 
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kvalifikacija, finansai ir žmogiškieji ištekliai, bendradarbiavimas su šeima ir bendradarbiavimas su 
kitomis įstaigomis.  

Paskutinė ketvirtoji – tai išvadų bei sistemos tobulinimo siūlymų ir rekomendacijų dalis. Šioje 
dalyje siekiama tarpusavyje susiejant tyrimo rezultatus apibendrinti pagrindinius vaiko minimalios 
priežiūros sistemos probleminius aspektus ir pasiūlyti jos tobulinimo kryptis. 
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I. VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ  
TEISINIO REGLAMENTAVIMO PRIELAIDOS 

 

1.1. Vaikai, jų delinkventinis elgesys  
ir jiems taikomos priemonės 

 
Dr. Simonas Nikartas, dr. Salomėja Zaksaitė 

 
Nagrinėjant priemones, kurios taikytinos už delinkventinį elgesį vaikams, už kurių veiksmus (dar) 
netaikoma baudžiamoji atsakomybė, visų pirma išskirtinos kategorijos, kurias būtina apibrėžti siekiant 
aiškiai atskleisti tyrimo dalyką, tai – vaikas, delinkventinis jo elgesys ir jam taikomos priemonės.  

Visuotinai pripažįstamas vaiko apibrėžimas, įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 
(toliau vadinama – Konvencija) 1 straipsnyje, kuriame nustatoma, jog vaiku laikomas kiekvienas asmuo, 
neturintis 18 metų. Konvencija apibrėžia maksimalią vaiko amžiaus ribą palikdama teisę valstybėms 
narėms pripažinti jo pilnametystę anksčiau.14 Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatyme apibrėžta, kad vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai 
įstatymai numato kitaip.15 Šia vaiko sąvoka vadovaujasi ir tyrimo autoriai.16  

Vaikų delinkventinis elgesys yra problema, kuri traukia visuomenės ir mokslininkų dėmesį, 
susijusi su nuogąstavimu, kad vaikai yra egzistuojančios ir būsimos visuomenės veidrodis. Išskiriamos 
trys kertinės kriminologinės įžvalgos, susijusios su delinkventiniu vaikų elgesiu: tai santykinai didelis 
vaikų nusikalstamų veikų ir kitų socialiai nepageidautino elgesio formų paplitimas, mažareikšmiškumas 
ir spontaniškumas.17 Pirma įžvalga reiškia, kad vaikystėje ir paauglystėje visuomenės nustatyti standartai 
pažeidinėjami gerokai dažniau negu kitais gyvenimo tarpsniais. Mažareikšmiškumas reiškia, kad 
dauguma vaikų daro nesunkius pažeidimus: pavyzdžiui, smulkias vagystes, vadinamuosius „statuso 
pažeidimus“18 ar nežymius turto sugadinimus. Paauglystė yra perėjimo ir vystymosi periodas, kurio metu 
daug eksperimentuojama, be kita ko, ir su socialinėmis normomis, tačiau kartu reikia pripažinti, kad 
delinkventinis vaikų elgesys gali būti ir rimtų socialinių problemų išraiška.19 Spontaniškumas pasireiškia 
neapgalvotumu, lengvabūdiškumu, neatsakingumu, dėl ko vaikus ir jų nusikaltimus paprasčiau susekti ir 
ištirti. Be to, delinkventinis elgesys taip pat apibūdinamas kaip polinkis ar tendencija pažeisti 
egzistuojančias elgesio normas, kurios suvokiamos plačiau nei baudžiamosios teisės normos.20 Tiriant 
problemiško vaikų elgesio ypatumus, svarbu atsižvelgti ir į mokyklos nelankymą, mokymosi sunkumus, 
patyčias, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą, bėgimą iš namų, agresiją, nukreiptą į save ar kitus, 
ir kitus reiškinius, kurie gali ir nebūti teisės pažeidimai, bet daryti didelę įtaką vaikų socializacijai.21  

                                                           
14 Valstybės žinios, 1995-07-21, Nr. 60-1501. 
15 Valstybės žinios, 1996, Nr. 33-807. 
16 Šiame tyrime taip pat minima ir nepilnamečio sąvoka, kuri paprastai vartojama kaip vaiko sinonimas priemonių, susijusių 
su teisine vaiko atsakomybe už delinkventinį elgesį, taikymo kontekste. 
17 Pagal: Jaunuoliai Vokietijoje kaip smurto kaltininkai ir aukos. Žemutinės Saksonijos kriminologijos instituto tyrimo 
ataskaita Nr. 107, p. 15 [interaktyvi]. Prieiga per internetą: <http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf>.  
18 Kriminologinėje literatūroje pamokų nelankymas, narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimas vadinamas „statuso 
pažeidimais” (angl. status offences). Vaikų statuso pažeidimai išsiskiria tuo, kad juos gali daryti tik vaikai, tai yra, suaugę 
asmenys, darantys analogiškus veiksmus, pažeidėjais nelaikomi arba laikomi tik tam tikrose valstybėse. Vileikienė E. Lietuvos 
nepilnamečių justicijos problemos: sociologinė analizė. Vilnius, 2007, p. 14. 
19 Pagal: Jaunuoliai Vokietijoje kaip smurto kaltininkai ir aukos. Žemutinės Saksonijos kriminologijos instituto tyrimo 
ataskaita Nr. 107, p. 15 [interaktyvi]. Prieiga per internetą: <http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf>. 
20 Valickas G. Psichologinės asocialaus elgesio ištakos. Vilnius: LTA, 1997, p. 13. 
21 Rekomendacijos, susijusios su vaikų pažeidimų sąvokos išplėtimu, minimos ir tarptautiniuose dokumentuose. Pavyzdžiui, 
Pekino taisyklių 3.1 straipsnyje nustatyta, jog taisyklių nuostatos taikomos ne tik nepilnamečiams teisės pažeidėjams, bet ir 
nepilnamečiams, kuriems gali būti iškelta byla dėl bet kokio ypatingo elgesio, kuris nebūtų baustinas, jeigu šitaip pasielgtų 
suaugęs asmuo. Straipsnio komentare numatyta, jog nepilnamečių pažeidimai apima ir vadinamuosius ,,padėties (statuso) 
pažeidimus“, numatomus įvairiose nacionalinėse teisinėse sistemose, kur nepilnamečių nusikalstamo elgesio amplitudė yra 
platesnė negu suaugusiųjų (pvz., pabėgimas iš namų, nepaklusnumas mokykloje ir šeimoje, neblaivumas viešose vietose, t. t.) 
(žr. Jungtinių Tautų standartinės minimalios nepilnamečių teisenos įgyvendinimo taisyklės (Pekino taisyklės). Priimtos 1985 
m. lapkričio 29 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 40/33). 

http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf
http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fb107.pdf
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Teisiškai apibrėžti delinkventinį elgesį nėra paprasta, kadangi jis apima ne tik teisinių, bet ir kitų 
socialinių bei moralinių normų pažeidimus. Paprastai daugelis valstybių, savo baudžiamuosiuose 
įstatymuose nustatydamos nusikalstamų veikų sudėtis, įtvirtina pavojingiausias delinkventinio elgesio 
formas. Atsižvelgiant į Lietuvos įstatymų nustatytus teisės pažeidimų apibrėžimus galima išskirti šias 
teisiškai apibrėžtas delinkventinio elgesio rūšis: 

 Nusikaltimai (BK 11 str.). 

 Baudžiamieji nusižengimai (BK 12 str.). 

 Administraciniai teisės pažeidimai (Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau vadinama 
– ATPK) 9 str.). 

 Nuolatinis nesimokymas pagal privalomojo švietimo programas ar mokyklos nelankymas 
(Įstatymo 8 str. 1 d. 5 p.). 

 Elgesys, darantis žalą ar keliantis pavojų pačiam vaikui ar aplinkiniams (Įstatymo 8 str. 1 d. 4 
p.).22 

Sugrįžtant prie vaiko sąvokos, atitinkamai kaip ir delinkventinio elgesio apibrėžimo atveju, galima 
apibrėžti ir teisinius delinkventiniu elgesiu pasižyminčio vaiko požymius:  

 asmuo iki 18 metų, padaręs ar įtariamas padaręs nusikalstamą veiką ir sulaukęs tokio amžiaus, 
nuo kurio jį būtų įmanoma traukti baudžiamojon atsakomybėn (1423 ar 16 metų);  

 asmuo iki 18 metų, padaręs ar įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, tačiau nesulaukęs tokio 
amžiaus, nuo kurio jį būtų įmanoma traukti baudžiamojon atsakomybėn; 

 asmuo iki 18 metų, padaręs ar įtariamas padaręs tokį teisės ar kitų socialinių normų pažeidimą, 
už kurį netraukiama baudžiamojon atsakomybėn.  

Teisinės atsakomybės ir kitų valstybės reagavimo į vaikus, kurie pasižymi delinkventiniu elgesiu, 
prasme galima išskirti teisinės atsakomybės (baudžiamosios ir administracinės) ir socialinės pagalbos, 
prevencinio pobūdžio priemones. Pirmoji grupė priemonių taikoma siauresniam ratui vaikų, kurių 
amžius ir socialinė bei psichinė branda yra pakankami, kad suvoktų padarytos nusikalstamos veikos ar 
administracinio teisės pažeidimo sunkumą ir galėtų prisiimti teisinę atsakomybę dėl atitinkamos teisę 
pažeidžiančios veikos padarymo. Pavyzdžiui, Lietuvoje vaikams, neturintiems 16 m., o kai kurių 
nusikalstamų veikų atvejais – 14 m., baudžiamoji atsakomybė nusikalstamos veikos padarymo atveju 
nėra taikoma. Administracinė atsakomybė taikoma nuo 16 metų amžiaus. Vaikų grupei, kuri nėra 
sulaukusi atitinkamo teisinės atsakomybės amžiaus, taip pat vaikams, kurie yra padarę teisės ar socialinių 
normų pažeidimų, gali būti taikomos priemonės, kurios nepriklauso baudžiamosios atsakomybės 
realizavimo sričiai. Būtent antrąją vaikų grupę ir jiems už delinkventinį elgesį taikomas priemones apima 
šio tyrimo dalykas. Toliau plačiau apžvelgsime priemonių, kurios taikomos vaikams už delinkventinį 
elgesį, sąvokas. 

Plačiąja prasme priemonės, kurios taikomos vaikams už delinkventinį elgesį, – tai veiksmai, 
kuriais siekiama paveikti vaikus, kurie nusižengia visuomenės normoms. Įvairius poveikio būdus 
vaikams taiko valstybės institucijos, nevyriausybinės organizacijos, šeimos (tėvai), kiti asmenys. Jos gali 
būti kuo įvairiausios: tiek prievartinio, tiek ugdomojo, meninio, terapinio pobūdžio ir pan. 
Delinkventinio elgesio pavojingumas, neteisėtumas skatina valstybės interesą kurti ir įgyvendinti 
poveikio priemones vaikams. Valstybės sukurtas ir taikomas priemones delinkventinio elgesio vaikams 
galima laikyti priemonėmis siaurąja prasme. Būtent valstybės taikomos priemonės yra šio tyrimo 
dalykas.  

Apie  tai,  kokios  priemonės  taikytinos  vaikams,  nesulaukusiems  baudžiamosios  atsakomybės 
amžiaus, pirmiausia sužinome iš tarptautinių teisės aktų,24 kurie rengti atsižvelgiant į minėtuosius vaiko 

                                                           
22 Kaip matome, Lietuvos įstatymai numato gana daug teisiškai apibrėžtų ir delinkventiniam elgesiui priskirtinų pažeidimų. Tai rodo, kad 
Lietuvos teisinio reagavimo priemonių į vaikų delinkvenciją sistema siekia apimti kuo platesnį delinkventinio elgesio formų spektrą. 
23 BK 13 str. 2 d. numato, kad asmuo, kuriam iki nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymo buvo suėję keturiolika metų, atsako 
už nužudymą (129 straipsnis), sunkų sveikatos sutrikdymą (135 straipsnis), išžaginimą (149 straipsnis), seksualinį prievartavimą (150 
straipsnis), vagystę (178 straipsnis), plėšimą (180 straipsnis), turto prievartavimą (181 straipsnis), turto sunaikinimą ar sugadinimą (187 
straipsnio 2 dalis), šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimą (254 straipsnis), narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų vagystę, prievartavimą arba kitokį neteisėtą užvaldymą (263 straipsnis), transporto priemonių ar kelių, juose 
esančių įrenginių sugadinimą (280 straipsnio 2 dalis). 
24 Paminėtini šie tarptautiniai dokumentai: Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija // VŽ, 1995, Nr. 60-1501; Jungtinių Tautų standartinės 
minimalios nepilnamečių teisenos įgyvendinimo taisyklės (Pekino taisyklės). Priimtos 1985 m. lapkričio 29 d. Generalinės Asamblėjos 
rezoliucija Nr. 40/33; Jungtinių Tautų nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos gairės (Rijado gairės); Jungtinių Tautų nepilnamečių, iš 
kurių atimta laisvė, apsaugos taisyklės (Havanos taisyklės); Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. (87) 20 valstybėms 
narėms dėl socialinės reakcijos į nepilnamečių nusikalstamumą. Patvirtinta Ministrų komitete 1987 m. rugsėjo 17 d.  



 - 10 - 

ir delinkventinio elgesio kriminologinius požymius ir tendencijas. Pabrėžtina, kad tarptautiniai teisės 
aktai nenustato konkrečių priemonių, taikomų vaikams už delinkventinį elgesį, apibrėžimų, tačiau 
bendrais bruožais numato, kokios tos priemonės turi būti, kokiais principais vadovaujantis jas reikia 
taikyti. Pavyzdžiui, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. įpareigoja valstybes nares imantis bet 
kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės, ar privačios įstaigos, užsiimančios 
socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo institucijos, svarbiausia – vaiko 
interesai. Vaiko interesų prioriteto principą įtvirtina ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymas.25 Šis principas galioja taikant visas su vaiko interesais susijusias priemones. 

Kalbant apie nusižengti linkusiems vaikams taikomas priemones paminėtinas Konvencijos 40 
straipsnis, kuris įpareigoja valstybes dalyves pripažinti kiekvieno vaiko, įtariamo pažeidus 
baudžiamuosius įstatymus, teisę, kad su juo būtų elgiamasi stengiantis ugdyti jo orumą ir reikšmingumą, 
pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kad būtų atsižvelgiama į jo amžių ir jaustųsi noras 
padėti jam reintegruotis ir atlikti naudingą vaidmenį visuomenėje (Konvencijos 40 str. 1 d.). Taip pat 
Konvencija numato pareigas valstybėms (a) nustatyti minimalų amžių, kurio nesulaukę vaikai laikomi 
negalinčiais pažeisti baudžiamųjų įstatymų; (b) prireikus ir pageidaujant imtis priemonių, kad tokiems 
vaikams nebūtų taikomas teisminis nagrinėjimas ir kad nebūtų pažeidžiamos jų teisės ir teisinės 
garantijos (Konvencijos 40 str. 3 d.). Valstybės taip pat įpareigojamos siekiant užtikrinti, kad elgesys su 
vaiku nepakenktų jo interesams, jo padėčiai ir atitiktų nusikaltimo pobūdį, numatyti priežiūrai įstaigose 
alternatyvią priežiūros, globos ir vadovavimo tvarką, konsultacines paslaugas, bandomojo laikotarpio 
skyrimą, auklėjimą, mokymą ir profesinį rengimą bei kt. (Konvencijos 40 str. 4 d.). 

Galima išskirti šiuos esminius akcentus, kurie pabrėžiami tarptautiniuose teisės aktuose dėl 
priemonių taikymo už delinkventinį elgesį jauno amžiaus vaikams: 

a) baudžiamosios priemonės jauno amžiaus vaikams26 neturėtų būti taikomos, vietoje jų – 
priemones rekomenduojama orientuoti į vaiko socializaciją, pagalbą, ugdymą ir pan.;  

b) priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui ir jo aplinkybėms bei vaiko asmenybei ir jos 
interesams: nedidelių pažeidimų atvejais rekomenduojama nesikišti arba tai daryti minimaliai, 
pavyzdžiui, vengiant oficialiųjų institucijų intervencijos.27 

Daugelyje užsienio valstybių stengiamasi vadovautis šiais tarptautiniuose dokumentuose pateiktais 
principais, tačiau taip pat, atsižvelgiant į skirtingas teisines ir kultūrines valstybių tradicijas, egzistuoja 
įvairūs vaikams už delinkventinį elgesį taikomų priemonių modeliai.28 Mokslininkai M. Cavadino ir J. 
Dignan sukūrė nepilnamečių justicijos modelių tipologiją, remiantis kuria išskiriami penki pagrindiniai 
valstybės reakcijos į delinkventinio elgesio vaikus modeliai: gerovės, teisingumo, minimalios 
intervencijos, atkuriamojo teisingumo ir neokorekcinis. Gerovės modelis reiškia, kad vaikui (be kita ko) 
yra skiriamos neformalios procedūros, prevencinės intervencijos, terapija ir ugdymas. Gerovės 
koncepcija seka iš JT vaiko teisių konvencijos, remiantis kuria – svarbiausia vaiko interesai. Teisės 
pažeidimo atveju vaikai „nusipelno“, kad su jais būtų elgiamasi oriai ir pagarbiai, pripažįstant jų 
pažeidžiamumą ir nevisišką savo elgesio (pažeidimo) bei jo pasekmių suvokimą (Jungtinių Tautų vaiko 
teisių komitetas, 2007).29 Teisingumo modelis reiškia, kad vaikas yra racionalus, protingas individas, 
turintis teisiškai atsakyti už savo veiksmus, o vaikui skiriami draudimai ar įpareigojimai turėtų būti 
pakankamai atgrasantys. Minimalios intervencijos modelis reiškia, kad turėtų būti stengiamasi išvengti 
stigmatizacijos. Atkuriamojo teisingumo modelis akcentuoja mediaciją ir aukos teisių atkūrimą. 
Neokorekcinis modelis orientuojasi į visuomenės saugumą, ankstyvą intervenciją, amžiaus ribos 
mažinimą.30  

                                                           
25 Valstybės žinios, 1996, Nr. 33-807. 
26 Tarptautiniai teisės aktai įpareigoja ir rekomenduoja valstybes įtvirtinti amžiaus ribą, nuo kurios baudžiamoji atsakomybė 
negali būti taikoma. 
27 Pavyzdžiui, Jungtinių Tautų nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos gairių (Rijado gairių) 5 punktas numato, jog turėtų 
būti pripažinta pažangių nusikalstamumo prevencijos koncepcijų, sisteminių tyrimų ir nuodugnaus priemonių rengimo 
poreikis ir svarba. Jose vengtina paversti vaiką nusikaltėliu ir bausti už elgesį, nelemiantį didelės žalos vaiko raidai arba 
grėsmės aplinkiniams. 
28 Plačiau apie priemones, taikomas vaikams už delinkventinį elgesį užsienio valstybėse, skaityti 1.2 skyriuje. 
29 Muncie J. The 'punitive' turn in juvenile justice: Cultures of control and rights compliance in western Europe and the USA 
// Youth Justice, 2008, Nr. 8 (2), p. 107–121. 
30 Cavadino M., Dignan J. Penal systems. A comparative approach. London. Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 
2006. Taip pat: Sakalauskas G. Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus problema: lyginamieji teisiniai ir 
kriminologiniai aspektai // Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 88–89. 
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Pasak G. Sakalausko, pagal filosofines nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės prielaidas, 
sukurtas institucijas, vykdomą politiką ir vykstančius procesus Lietuvos nepilnamečių justicijos sistema 
galėtų būti priskirta teisingumo modeliui su pastebima neokorekcine tendencija – pabrėžiamas 
nepilnamečių atsakingumas (ne poreikiai), daugiau orientuojamasi į poelgius (o ne į asmenybę ir 
priežastis).31 

Lietuvoje priemonės, taikomos už delinkventinį elgesį vaikams, kuriems dėl amžiaus ar padaryto 
pažeidimo pobūdžio negali būti taikoma baudžiamoji ar administracinė atsakomybė, numatytos 
Įstatyme. Vaiko minimali ir vidutinė priežiūra Įstatyme apibrėžiama kaip vaikui teikiama švietimo ar kita 
pagalba ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių (Įstatymo 2 str. 7 d.). 
Teleologinis šio apibrėžimo aiškinimas leidžia teigti, kad apibūdinant priežiūrą siekta akcentuoti pagalbą 
vaikui. Toks aiškinimas atitinka tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintas rekomendacijas jauno amžiaus 
nusižengiantiems vaikams taikyti priemones, kurios visų pirma siektų vaiko gerovės, pagalbos vaikui, jo 
resocializacijos, ugdymo ir pan. Galima teigti, kad su tokia minimalios ir vidutinės priežiūros sąvoka 
dera ir Įstatymo tikslas: sukurti vaiko teises ir teisėtus interesus bei visuomenės saugumo poreikius 
atitinkančią ir elgesio problemų turinčio vaiko socializacijai, ugdymui bei švietimo ir kitos pagalbos 
teikimui skirtą vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemą, kuri padėtų vaikui įveikti 
susiformavusį ydingą elgesį, išsiugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratas 
(Įstatymo 1 str. 1 d.). Taigi atsižvelgiant į minėtus tarptautinius dokumentus Įstatyme iškeliami 
edukacijos ir pagalbos nusižengti linkusiems vaikams tikslai. Siekiant šių tikslų Įstatymas numato 
minimalios priežiūros priemones ir vieną vidutinės priežiūros priemonę. 

Įstatyme įtvirtintas minimalias priemones pagal jų tikslus galima suskirstyti į dvi grupes: 
1) priemonės, kuriomis siekiama pagalbos ir edukacinių tikslų; 
2) priemonės, kuriomis siekiama vaiko kontrolės. 
Pirmoji grupė apima tokias priemones kaip įpareigojimas lankytis pas specialistą; įpareigojimas 

lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių paslaugų įstaigą; įpareigojimas tęsti 
mokymąsi kitoje mokykloje; įpareigojimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar 
profesinio mokymo programas; įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, 
prevencijos, edukacinėse ir kitose programose.  

Antroji grupė apima šias priemones: įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku; įpareigojimas 
nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, 
darančiais jam neigiamą įtaką; įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jei vaikas sutinka. 

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė yra atidavimas į socializacijos centrą. Vaikų socializacijos 
centras yra valstybinė bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti vidutinės priežiūros priemonę (Įstatymo 6 
str., 2 str. 12 d.).  

Matyti, kad Lietuvoje priemonių spektras yra įvairus. Tarptautiniuose teisės aktuose raginama 
taikyti kuo įvairesnes priemones, ypač akcentuojant vaiko interesus ir bendruomenės į(si)traukimą į 
delinkventinio vaikų elgesio prevenciją. Pavyzdžiui, Pekino taisyklių 1.3 straipsnyje nustatyta, kad 
pakankamas dėmesys skiriamas teigiamoms priemonėms, kurios apima visišką visų galimų išteklių 
sutelkimą, tarp jų ir šeimos, savanorių ir kitų bendruomenės grupių bei mokyklų ir kitų bendruomenės 
institucijų, siekiant prisidėti prie nepilnamečio gerovės, atsižvelgiant į būtinybę sumažinti intervenciją 
remiantis įstatymu, ir veiksmingai, teisingai ir žmogiškai elgtis su įstatymą pažeidusiu nepilnamečiu. 
Įtraukiant į teisėtą, socialiai naudingą veiklą ir skiepijant humanistinį požiūrį į visuomenę ir gyvenimą, 
jauni asmenys gali išsiugdyti nenusikalstamą požiūrį. Jie visuomenėje turėtų vaidinti aktyvų vaidmenį ir 
būti visaverčiai partneriai. Jauni asmenys neturėtų būti laikomi tik socializacijos ar kontrolės objektais 
(Jungtinių Tautų Rijado taisyklių 1 ir 3 str.). 

 

 
 

 

                                                           
31 Sakalauskas G. Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus problema: lyginamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai 
// Teisės problemos, 2009, Nr. 2 (64), p. 91. 
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1.2. Užsienio šalių patirtis taikant priemones vaikams  
už delinkventinį elgesį 

 
Dr. Salomėja Zaksaitė 

 

Nagrinėjant priemones, taikomas vaikams už delinkventinį elgesį, tikslinga aptarti užsienio valstybių 
patirtį. Įvairiose užsienio šalyse, atsižvelgiant į kiekvienos jų socialines, kultūrines reagavimo į vaikų 
delinkvenciją tradicijas, egzistuoja įvairios poveikio priemonių sistemos. Jų aptarimas svarbus siekiant 
pažinti įvairias galimas valstybių reakcijas į vaikų elgesį, priešingą teisei, jiems taikomų priemonių 
pobūdį, taip pat atpažinti Lietuvoje taikomų priemonių specifiką tarptautiniame kontekste ir sudaryti 
prielaidas alternatyvių ar papildomų reakcijos formų paieškoms mūsų šalyje. 

Atlikta analizė rodo, kad valstybes taip pat galima klasifikuoti pagal tai, kurios teisės šakos normos 
taikomos nusižengusiems vaikams, kurie nėra sulaukę baudžiamosios atsakomybės amžiaus. Toliau 
nagrinėjamų valstybių pavyzdžiu sudaryta lentelė, kurioje reprezentuojami keturi modeliai. Ši lentelė 
naudinga nustatant, koks reagavimo į nusižengusius vaikus, kurie nėra sulaukę baudžiamosios 
atsakomybės amžiaus, modelis yra pasirinktas Lietuvoje. 

 
1 lentelė. Teisinio reglamentavimo užsienio valstybėse modeliai delinkventinio elgesio vaikams, 

nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus 
 

Modeliai Valstybės 
Vaikų baudžiamosios atsakomybės amžiaus riba žema. 
Vaikams taikomos priemonės, įtvirtintos baudžiamajame 
kodekse. 

Anglija ir Velsas, Šveicarija, Olandija (su sąlyga, kad 
vaikams gali būti taikomos ir civilinės bei socialinės 
saugos teisės normos). 

Vaikų baudžiamosios atsakomybės amžiaus riba 
santykinai žema. Sukurti keli teisės aktai specialiai 
vaikams-delinkventams. 

Prancūzija (su sąlyga, kad specialūs teisės aktai gali būti 
taikomi ir vaikams, sulaukusiems baudžiamosios 
atsakomybės amžiaus). 

Vaikų baudžiamosios atsakomybės amžiaus riba 
santykinai aukšta. Vaikams taikomos priemonės, 
įtvirtintos civiliniame kodekse ir socialinės saugos ar 
šeimos teisės įstatymuose. 

Vokietija, Danija, Austrija (su sąlyga, kad socialinės 
saugos priemonės gali būti taikomos ir vaikams, 
sulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus). 

Vaikų baudžiamosios atsakomybės amžiaus riba 
santykinai aukšta. Sukurtas atskiras įstatymas 
pažeidusiems teisę vaikams iki baudžiamosios 
atsakomybės amžiaus.32  

Lietuva, Latvija, Estija (su sąlyga, kad atskiras įstatymas 
gali būti taikomas ir vaikams, sulaukusiems 
baudžiamosios atsakomybės amžiaus), Lenkija (panaši 
sąlyga), Bulgarija, Rusija. 

 
Pastebėtina, kad Lietuva yra vienoje eilutėje kartu su kitomis posovietinėmis šalimis. Šios šalys iš esmės 

paveldėjo sovietinę sistemą, kai vaikai iki baudžiamosios atsakomybės amžiaus patekdavo į 
nepilnamečių reikalų komisijų, komitetų ir panašių institucijų infrastruktūrą, kuri turėjo plačią diskreciją 
už įvairų „asocialų“ elgesį vaikui skirti auklėjamąsias ir kitokias priemones siekiant tiek visuomenės 
saugumo, tiek „tinkamos“ vaiko raidos. Sulaukę baudžiamosios atsakomybės amžiaus vaikai pakliūdavo 
į baudžiamosios justicijos sistemą su menkomis galimybėmis iš jos ištrūkti. Panaši sistema Lietuvoje 
teisine prasme egzistuoja ir dabar, tačiau praktine prasme nebeliko sistemai, skirtai vaikams, iki 
baudžiamosios atsakomybės amžiaus pažeidusiems teisę, palaikyti reikiamos socialinės ir organizacinės 
infrastruktūros.33 Atsisakius senosios sistemos, naujoji nebuvo sukurta. Kitaip tariant, senoji sistema 
buvo sugriauta su visais ten buvusiais pozityviais ir negatyviais dalykais, o alternatyvų praktikoje 
nepasiūlyta. 

Iš lentelės ir anksčiau aptartų pavyzdžių nustatytinos tam tikros sąsajos tarp nepilnamečių 
baudžiamosios justicijos ir vaikų, nesulaukusių baudžiamosios atsakomybės amžiaus, justicijos. Antai 
gerovės modelio šalys linkusios nusižengusius vaikus nukreipti į socialinės pagalbos priemonių sistemą 
(kuri gali būti įtvirtinta tiek baudžiamuosiuose, tiek socialinės saugos ar kituose įstatymuose). 

                                                           
32 Atskiro įstatymo įtvirtinimas vertintinas kaip formalus teisinių priemonių, taikomų vaikams iki baudžiamosios 
atsakomybės amžiaus, atskyrimas nuo baudžiamųjų įstatymų. Savo pobūdžiu atskirame įstatyme numatytos priemonės yra 
artimos baudžiamajame įstatyme numatytoms priemonėms. Priklausymo tam tikros teisės šakai aspektu, norminio 
reguliavimo turinio prasme tokius atskirus įstatymus galima vertinti kaip „kvazibaudžiamosios teisės“ įstatymus. 
33 Pagal Oberloskamp H. Paramos jaunimui Lietuvoje ir Vokietijoje teisės ir praktikos palyginimas // Teisės problemos, 2007, 
Nr. 4, p. 5–28. Prieiga per internetą: <http://teise.org/data/2007-4-oberloskamp.pdf>.  

http://teise.org/data/2007-4-oberloskamp.pdf
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Teisingumo ir neokorekcinio modelio šalyse nepilnamečiui skiriama bausmė koegzistuoja kartu su jo 
edukacija ir terapija, o vaikui iki baudžiamosios atsakomybės amžiaus gali būti skiriamos taip pat 
pakankamai atgrasančios prevencinės priemonės, kurios bausme negali būti vadinamos (nors faktiškai 
gali mažai nuo jos skirtis). Visgi tiek gerovės, tiek teisingumo ar kitų modelių susiejimas su viena ar kita 
šalimi yra santykinis, nes ne (tik) įstatymai, bet ir praktinis įgyvendinimas, egzistuojanti socialinė, 
organizacinė bei ekonominė konkrečios valstybės infrastruktūra nulemia realų nepilnamečių 
(baudžiamosios) justicijos, ir ypač vaikų, nesulaukusių baudžiamosios atsakomybės amžiaus, veikimą. 

Toliau analizuojamos dvylikos Europos valstybių taikomos priemonės delinkventinio elgesio 
vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus. Analizuotos šios šalių grupės: 1) Vakarų 
Europos šalys, kurias galima skirstyti į atstovaujančias kontinentinės teisės tradicijoms (Vokietija, 
Austrija, Prancūzija, Olandija, Šveicarija) ir anglosaksų teisės tradicijos šalis (Anglija ir Velsas); 2) 
buvusios komunistinio politinio bloko Europos valstybės, kurias galima sugrupuoti į kaimynines 
Lietuvai šalis (Lenkija, Rusija, Latvija, Estija) ir tolimesnes, pietryčių Europos valstybes (Bulgarija, 
Vengrija). Objektyvumo dėlei pastebėtina, kad literatūros apie priemones, taikomas vaikams iki 
baudžiamosios atsakomybės amžiaus, nėra gausu, todėl šių valstybių pasirinkimą taip pat nulėmė 
informacijos šaltinių prieinamumo kriterijus.  

Vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus (14 metų), Vokietijoje taikomi 
Vaikų ir jaunimo pagalbos įstatymo VIII skyrius ir Civilinio kodekso 1631b, 1666, 1666a straipsniai.34 
Už delinkventinį vaikų elgesį atsakingi tėvai, mokyklos bei vaikų ir jaunimo pagalbos tarnybos, tačiau 
teigiama, kad į panašias priemones vis dažniau įsitraukia ir teisėsaugos institucijos (ypač šeimos teismai). 
Vaikams ir jų tėvams gali būti taikomos šios prevencinės priemonės: socialinių įgūdžių tobulinimo 
kursai, grupinė terapija, socialinė pedagoginė pagalba šeimai, pagalba auklėjant, padarytos žalos 
atlyginimas, perkėlimas į kitą šeimą, ilgalaikis įvaikinimas ir vaiko apgyvendinimas uždaroje įstaigoje 
(kaip paskutinė priemonė).35 

Austrijoje vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus (18 metų), taikomos 
Jaunimo gerovės įstatymo nuostatos, kurios gali būti taikomos ir jaunuoliams, sulaukusiems 
baudžiamosios atsakomybės amžiaus. Sankcijos, kurias skiria jaunimo gerovės teismai, apima globėjo 
paskyrimą vaikui, vaiko apgyvendinimą kituose namuose ar šeimynoje.36  

Danijoje baudžiamąjį įstatymą pažeidusiems vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės 
amžiaus (15 metų), taikomos šios priemonės: 1) savanoriškos prevencinės priemonės šeimoje, kaip antai 
pedagoginė pagalba, supervizijos (jos taikomos ir vaiko tėvams), grupinė terapija, pokalbiai akis į akį; 2) 
vaiko apgyvendinimas atviro ar uždaro tipo įstaigoje ar šeimoje (pas globėjus, internatuose-pensionuose, 
atskiruose būstuose su baldais ar pan., socioedukacinėse institucijose, socialinės gerovės institucijose).37 

Olandijoje vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus (12 metų), taikomos 
civilinės teisės priemonės (ne baudžiamosios), iš kurių griežčiausia – apgyvendinimas priežiūros 
institucijoje, kuris vykdomas lygia greta su jų rūpyba. Suprantama, yra ir švelnesnių priemonių: 
pavyzdžiui, Olandijos civilinio kodekso 258 str. įtvirtinta vaiko priežiūra, atliekama šeimos konsultanto 
(rūpintojo), kuris teikia vaiko tėvams patarimų dėl vaiko globos ir išsilavinimo (švietimo). Tėvams 

                                                           
34 Vaikų ir jaunimo pagalbos įstatymo 27 str. reglamentuojama pagalba auklėjant; 28 str. – patarimai auklėjant; 29 str. – 
grupinis darbas (terapija); 31 str. – socialinė pedagoginė pagalba šeimai; 32 str. – vaiko auklėjimas grupėse; 33 str. – 
kompleksinė pagalba vaikui atiduodant jį į savanorių šeimą ar kitą įstaigą; 34 str. – institucinė pagalba vaikui, kur jis gyvena, 
mokosi ir jam teikiama terapinė pagalba; 35 str. – intensyvi švietimo pagalba; 35a.– integracija protinę negalią turintiems 
vaikams; 36 str. – integracija psichikos negalią turintiems vaikams. Civilinio kodekso 1631b str. numatyta, kad vaikams 
laisvės atėmimas gali būti skiriamas tik šeimos teismo; 1666 str. numatytos teismo priemonės, kai kyla pavojus vaiko fizinei ir 
psichinei sveikatai ar nuosavybei (turtui). Teismo priemonės apima: 1) nurodymus kreiptis dėl sveikatos ar vaiko rūpybos 
priežiūros; 2) nurodymus užtikrinti, kad vaikas lankys mokyklą; 3) draudimą naudotis gyvenamąja patalpa (kur gyvena vaikas) 
ar būti tam tikru atstumu nuo namų, ar nesiartinti prie vaiko; 5) vaiko globėjų parūpinimą; 6) tėvų valdžios apribojimą ar 
panaikinimą. 1666a str. numatyta, kad vaiko ir tėvų atskyrimas taikytinas tik kaip ultima ratio.  
35 Schäfer H. Combating criminal behaviour among children under 14 year of age // Centre for the Prevention of Youth 
Crime (ed.), Prevention of Youth Crime in Germany: Educational Strategies Trends, Experiences and Approaches, 2004, p. 
51. Taip pat: Dünkel F. Germany // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice Systems in Europe. 
Current Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 2, p. 550–551. 
36 Pagal: Pilgram A. K., Bruckmüller K., Stummvoll G. Austria // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice 
Systems in Europe. Current Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 1, 
p. 41, 56–57. 
37 Pagal: Storgaard A. Denmark // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice Systems in Europe. Current 
Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 1, p. 319–322.  
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privaloma atsižvelgti į šeimos konsultanto patarimus – priešingu atveju pradedamos procedūros dėl 
tėvų valdžios apribojimo.38  

Šios civilinės teisės priemonės skiriamos jaunimo teismo teisėjo. Kadangi Olandijoje 
baudžiamosios atsakomybės amžius yra žemas, pateiktos ir priemonės vaikams, sulaukusiems minėto 
amžiaus. Pagrindinės priemonės vaikams už nežymius baudžiamosios teisės pažeidimus (angl. 
misdemeanours) yra dalyvavimas įvairiose bendruomenės ar mokymo programose/darbuose ir bauda. 
Bylos taip pat gali būti nutraukiamos, skiriant įspėjimą ar kitas santykinai negriežtas ir nebūtinai 
formalias sankcijas (paprastai – atlyginti žalą ir atsiprašyti aukos).39 

Šveicarijoje priimtas atskiras Jaunimo baudžiamasis kodeksas.40 Jame baudžiamosios atsakomybės 
amžius – 10 metų. Baudžiamajame kodekse galioja vadinamoji dualistinė sistema, apimanti šviečiamąsias 
(edukacines) priemones ir bausmes. Gali būti taikomos ir mediacijos procedūros. Už nusikalstamas 
veikas vaikams (atsižvelgiant į jų asmenybę ir pagalbos poreikį) gali būti skiriamos ir civilinės apsaugos 
priemonės: supervizija (vok. Aufsicht); asmeninė globa (vok. Persönliche Betreuung); apgyvendinimas atviro 
tipo įstaigoje (vok. Offene Unterbringung). Supervizija skiriama tada, kai esama vilčių, kad vaiko tėvai patys 
imsis priemonių, kad vaikas mokytųsi ir jam būtų teikiama kita (terapeuto) pagalba. Kartu teismas 
paskiria asmenį, kuriam tėvai atsiskaito. Asmenine globa paskiriamas konkretus asmuo, kuris padeda 
tėvams auklėti, auginti ir šviesti vaiką. Tėvų teisės proporcingai sumažinamos. Apgyvendinimas atviro tipo 
įstaigoje skiriamas tada, kai būtina švietimo ar kitokia pagalba negali būti suteikta kitomis priemonėmis. 
Teismas apgyvendina vaiką ar jaunuolį pas konkretų žmogų arba švietimo ar gydymo įstaigoje.41  

Vaikai, padarę įstatymu uždraustą veiką iki baudžiamosios atsakomybės amžiaus, t. y. iki 10 metų, 
neatsako pagal baudžiamąjį kodeksą. Baudžiamojo proceso metu nustačius, kad nusikalstamą veiką 
padarė vaikas iki 10 metų, informuojami vaiko atstovai, o kilus įtarimui, kad vaikui būtina speciali 
pagalba – informuojama globos institucija arba kantonų teise apibrėžta vaikų ir jaunimo pagalbos 
institucija.42  

Anglijoje ir Velse baudžiamąjį įstatymą pažeidusiems vaikams nuo 10 iki 18 metų taikomos šios 
priemonės: 1) formalūs ir neformalūs įspėjimai; 2) bendruomenės sankcijos (viešieji darbai, programų 
lankymas, probacija); 3) baudos, reparacijos ir kompensacijos; 4) įpareigojimai tėvams; 5) trumpalaikis ar 
ilgalaikis įkalinimas.43  

Vaikui iki 10 metų vietos valdžia po pasitarimo su gyventojais ir policija turi teisę skirti 
įpareigojimą, draudžiantį jam lankytis tam tikrose viešosiose vietose be suaugusiųjų globos nuo 21 
valandos iki 6 valandos ryto (angl. child curfew schemes). Šis įpareigojimas gali būti skirtas ne ilgesniam kaip 
90 dienų laikotarpiui, numatant galimą jo pratęsimą (po papildomų pasitarimų). Vaikai, nesilaikantys 
skirto įpareigojimo, policijos nuvežami namo. Kilus įtarimui, kad vaiko nuvežimas namo prieštarauja jo 
gerovei, vaikai apgyvendinami globos įstaigose.44 Kita priemonė, skirta vaikams iki baudžiamosios 
atsakomybės amžiaus, yra nutarimas dėl vaikų apsaugos (angl. child safety order). Inicijavus vietos valdžiai, 
tokį nutarimą išduoda šeimos teismas civilinio proceso metu, jeigu: vaikas, nesulaukęs 10 metų, padaro 
veiką, kuri padaryta sulaukus 10 metų būtų laikoma nusikaltimu; elgiasi taip, kad galima spėti apie jo 
polinkį nusikalsti, ar nesilaiko gauto įpareigojimo būti namuose nustatytomis valandomis. Šeimos 
teismas turi didelę diskreciją spręsti apie nutarimo turinį, kuriame gali, pavyzdžiui, įpareigoti vaiką vengti 

                                                           
38 Van Kalmthout A. M., Bahtiyar Z. The Netherlands // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice 
Systems in Europe. Current Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 2, 
p. 928–929. 
39 Pagal Van Kalmthout A. M., Bagtiyar Z. The Netherlands // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice 
Systems in Europe. Current Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 2, 
p. 911–912, 918–919.  
40 Pagal savo reguliavimo pobūdį Šveicarijos jaunimo baudžiamasis kodeksas su savo itin maža baudžiamosios atsakomybės 
amžiaus riba ir jame numatytu „baudžiamųjų“ priemonių turiniu yra arčiau socialinės apsaugos priemonių bei atitinkamai tų 
valstybių, kuriose jauno amžiaus (pvz., nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus) nusikalstantiems vaikams 
skirtos priemonės numatytos civiliniuose kodeksuose ir/arba socialinės saugos, šeimos teisės įstatymuose. Šiuo atveju 
grėsmingas įstatymo pavadinimas „Jaunimo baudžiamasis kodeksas“ yra daugiau formalus nei atitinkantis realų jame 
numatytų priemonių turinį. 
41 Hebeisen D. Switzerland // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice Systems in Europe. Current 
Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 3, p. 1376–1377. 
42 Stańdo-Kawecka B. Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007, 
p. 252, 255–258.  
43 Pagal: Dignan J. England and Wales // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice Systems in Europe. 
Current Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 1, p. 364. 
44 Stańdo-Kawecka B. Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007, p. 
233–238. 
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nustatytų vietų, reguliariai lankyti mokyklą arba užsiėmimus, organizuojamus laisvu laiku, taip pat 
uždrausti išeiti iš namų tam tikromis valandomis. Nutarimas skiriamas nuo 3 iki 12 mėnesių laikotarpiui. 
Jeigu vaikas nesilaiko įpareigojimų arba juos pažeidžia, šeimos teismas gali juos pakeisti arba pradėti 
procesą dėl vaiko priežiūros.45 Taip pat svarbu pažymėti, kad teismas gali paskirti įpareigojimus tėvams 
arba globėjams ne ilgesniam negu 12 mėnesių laikotarpiui. Tėvai arba globėjai gali būti įpareigoti, kad: a) 
užtikrintų, kad vaikas dalyvautų teismo posėdžiuose; b) reguliariai lankytų mokyklą; c) būtų namuose 
nustatytu laiku. Taip pat teismas gali įpareigoti tėvus arba globėjus ne ilgesniam negu 3 mėnesių 
laikotarpiui ir ne dažniau kaip kartą per savaitę dalyvauti šeimos terapijos programose arba šeimos 
konsultacijose (jas gali rekomenduoti teismo kuratorius, socialinis darbuotojas arba švietimo 
darbuotojas). Be pateisinamos priežasties nesilaikant skirtų įpareigojimų gali būti skirta 1 tūkstančio 
svarų piniginė bauda.46 

Prancūzijoje vaikams, padariusiems nusikalstamas veikas, bet nesulaukusiems baudžiamosios 
atsakomybės amžiaus (13 metų), gali būti taikomos tik edukacinės priemonės, skiriamos jaunimo teismo 
ir prisiekusiųjų teismo. Jaunimo teismo teisėjas gali ir atleisti vaiką nuo edukacinių priemonių skyrimo, 
jeigu „atrodo, jog vaiko reabilitacija jau pasiekta, žala atlyginta ir rūpesčiai dėl teisės pažeidimo išnyko“, 
– tai atitinka atkuriamojo teisingumo modelį. Edukacinės priemonės apima: įspėjimą; superviziją (vaikas 
prižiūrimas valstybės tarnautojų iš teisminės vaikų apsaugos tarnybos, pavaldžios Teisingumo 
ministerijai); trumpalaikį ar ilgalaikį apgyvendinimą edukacinio tipo įstaigoje (vaikų namuose, švietimo 
namuose, kritinio apgyvendinimo centruose, sustiprintuose edukaciniuose centruose, uždaro tipo 
edukaciniuose centruose); teisminę apsaugą; reparacijas; dalyvavimą dienos programose. Šias priemones 
reglamentuoja keli teisės aktai: 1945 m. ordonansas „Dėl jaunuolių pažeidėjų“; 2002 m. rugsėjo 9 d. 
įstatymas; 2004 m. kovo 9 d. įstatymas, 2007 m. kovo 5 d. įstatymas.47 

Latvijoje vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus (14 metų), taikomas 
Įstatymas dėl privalomų pataisos priemonių vaikams (angl. Law on the Application of Compulsory Corrective 
Measures to Children). Įstatyme įtvirtintos šios priemonės: 1) įspėjimas; 2) nurodymas atsiprašyti aukos, jei 
ši sutinka; 3) įpareigojimas tėvams, globėjams ar kitiems asmenims, įstaigoms ar organizacijoms 
prižiūrėti vaiką nuo 6 iki 12 mėnesių; 4) vaikams nuo 15 metų gali būti skiriamas įpareigojimas dirbti; 5) 
vaikams nuo 15 metų ir turintiems pajamų gali būti skiriamas įpareigojimas atlyginti žalą; 6) 
įpareigojimas dirbti nemokamus darbus; 7) vaiko apgyvendinimas švietimo įstaigoje nuo 12 iki 36 
mėnesių, bet ne ilgiau kol jis sulauks 18 metų. Be šių privalomų pataisos priemonių, vaikui gali būti 
skiriamas įpareigojimas gydytis nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų 
priklausomybės. Šiuo atveju reikalingas vaiko tėvų ar paties vaiko sutikimas.48 

Estijoje vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus (14 metų), taikomas 
Jaunimo bausmių įstatymas.49 Įstatymas taikomas: 1) vaikams iki 14 metų, kurie padaro nusikalstamą 
veiką, numatytą Baudžiamajame kodekse; 2) 14–18 metų vaikams, padariusiems nusikalstamą veiką, 
kuriems baudžiamasis procesas buvo nutrauktas; 3) 14–18 metų vaikams, padariusiems nusikalstamą 
veiką ar kitą teisės pažeidimą, teismui nusprendus, kad asmeniui pakankamą poveikį padarys ir ne 
baudžiamosios teisės sankcijos. Įstatymas taip pat taikomas vaikams, nelankantiems mokyklos ir 
piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis. Remiantis šiuo įstatymu, 
apskričių ar savivaldybių vaikų komisijos gali skirti vieną ar kelias sankcijas: 1) įspėjimą; 2) sankcijas, 
susijusias su mokymusi; 3) įpareigojimą lankytis pas psichologą, priklausomybių psichologą, socialinį 
darbuotoją ar kitą specialistą; 4) sutaikymą (konsiliaciją); 5) įpareigojimą gyventi su tėvais, įtėviais, 
globėjais ar šeimoje su rūpintoju, ar vaikų namuose; 6) viešuosius darbus; 7) užstatą; 8) dalyvavimą 
jaunimo, socialinėse ar medicininio poveikio programose; 9) apgyvendinimą internate-pataisos 
mokykloje (ultima ratio priemonė, kurią galima skirti vaikams nuo 10 metų maksimaliam 2 metų terminui 
ir kuriai skirti būtinas teismo sprendimas).50 Praktine prasme ultima ratio priemonė reiškia tai, kad tik 1–

                                                           
45 Ten pat. 
46 Ten pat. 
47 Pagal: Castaignède J., Pignoux N. France // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice Systems in 
Europe. Current Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 1, p. 483–
485, 508–510. 
48 Pagal: Judins A. Latvia // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice Systems in Europe. Current 
Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 2, p. 834, 842–843. 
49 Juvenile Sanctions Act. Official Gazette, RT I 2002, 82, p. 479. 
50 Pagal Ginter J., Sootak J. Estonia // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice Systems in Europe. 
Current Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 1, p. 399–400, 404–
405.  



 - 16 - 

2 proc. vaikų, kurių bylos nagrinėjamos komisijose, siunčiami į internatą. Apytiksliai tai yra 40–80 vaikų 
kasmet, nes komisijos per metus išnagrinėja apie 4 000 bylų (atvejų).51  

Lenkijoje baudžiamosios atsakomybės amžiaus (17 metų) nesulaukusiems vaikams taikomos 
Jaunimo įstatymo (angl. Juvenile Act of 1982) nuostatos. Įstatymas taikomas ne tik už teisės pažeidimus, 
bet ir už „demoralizaciją“: bendruomenės principų pažeidimus, valkatavimą, alkoholio ar narkotikų 
vartojimą, pabėgimą iš namų, prostituciją. Vaikams, turintiems „demoralizacijos“ požymių, nėra 
minimalios amžiaus ribos, o maksimali – 18 metų. Dėl šios priežasties įstatymas vadinamas 
„paternalistiniu“: šeimos teismai turi plačią diskreciją taikyti įstatymą vadovaudamiesi „vaikų gelbėtojų“ 
ideologija. Įstatyme numatytas priemonių katalogas apima edukacines, medicinines ir pataisos 
priemones. Edukacinės priemonės yra: a) papeikimas; b) atidavimas tėvams ar kitiems asmenims, ar 
organizacijoms prižiūrėti; c) specialūs įpareigojimai, pavyzdžiui, atsiprašyti aukos, atlyginti žalą, lankyti 
mokyklą; lankyti terapinius užsiėmimus; nesilankyti tam tikrose vietose; nevartoti alkoholio; d) 
vairuotojo teisių atėmimas; e) daiktų, gautų iš nusikalstamos veikos, atėmimas; f) apgyvendinimas 
probacijos centre; g) apgyvendinimas kitoje šeimoje; h) apgyvendinimas institucijoje, kur vaikui teikiama 
švietimo, terapinė ir profesinė pagalba; i) apgyvendinimas socioterapiniame centre; edukaciniame centre 
ar mokykloje-internate neįgaliems vaikams. Medicininės priemonės apima: apgyvendinimą psichiatrijos 
ligoninėje ar kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje, ar socialinės gerovės institucijoje. Pataisos priemonės 
apima realų ar lygtinį apgyvendinimą pataisos namuose. Vaikui, remiantis Jaunimo įstatymu, gali būti 
skiriama ir (suaugusiems asmenims skiriama) bausmė, įskaitant įkalinimą: 1) jei jis šeimos teismo 
sprendimo metu sulaukė 18 metų arba sulaukė tokio amžiaus iki to laiko, kol pradėta vykdyti pataisos 
priemonė; 2) pataisos priemonės skyrimas būtų netikslingas.52 Ekspertai teigia, kad Lenkija yra ta šalis, 
kur „gerovės“ modelis yra stipriausiai reprezentuojamas vaikų justicijos kontekste.53 Suprantama, vien 
tik iš išvardytų priemonių sunku vertinti Lenkijos įstatymų atitiktį abstrakčiam modeliui, vis dėlto jau 
plika akimi matyti, kad Lenkijoje (galbūt dėl sovietinio palikimo) vaikų interesams teikiamas didelis 
dėmesys: siūlomos įvairiausios priemonės, kurios gali būti taikomos beveik už bet kokį elgesį, kuris, 
įstatymo taikytojų požiūriu, prieštarauja paties vaiko interesams. 

Rusijoje vaikams iki baudžiamosios atsakomybės amžiaus (14 metų) už pavojingus veiksmus 
taikomos „neformalios sankcijos“: a) viešas atsiprašymas; b) įspėjimas; c) papeikimas ar griežtas 
papeikimas; d) žalos atlyginimas, jei vaikas sulaukė 15 metų ir jei jis uždirba, o žala ne didesnė kaip pusė 
minimalaus mėnesinio atlyginimo, arba atitinkamos žalos kompensavimas; e) bauda, jei jis sulaukęs 16 
metų; f) atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims prižiūrėti. Neformalias 
sankcijas taiko jaunimo reikalų ir jų teisių gynimo komisijos.54 

Bulgarijoje vaikams iki baudžiamosios atsakomybės amžiaus (14 metų) taikomas Vaikų ir paauglių 
antisocialaus elgesio prevencijos įstatymas. „Antisocialus elgesys“ suvokiamas ne tik kaip baudžiamosios 
teisės pažeidimai, bet ir kaip „korektiškos raidos ir ugdymo nukrypimai“. Pasak Bulgarijos autorių, 
tokios įstatymo nuostatos rodo sovietinės ideologijos palikimą. Remiantis įstatymu, sudarytos 
prevencijos komisijos nacionaliniu, regioniniu ir savivaldybių lygmeniu. Įstatyme numatyta 13 pataisos 
priemonių. Komisijos gali skirti 11 priemonių, o dvi priemones, susijusias su laisvės atėmimu, gali skirti 
tik teismas. Pataisos priemonės gali būti skiriamos ir mažamečiams vaikams nuo 8 iki 14 metų, ir 
nepilnamečiams nuo 14 iki 18 metų. Pataisos priemonės apima: 1) įspėjimą; 2) įpareigojimą atsiprašyti 
aukos; 3) įpareigojimą lankyti konsultacijas, treniruotes ir pataisos programas; 4) atidavimą tėvams ar 
rūpintojams prižiūrėti; 5) atidavimą mokytojams prižiūrėti; 6) draudimą lankytis tam tikrose vietose ir 
pramogauti; 7) draudimą susitikti ar kitaip bendrauti su tam tikrais žmonėmis; 8) draudimą keisti 
gyvenamąją vietą; 9) įpareigojimą atlyginti padarytą žalą; 10) viešuosius darbus; 11) apgyvendinimą 
socialinėje pedagoginėje internatinėje mokykloje; 12) lygtinį įkalinimą pataisos institucijoje su sąlyga, kad 
nepilnametis šešis mėnesius nenusikals; 13) realų įkalinimą pataisos institucijoje. Minėtos komisijos taip 
pat turi teisę skirti privalomas sankcijas (įspėjimą; įpareigojimą lankyti paskaitas, konsultacijas ir 

                                                           
51 Rässa J. Juvenile criminal justice in Estonia. Harju apskrities vaikų komisijos pirmininko parengtas pranešimas diskusijos 
Lietuvos teisės institute metu. 2012 m. gruodžio 2 d.  
52 Stándo-Kawecka B. Poland // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice Systems in Europe. Current 
Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 2, p. 1004–1008. 
53 Pruin I. The scope of juvenile justice systems in Europe // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice 
Systems in Europe. Current Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 4, 
p. 1519. 
54 Schedrin N. Russia // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation 
and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010, vol. 4, p. 1124-1125. 
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mokymus; baudą nuo 25 iki 500 eurų, kuri asmens prašymu gali būti pakeista viešaisiais darbais iki 160 
valandų) tėvams, kurie antisocialiai elgiasi, netinkamai rūpindamiesi savo vaikais.55 

Apibendrinant pažymėtina, kad priemonių, įtvirtintų užsienio valstybėse, spektras, nors įvairus ir 
savo apimtimi, ir griežtumo laipsniu, vis dėlto daugelyje šalių yra panašus: 1) įspėjimai; 2) siuntimas į 
įvairias kolektyvines ar individualias programas, projektus, grupinius užsiėmimus; 3) restitucijos, 
kompensacijos, mediacija ar konsiliacija; 4) paslaugos ar darbai aukai ar bendruomenei; 5) įvairūs elgesio 
apribojimai, iš kurių pagrindinis – įpareigojimas mokytis; 6) įpareigojimai vaiko tėvams ir supervizijos; 
7) psichosocialinė, edukacinė, medicininė, psichiatrinė pagalba vaikui ir jo tėvams; 8) vaiko 
apgyvendinimas savanorių šeimoje, kitame būste, pensione, mokykloje-internate ar vaikų namuose; 9) 
esant sunkiems pažeidimams – vaiko atidavimas į specialią griežto režimo įstaigą.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Pagal: Kanev K., Furtunova D., Roussinova P., Bekirska Y. Bulgaria // Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). Juvenile 
Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 
2010, vol. 1, p. 134–135, 144–147. 
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1.3. Priemonių, taikomų teisę pažeidusiems vaikams,  
nesantiems baudžiamosios atsakomybės subjektais,  

teisinio reglamentavimo raida Lietuvoje 
 

Dr. Simonas Nikartas 

Auklėjamųjų arba priežiūros priemonių skyrimas vaikams, kuriems dėl amžiaus negali būti taikoma 
baudžiamoji atsakomybė, Lietuvoje jau buvo žinomas pirmosios respublikos (1918–1940 m.) 
laikotarpiu. Pagal tuo metu galiojusio 1903 m. Baudžiamojo statuto 40 straipsnį baudžiamoji 
atsakomybė galėjo būti taikoma nuo 10 m. Ribota baudžiamoji atsakomybė buvo taikoma 
nepilnamečiams nuo 10 iki 17 m. (santykinio pakaltinamumo amžius). Teismas prieš nagrinėdamas bylą 
iš esmės dėl kiekvieno nuo 10 iki 17 m. nepilnamečio, padariusio nusikaltimą, turėjo išspręsti jo 
pakaltinamumo klausimą. Nepakaltinamieji negalėjo būti kaltinami padarę nusikaltimą (BS 41 str.), 
tačiau įstatymas numatė taikyti tokiems vaikams tam tikras poveikio priemones: 1) atsakingą priežiūrą; 
2) atidavimą į auklėjamąsias drausmės įstaigas; 3) atidavimą į vienuolyną; 4) atidavimą į atskirus būstus 
prie kalėjimų ir areštinių.56  

Sovietmečiu pagrindiniu reagavimo į vaikų padarytus teisės pažeidimus subjektu buvo 
nepilnamečių reikalų komisijos. Svarbiausi šių komisijų uždaviniai buvo organizuoti darbą, kuriuo 
siekiama užkirsti kelią nepilnamečių nepriežiūrai, teisės pažeidimams ir kitokiems antivisuomeniškiems 
poelgiams, rūpintis vaikais bei paaugliais ir saugoti jų teises, koordinuoti valstybės organų ir 
visuomeninių organizacijų pastangas nurodytais klausimais, nagrinėti bylas dėl nepilnamečių padarytų 
teisės pažeidimų ir kontroliuoti nepilnamečių laikymo auklėjimo įstaigose sąlygas.57  

Nepilnamečių reikalų komisijos įgyvendino kompleksą prevencinių, koordinavimo, globos ir 
priežiūros organizavimo, kontrolės funkcijų ir netgi teisminių funkcijų, kurios šiuo metu paskirstytos 
įvairioms institucijoms: vaiko teisių apsaugos tarnyboms, policijai, teismams ir kt.  

Komisijos nagrinėjo nepilnamečių teisės pažeidimų bylas ir taikė jiems auklėjamąsias priemones. 
Rajonų (miestų), miestų rajonų nepilnamečių reikalų komisijų kompetencijai priklausė nagrinėti bylas 
nepilnamečių, kurie:  

a) būdami iki 14 metų amžiaus, padarė pavojingas visuomenei veikas; 
b) būdami nuo 14 iki 16 metų amžiaus, padarė visuomenei pavojingas veikas, nenumatytas 

Lietuvos TSR baudžiamojo kodekso 11 straipsnyje; 
c) būdami nuo 14 iki 18 metų amžiaus, padarė turinčias nusikaltimo požymių veikas, kurių atžvilgiu 

baudžiamoji byla nutraukta arba atsisakyta kelti baudžiamąją bylą atitinkamai Lietuvos TSR 
baudžiamojo proceso kodekso 8 ir 91 straipsnių numatyta tvarka; 

d) būdami iki 16 metų amžiaus, padarė kelių eismo taisyklių pažeidimą; 
e) būdami nuo 16 iki 18 metų amžiaus, padarė administracinius teisės pažeidimus (išskyrus bylas 

dėl milicijos darbuotojo ar liaudies draugovininko teisėto patvarkymo arba reikalavimo piktybinio 
neklausymo); padarė smulkųjį valstybinio ar visuomeninio turto grobimą, nedidelį chuliganizmą, kelių 
eismo taisyklių, šaunamojo ginklo ir šaudmenų įgijimo, laikymo ir naudojimo taisyklių pažeidimą; šių 
pažeidimų bylas komisijos nagrinėja tik tais atvejais, kai organas (pareigūnas), turintis teisę skirti 
administracinę nuobaudą, perduoda jas nagrinėti komisijai; 

f) padarė kitokius antivisuomeniškus poelgius; 
g) vengia mokytis ar dirbti. 
Taigi komisijos kompetencijai priklausė skirti auklėjamąsias priemones už nusikalstamą elgesį 

vaikams, kuriems negali kilti arba netaikoma baudžiamoji atsakomybė, taip pat už nenusikalstamo 
pobūdžio teisės pažeidimus ir kitokį visuomenėje nepageidautiną („antivisuomenišką“) elgesį.  

Komisijos nepilnamečiams galėjo skirti šias priemones: 
a) įpareigoti viešai arba kitokia forma atsiprašyti nukentėjusiojo; 
b) pareikšti įspėjimą; 
c) pareikšti papeikimą arba griežtą papeikimą; 

                                                           
56 Nepilnamečių justicija Lietuvoje. Vilnius, 1998, p. 11–12. 
57 Minkovskis G. (red.), Babachinaitė G., Dapšys A., Čepas A. ir kt. Nepilnamečio asmenybė ir nusikalstamumas. Vilnius: Mintis, 
1984, p. 71–72. 
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d) įpareigoti nepilnametį, kuriam yra suėję penkiolika metų amžiaus, atlyginti padarytą materialinę 
žalą, jeigu nepilnametis turi savarankišką uždarbį ir žalos suma neviršija 50 rublių, arba įpareigoti savo 
darbu pašalinti padarytą materialinę žalą, neviršijančią 50 rublių; 

e) paskirti nepilnamečiui, kuriam yra suėję šešiolika metų amžiaus ir kuris turi savarankišką uždarbį, 
TSR Sąjungos ir Lietuvos TSR valstybinės valdžios ir valdymo aukščiausiųjų organų aktuose numatytais 
atvejais nustatyto dydžio baudą; 

f) atiduoti nepilnametį tėvų ar juos atstojančių asmenų arba visuomeninių auklėtojų priežiūrai, taip 
pat darbo kolektyvui ar visuomeninei organizacijai stebėti, jų sutikimu; 

g) atiduoti nepilnametį pagal laidavimą darbo kolektyvui, visuomeninei organizacijai, jų prašymu; 
h) pasiųsti nepilnametį į specialiąją gydymo-auklėjimo įstaigą; 
i) atiduoti nepilnametį, kuriam yra suėję vienuolika metų amžiaus, jeigu jis padarė visuomenei 

pavojingų veikų arba piktybiškai ir sistemingai pažeidinėjo viešojo elgesio taisykles, į specialiąją vaikų bei 
paauglių mokymo ir auklėjimo įstaigą (specialioji mokykla, specialioji pagalbinė mokykla, specialioji 
profesinė technikos mokykla).58  

Į specialiąsias mokyklas nepilnamečiai galėjo būti siunčiami nuo 11 iki 14 metų amžiaus, į 
specialiąsias pagalbines mokyklas – nuo 12 iki 16 metų amžiaus, o į specialiąsias profesines technikos 
mokyklas – nuo 14 iki 18 metų amžiaus. Nurodytąją poveikio priemonę nepilnamečių reikalų komisija 
galėjo paskirti ir lygtinai su vienų metų bandomuoju laiku. 

Kartu komisijos priimdavo nutarimus įstatymo nustatyta tvarka išieškoti iš tėvų lėšas atlyginti 
išlaidoms, susijusioms su vaikų ir paauglių laikymu specialiosiose mokymo ir auklėjimo įstaigose. Rajonų 
ir miestų nepilnamečių reikalų komisijos turėjo teisę pasiūlyti globos ir rūpybos organui apriboti arba 
visiškai atimti nepilnamečiui nuo 15 iki 18 metų amžiaus teisę savarankiškai naudotis savo darbo 
užmokesčiu arba stipendija. 

Pabrėžtina, kad komisijos taip pat nagrinėjo bylas dėl netinkamo tėvų ir vaiko atstovų pagal 
įstatymą elgesio bei jiems taikė auklėjamąsias priemones. Priemonės galėjo būti taikomos:  

a) už piktybinį nevykdymą pareigos auklėti ir mokyti vaikus; 
b) už nepilnamečių nugirdymą, jeigu savo pobūdžiu šie veiksmai neužtraukia baudžiamosios 

atsakomybės; 
c) už nepilnamečių vartojimą narkotinių medžiagų be gydytojo paskyrimo; 
d) už paauglių iki 16 metų amžiaus kelių eismo taisyklių pažeidimus; 
e) už girtų paauglių iki 16 metų amžiaus pasirodymą viešosiose vietose, taip pat už jų gėrimą 

alkoholinių gėrimų; 
f) ryšium su nepilnamečių padarytais kitais teisės pažeidimais.59 
1994 m. nepilnamečių reikalų komisijos buvo panaikintos kaip institucijos, kurios neatitinka 

demokratinės visuomenės santvarkos reikalavimų. Apeliuojama buvo į tai, kad jos, kaip vykdomosios 
valdžios institucijos, vykdė teisminės valdžios funkcijas, kurios prieštaravo valdžių padalijimo principui. 
Neanalizuojant, ar toks panaikinimas buvo tikslingas, galima teigti, kad šių komisijų išnykimas sukūrė 
tam tikrą vakuumą nepilnamečių justicijos sistemoje, ypač reagavimo į vaikų, nesulaukusių 
baudžiamosios atsakomybės amžiaus, nusikalstamą ir kitokį nepageidautiną elgesį atžvilgiu. Sovietinėje 
sistemoje vaikai ir jaunimas nuo pat gimimo, faktiškai be jokios pertraukos, buvo saugomi įvairių 
valstybės paskirtų subjektų (pvz., vaikams priskirtų medicinos seselių, auklėtojų, mokytojų, jaunimo 
vadovų, milicijos ir pan.). Jaunimas buvo auklėjamas autoritariniu stiliumi, prižiūrimos ir baudžiamos 
netgi šeimos, bet kartu ir skatinamos (remiamos). Atsisakius senosios sistemos, H. Oberloskamp 
nuomone, naujoji nebuvo sukurta. Tokia nauja sistema pirmiausia turėjo būti išplėtota ir atitinkamai 
finansuojama, tačiau valstybės lėšos daugiausia naudotos išsekusiam ūkiui atkurti.60 

Vaikams, kurie buvo nesulaukę baudžiamosios atsakomybės amžiaus, auklėjamosios priemonės 
nebuvo taikomos, o nepilnamečiams nuo 14–17 m. dėl nusikalstamų veikų padarymo galėjo būti 
taikomos priverčiamosios auklėjamojo poveikio priemonės, numatytos 1961 m. BK 61 straipsnyje.61 

                                                           
58 Nepilnamečių reikalų komisijų nuostatai. Patvirtinti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 1967 m. lapkričio 
29 d. įsaku. 1986 m. sausio 29 d. įsako redakcija: Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1986, Nr. 4-
33. 
59 Nepilnamečių reikalų komisijų nuostatai. Patvirtinti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 1967 m. lapkričio 
29 d. įsaku. 1986 m. sausio 29 įsako redakcija: Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1986, Nr. 4-33. 
60 Oberloskamp H. Paramos jaunimui Lietuvoje ir Vokietijoje teisės ir praktikos palyginimas // Teisės problemos, 2007, 
Nr. 4 (58), p. 5–29. 
61 LTSR baudžiamasis kodeksas 1961 06 26 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=20465&p_query=&p_tr2=2>. 



 - 20 - 

Tiesa, ir pastarosios priemonės buvo taikomos retai. Pagrindinis veiksnys – tai, jog ilgus metus prieš 
komisijų panaikinimą galiojo neteisminė šių priemonių skyrimo praktika. Panaikinus nepilnamečių 
reikalų komisijas, nebuvo neteisminės institucijos, galinčios skirti šias priemones. O teismai, 
G. Sakalausko nuomone, dažnai iš inercijos priverčiamųjų auklėjimo priemonių netaikydavo.62 

Sukurti vientisą reagavimo į delinkventinį vaikų elgesį sistemą buvo siekiama nepilnamečių 
justicijos reforma, kurią sudarė 3 etapai: (1) Teisės instituto mokslininkų parengta studija 
„Nepilnamečių justicija Lietuvoje“; (2) Nepilnamečių kriminalinės justicijos reformos koncepcija, 
kurioje buvo sukonkretinti išplėsti ir tarpusavyje suderinti pasiūlymai dėl kriminalinės nepilnamečių 
justicijos tobulinimo; (3) Nepilnamečių justicijos programa, skirta praktiniam Nepilnamečių 
kriminalinės justicijos reformos koncepcijos nuostatų įgyvendinimui.  

1998 m. Nepilnamečių kriminalinės justicijos reformos koncepcijoje63 buvo pateikta alternatyvių 
laisvės atėmimo bausmei auklėjamojo poveikio priemonių samprata. Koncepcijos autorių požiūriu, 
minėtos priemonės turėjo būti taikomos: 

1) nepilnamečiams, kurie padaro Baudžiamojo kodekso nustatytas nusikalstamas veikas, tačiau šių 
veikų padarymo metu jiems nėra suėjęs įstatymo nustatytas amžius, nuo kurio jie gali būti traukiami 
baudžiamojon atsakomybėn; 

2) nepilnamečiams, padariusiems tam tikrus administracinius teisės pažeidimus, nesulaukus 
amžiaus, nuo kurio gali būti taikoma administracinė atsakomybė; 

3) nepilnamečiams, padariusiems veikas, numatytas Baudžiamajame kodekse, tačiau teismui 
nusprendus, kad nepilnamečiui netikslinga taikyti baudžiamąją atsakomybę;  

4) nepilnamečiams, padariusiems teisės pažeidimus, numatytus Administracinių teisės pažeidimų 
kodekse (toliau vadinama – ATPK), tačiau teismui, nagrinėjančiam teisės pažeidimą, nusprendus 
netaikyti poveikio priemonių, numatytų už tą teisės pažeidimą.64 

Pažymėtina, jog Nepilnamečių justicijos reformos koncepcijoje buvo siūloma įsteigti nepilnamečių 
reikalų (teisingumo) komisijas,65 kurios nagrinėtų alternatyvių laisvės atėmimui poveikio priemonių 
nepilnamečiams klausimus. Taip pat buvo siūloma visas nepilnamečių kriminalinę justiciją 
reglamentuojančias normas išdėstyti atskirame įstatyme.66 

2000 m. buvo priimtas LR baudžiamasis kodeksas, kuriame numatytos auklėjamojo poveikio 
priemonės nusikalstamas veikas padariusiems nepilnamečiams. Įstatymų projektai dėl priemonių už 
delinkventinį elgesį vaikams, kurie nesulaukė baudžiamosios atsakomybės, nebuvo svarstomi. Taigi 
nepaisant mokslininkų nepilnamečių justicijos studijoje ir koncepcijoje pasiūlytos vieno įstatymo 
krypties, pradėta eiti dualistinio reglamentavimo keliu: kai nepilnamečių justicija reglamentuojama ne 
vienu įstatymu, o bent dviem: Baudžiamuoju kodeksu ir atskiru įstatymu.  

Nepaisant to, kai kurie mokslininkai dar vylėsi sukurti vientisą sistemą. Pavyzdžiui, A. Jatkevičius 
savo disertaciniame darbe siūlė naujojo Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 
rengėjams naujojo BK pavyzdžiu numatyti visų bendrųjų administracinių nuobaudų (ne vien baudos) 
taikymo nepilnamečiams specifiką, taip pat numatyti ir specifines, vien nepilnamečiams taikytinas 
administracines nuobaudas (pvz., tam tikrus įpareigojimus ar draudimus), kurios atitiktų nepilnamečio 
teisės pažeidėjo asmenybę ir socialinę brandą. Atskira problema, A. Jatkevičiaus teigimu, buvo 
nepilnamečių, nesulaukusių administracinės ir baudžiamosios atsakomybės amžiaus, atsakomybė už jų 
padarytas smurtines veikas. Kaip žinoma, administracinėn atsakomybėn gali būti traukiami asmenys, 
kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo sukako 16 m. Šią problemą iš dalies (buvo) 
bandoma spręsti įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, kuriais numatyta tokius vaikus siųsti į 
specialiuosius vaikų auklėjimo ir globos namus. Naujojo BK 13 str. 3 d. numatyta, kad asmeniui, kuriam 
iki šiame kodekse numatytos pavojingos veikos padarymo nebuvo suėję 14 m., Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka gali būti taikomos auklėjamojo poveikio ar kitos priemonės. Autoriaus 
teigimu, tokių įstatymų Lietuvos Respublikoje kol kas nėra (t. y. tuo metu nebuvo), nors jie (arba 
atskiros bendrųjų įstatymų normos) egzistavo daugelyje Vakarų valstybių (Norvegijoje, Švedijoje, 
Danijoje, Kanadoje ir kt.). Taigi mokslininkas siūlė parengti Lietuvos Respublikos poveikio priemonių 

                                                           
62 Sakalauskas G. Nepilnamečių kriminalinės justicijos reforma Lietuvoje // Nepilnamečių kriminalinė justicija. Kvalifikacijos 
kėlimo kursų paskaitų medžiaga. Vilnius: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Jungtinių Tautų vystymo 
programa, 2001. 
63 Nepilnamečių kriminalinės justicijos reformos koncepcija. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. Vilnius, 1998. 
64 Ten pat, p. 43 
65 Greičiausiai orientuojantis į sovietmečiu veikusių komisijų pavyzdį. 
66 Jatkevičius A. Apie nepilnamečių kriminalinės justicijos reformos programą // Teisės problemos, 1999, Nr. 4, p. 7. 
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nepilnamečiams, kurie padarė pavojingas veikas nesulaukę baudžiamosios arba administracinės 
atsakomybės amžiaus, įstatymo projektą.67 

2000 m. straipsnyje „Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje: reglamentavimo problemos 
ir galimi jų sprendimai“68 G. Sakalauskas ir A. Jatkevičius nurodė, kad alternatyvias laisvės atėmimui 
poveikio priemones nepilnamečiams galėtų skirti specialiai tam įsteigtos institucijos, pavyzdžiui, 
nepilnamečių reikalų (teisingumo) komisijos. Jos galėtų būti sudaromos apskrityse (apskrities viršininko 
sprendimu) arba savivaldybėse (savivaldybės tarybos) ar valdybos (mero) sprendimu. Savivaldybėse jos 
veiktų prie rajonų (miestų) vaikų teisių apsaugos tarnybų. Komisijų sudėtyje turėtų būti švietimo, 
sveikatos priežiūros institucijų, prokuratūros, policijos ir nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių 
vaikų interesams, atstovai. Tokių komisijų formavimą ir jų veiklos tvarką reikėtų nustatyti nepilnamečių 
kriminalinę justiciją reglamentuojančiame įstatyme, konkrečiai – reglamentuojant alternatyvių poveikio 
priemonių nepilnamečiams skyrimą.69 G. Sakalausko ir A. Jatkevičiaus siūlymu, būtų tikslinga apsvarstyti 
galimybę įsteigti specialias neteismines vaikų pažeidimų svarstymo institucijas, kuriose dirbtų 
visuomenės atstovai – ne vien teisininkai, bet ir kitų profesijų atstovai, gerai išmanantys psichologines ir 
socialines vaikų problemas. Šios institucijos iš esmės nespręstų nepilnamečių kaltumo klausimo, 
neskirtų kriminalinių bausmių, bet taikytų auklėjamojo pobūdžio priemones, teiktų tiesioginę asmeninę 
pagalbą vaikams, pagalbą vaiko tėvams, skirtų įvairias terapines priemones, pavyzdžiui, nusiųstų 
pasikalbėti pas psichologą, socialinį darbuotoją, narkologą ar dalyvauti jaunimo ar specialioje 
programoje ir pan.70  

Kaip parodė tolesnė nepilnamečių justicijos raida,71 sistema vis dėlto liko dualistinė, tačiau 
mokslininkų idėjos apie neteismines vaikų pažeidimų svarstymo institucijas buvo įtvirtintos priimant 
Įstatymą.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Jatkevičius A. Nepilnamečių smurtinio nusikalstamumo prevencija. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, 2003, p. 94–
95. 
68 Sakalauskas G., Jatkevičius A. Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje: reglamentavimo problemos ir galimi jų 
sprendimai // Teisės problemos, 2000, Nr. 3–4, p. 10. 
69 Ten pat. 
70 Ten pat. 
71 Auklėjamojo poveikio priemonės buvo įtvirtintos 2003 m. naujajame BK, o Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
įstatymas įsigaliojo 2008 m.71  
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1.4. Visuomenės požiūris ir reakcija  

į delinkventinio elgesio vaikus Lietuvoje 
 

Dr. Simonas Nikartas, dr. Salomėja Zaksaitė 

 
 

Manome, kad poveikio priemonių delinkventinio elgesio vaikams tikslus ir turinį didele dalimi lemia 
visuomenės požiūris, kuri turi įtakos ir valstybės reakcijai į nusižengiančius jos normoms vaikus. O 
valstybės taikomos priemonės – tokios reakcijos forma. Todėl toliau bus aptartas visuomenės požiūris ir 
valstybės reakcija į delinkventinio elgesio vaikus Lietuvoje. 

Visuomenės požiūris į delinkventinio elgesio vaikus daro įtaką valstybės politikai, vaikams taikomų 
priemonių pobūdžiui ir tikslams. Vaiko delinkventinio elgesio charakteristikos, veiksniai ir tarptautinės 
rekomendacijos implikuoja tokias priemones, kurios būtų nukreiptos į vaiko asmenybę, jo interesus ir 
poreikius, padėtų spręsti jo individualias ir aplinkos problemas, teiktų ugdomąją, socialinę, psichologinę, 
medicininę pagalbą. Tačiau tyrimai rodo, kad Lietuvos visuomenėje gajus poreikis bausti ir kontroliuoti 
socialinėms normoms nusižengusius vaikus. Šią tendenciją atskleidė 2006–2008 metais LR vidaus 
reikalų ministerijos užsakymu atliktas tyrimas „Lietuvos gyventojų ir policijos pareigūnų požiūris į 
linkusius nusikalsti nepilnamečius“.72 Akcentuotina tai, kad nepilnamečių nusikaltimai gyventojų buvo 
vertinami kaip viena svarbiausių viešojo saugumo problemų (po eismo saugumo, smurtinių nusikaltimų 
ir korupcijos), o pareigūnai nepilnamečių nusikaltimus vertino apskritai kaip pačią svarbiausią viešojo 
saugumo problemą.73 Toks požiūris aiškintinas natūralia visuomenės reakcija, tam tikru „šoku“, kad 
nusikalsta tokio jauno amžiaus vaikai. Kita vertus, tokiame požiūryje galima įžvelgti ir per didelį šios 
problemos sureikšminimą ir patologizavimą, atsižvelgiant į tai, kad paauglių polinkis nusižengti 
socialinėms normoms kriminologų yra laikomas normaliu šio amžiaus tarpsniui reiškiniu.  

Požiūris į nusikalstančius vaikus lemia nuomonę apie tai, kokios poveikio priemonės jiems turėtų 
būti taikomos. Štai 59 proc. gyventojų ir 74 proc. pareigūnų manė, kad bausmės nepilnamečiams yra per 
švelnios. Nė vienas pareigūnas nenurodė ir tik 4 proc. gyventojų nurodė, kad bausmės nepilnamečiams 
yra per griežtos. Respondentai, paklausti nuomonės apie priemonių, taikomų nepilnamečiams 
pažeidėjams, veiksmingumą, daugiausia nurodė, kad tokios yra kontrolės ir daugiau represinio pobūdžio 
priemonės. Pavyzdžiui, gana didelė dalis gyventojų ir pareigūnų (atitinkamai 33 ir 47 proc.) manė, kad 
nusikaltusius nepilnamečius gali „pataisyti“ kalinimo įstaigos. Kiek mažiau buvo manančių, kad buvimas 
įkalinimo įstaigose gali dar labiau paskatinti nusikalsti (20 ir 24 proc.), o 24 ir 22 proc. akcentavo 
teisingumo vykdymo prioritetą.74  

Kalbant apie tai, kas lėmė gana represyvias visuomenės nuostatas nepilnamečių pažeidėjų atžvilgiu, 
pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių visuomenės nuomonės apie nusikaltimus ir su juo susijusius 
reiškinius šaltinių – žiniasklaida. Žiniasklaidos priemonėmis pateikiama informacija apie nepilnamečių 
nusikaltimus (dažniausiai pavienius, rezonansinius jų atvejus) žmonių sąmonėje formuoja tam tikrą 
„nepilnamečių delinkvencijos (nusikalstamumo) baubą“, kuris kelia didelę grėsmę visuomenei. 
Atitinkamai tai skatina įsitikinimą, kad su šiuo „pasiutusiu žvėrimi“ galima kovoti tik griežtomis 
priemonėmis. Galima išskirti šiuos visuomenėje įsitvirtinusius stereotipus apie vaikų daromus 
pažeidimus: didelis ir nuolat augantis nepilnamečių nusikalstamumas; vis žiauresni nepilnamečių daromi 
nusikaltimai; nusikaltimus daro vis jaunesnio amžiaus nepilnamečiai. Pažymėtina, kad panašūs 
stereotipai sukuria sąlygas nepilnamečius asmenis laikyti pavojingais ir nepataisomais, kuriuos būtina 

                                                           
72 Vileikienė E. Lietuvos gyventojų ir policijos pareigūnų požiūris į nusikalsti linkusius nepilnamečius // Socialinis darbas, 
2010, Nr. 9 (1), p. 45–53. 
73 Tai susiję su pareigūnų patirtimi: jie susiduria su sunkiausiais pažeidėjais, kurie nuolat patenka į policijos akiratį, – t. y. 
vaikais, kurių delinkventinis elgesys yra intensyvus, nuolatinis, tokių nepilnamečių atvejai tarsi ekstrapoliuojami visų teisės 
pažeidimus padariusių nepilnamečių (jų generalinės aibės, populiacijos) atžvilgiu. Tai atspindi ir šie tyrimo duomenys. 
Pagrindinis pareigūnų informacijos šaltinis apie nepilnamečių problemas – asmeninė patirtis, o gyventojų – žiniasklaidos 
priemonės. Be to, beveik pusė tyrime dalyvavusių pareigūnų nepilnamečius teisės pažeidėjus, su kuriais teko dirbti, vertino 
blogai (greičiau blogai arba labai blogai). Apie pusė respondentų vertino neutraliai ir tik 6 proc. greičiau gerai. 
74 Vileikienė E. Lietuvos gyventojų ir policijos pareigūnų požiūris į nusikalsti linkusius nepilnamečius // Socialinis darbas, 
2010, Nr. 9 (1), p. 45–53. 
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griežtai bausti ir izoliuoti specialiose auklėjimo įstaigose.75 Tai galima susieti su manipuliavimu viešąja 
nuomone žiniasklaidos priemonėmis arba „moralinės panikos“ kėlimu.76  

Apibendrindami anksčiau pateiktas įžvalgas, šio tyrimo autoriai pritaria G. Sakalausko išsakytam 
teiginiui, kad intencija vien bausti (ir kuo jaunesnius vaikus ir (ar) jų tėvus), neatsižvelgiant į platesnį 
netinkamo ir nepageidaujamo elgesio kontekstą bei vaikų ir jų šeimų poreikius, iš esmės yra klaidinga, 
trumparegiška ir prieštarauja tarptautinėms rekomendacijoms.77 Taigi delinkventinio vaikų elgesio 
charakteristika, veiksniai, tarptautinių dokumentų rekomendacijos ir teigiama užsienio šalių patirtis 
turėtų lemti tokią visuomenės ir valstybės reakciją, kuri būtų nukreipta į vaikų poreikių, asmenybės ir 
aplinkos problemų sprendimą, naudojant pagalbos, o ne tik prievartinio pobūdžio priemones. Jungtinių 
Tautų nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos gairėse (Rijado gairėse) teigiama, jog „tam, kad 
nepilnamečių nusikalstamumo prevencija būtų sėkminga, reikia visos visuomenės pastangomis siekti 
užtikrinti darnų paauglių vystymąsi, gerbiant ir ugdant jų asmenybes nuo ankstyvos vaikystės“. Jaunimui 
turi būti suteikiamos galimybės, ypač „galimybės įgyti išsilavinimą, kurios atitiktų įvairialypius jaunų 
žmonių poreikius ir būtų atrama, sauganti jaunų žmonių asmenybių vystymąsi, ypač tų, kurie yra 
akivaizdžiai patekę į pavojų arba socialiniu požiūriu rizikingą padėtį ir kuriems reikia išskirtinės globos ir 
apsaugos“ (išskirta aut.), taip pat taikomos koncepcijos ir priemonės turi apimti „specializuotas 
nusikalstamumo prevencijos doktrinas ir požiūrius, pagrįstus įstatymais, procedūromis, institucijomis, 
infrastruktūra ir paslaugų teikimo sistema (išskirta aut.), kuriais būtų siekiama sumažinti motyvaciją, 
poreikį ir galimybę daryti teisės pažeidimus, arba riboti tokį elgesį sukeliančias sąlygas“ (5 a, b punktai). 
Taip pat pabrėžiama, kad oficialių institucijų įsikišimas pirmiausia turi būti naudingas jauno žmogaus 
interesams (5 c punktas).78 
 
Valstybės reagavimo į delinkventinį vaikų elgesį sistemą ir jos pobūdį atskleidžia 2 lentelė. Joje matyti, 
kad sistema konstruojama dviem poliais: teisinės atsakomybės (baudžiamosios ir administracinės), kai 
padaroma nusikalstama veika ar administracinis teisės pažeidimas, ir priemonių, nesusijusių su 
baudžiamosios ar administracinės atsakomybės realizavimu,79 kai padaromi teisės pažeidimai, tačiau 
vaikas nėra teisinės atsakomybės subjektu, arba dėl kitokio socialiai nepageidautino elgesio.  

 
 

2 lentelė. Valstybės reagavimo į delinkventinį vaikų elgesį sistema 
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75 Drakšienė A., Drakšas R. Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė. Vilnius: Eugrimas, 2008, p. 14. 
76 Moralinė panika – tai perdėta ir priešiška socialinė reakcija į padėtį, asmenį ar grupę, įvardytą kaip kelianti pavojų 
visuomenės vertybėms, apimanti stereotipinį žiniasklaidos pateikimą ir reikalaujanti didesnės socialinės kontrolės bei 
sukelianti vis didėjančią reakciją (cit. pagal The Sage Dictionary of Criminology, 2006. Eds. McLaughlin Eugene and Muncie 
John. London: Sage Publications, p. 250–251, iš Vileikienė E. Lietuvos nepilnamečių justicijos problemos: sociologinė analizė. 
Vilnius, 2007, p. 15). Moralinė panika paprastai apibūdina situaciją, kai tam tikri reiškiniai žiniasklaidoje neadekvačiai 
perdedami, „sutirštinami“, lyginant su panašiais tikrovėje egzistuojančiais dalykais, arba, atvirkščiai, nuvertinami, praleidžiami 
ir taip sudaromos sąlygos manipuliuoti viešąja nuomone (žr.: Cohen S. Folk Devils and Moral Panics. Routledge, 2002, p. 
Viii.). 
77 Sakalauskas G. Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus problema: lyginamieji teisiniai ir kriminologiniai aspektai 
// Teisės problemos, 2009, Nr. 2, p. 84–85. 
78 Cituojama iš: Sakalauskas G. Minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus problema: lyginamieji teisiniai ir 
kriminologiniai aspektai // Teisės problemos, 2009, Nr. 2, p. 84. 
79 Administracinė atsakomybė priskirtina teisinėms prievartos priemonėms, artimoms baudžiamajai atsakomybei. Daugelyje 
užsienio valstybių administraciniai teisės pažeidimai neegzistuoja, jie priskiriami nusikalstamoms veikoms. Taigi 
administracinis teisės pažeidimas yra artimas nesunkiai nusikalstamai veikai (baudžiamajam nusižengimui) – tai tarsi smulki 
nusikalstama veika, kuri neužtraukia baudžiamojo teistumo. O visa kita yra panašu: nuobaudos ir baudos, areštas – jos savo 
turiniu praktiškai nesiskiria nuo atitinkamų BK nustatytų bausmių už baudžiamuosius nusižengimus. 



 - 24 - 

2 lentelė (tęsinys) 
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Galima išskirti šiuos pagrindinius sistemos bruožus: 
1. Sistemos dvipoliškumas (dualumas) atsiskleidžia per priklausomybę skirtingoms valstybės 

valdymo sritims (sistemoms): priemonės, susijusios su teisinės atsakomybės (baudžiamosios ir 
administracinės) taikymu, priklauso Teisingumo ministerijos, o priemonės, taikomos už delinkventinį 
elgesį, kai teisinė atsakomybė negalima, priklauso Švietimo ir mokslo ministerijos valdymo sričiai. Tiesa, 
šis skirstymas (išskaidymas) gana formalus – auklėjamojo ir prevencinio pobūdžio priemonės abiejose 
sistemose80 (kaip nagrinėsime toliau) savo turiniu yra panašios. 

2. Retroaktyvi sistema, kurioje vaikams taikomos priemonės iš esmės orientuojamos į jau padarytus 
nusižengimus. 

3. Priemonių taikymo pagrindai – baudžiamosios ir administracinės atsakomybės amžiaus riba ir 
socialiai nepageidautino elgesio pobūdis arba jo (ne)patekimas į įstatymų nustatytas teisės pažeidimų 
definicijas. Galima teigti, kad šie du pagrindai – tai esminiai kriterijai, pagal kuriuos konstruojamos 
reagavimo formos, tai yra, ar taikyti baudžiamąsias, ar joms alternatyvias priemones; į kurios sistemos 
rankas pateks vaikas: ar į teisingumo vykdymo (baudžiamosios justicijos), ar į švietimo. 

4. Maksimalios aprėpties sistema. Sistema sukonstruota taip, kad praktiškai bet kuris socialiai 
nepageidautinas bet kurio amžiaus vaikų elgesys patektų valstybės institucijų akiratin ir būtų sudarytos 
sąlygos į tokį elgesį reaguoti. Pažymėtina, kad poveikio priemones teisiškai galima taikyti bet kurio 
amžiaus vaikams ne tik už teisės pažeidimų padarymą, tačiau ir už mokyklos nelankymą ar kitokį 
pavojingą ar žalą darantį elgesį. Tai rodo, kad vaikų atžvilgiu siekiama ypač plačios kontrolės lyginant 
netgi su suaugusių asmenų delinkventiniu elgesiu.81  

5. Priemonių sistema konstruojama orientuojantis į elgesį, jo formas, pobūdį, pavojingumo laipsnį, 
o ne vaiko asmenybę ir jo poreikius. Valstybės reakcija diversifikuojama pagal elgesio rūšį, pobūdį, 
pavojingumą, teisinį apibrėžtumą. Taigi valstybės dėmesio centre čia – vaiko elgesys, o ne vaikas ir jo 
poreikiai.  

6. Sistema orientuojama į vaiko nubaudimą, jo elgesio kontrolę ir užkardymą. Priemonių, kurios 
orientuojamos į vaiko asmenybę, beveik nėra. 

Taigi darytina išvada, jog visuomenės (valstybės) dėmesio centre yra vaikų delinkvencija – vaiko 
elgesys, kuris pažeidžia visuomenės normas. Valstybės reakcija nukreipiama į tokį elgesį (ne į patį vaiką), 
pagal kurį konstruojama ir poveikio priemonių sistema. Vaiko asmenybė ir jos poreikiai šioje sistemoje 
tarsi lieka nuošalyje. Vertinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vietą šioje sistemoje, 

                                                           
80 Čia turimos galvoje auklėjamojo poveikio ir minimalios bei vidutinės priežiūros priemonės. 
81 Suaugusių asmenų atžvilgiu nėra taikomi įstatymai, kuriais būtų siekiama nustatyti poveikio priemones asmenims, kurie, 
pavyzdžiui, nėra baudžiamosios atsakomybės subjektais ir pan. Pilnamečiams asmenims nėra taikomos prievartos priemonės, 
jei jie nedirba, nesimoko, vartoja alkoholį ir pan. (statuso pažeidimai). 
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svarbu pabrėžti, kad šios priemonės, kaip reakcijos į vaikų delinkventinį elgesį forma (nepaisant 
priklausomybės kitai valdymo sričiai), yra visavertė šios sistemos dalis. Pavyzdžiui, minimalios 
priežiūros priemonės šioje sistemoje priklauso tai grupei priemonių, kurios reaguoja arba į jauniausio 
amžiaus pažeidėjus, kuriems dėl jauno amžiaus negali būti taikoma baudžiamoji ar administracinė 
atsakomybė, arba į vaikus, kurie padaro pažeidimus, nepatenkančius į nusikalstamų veikų ir 
administracinių teisės pažeidimų definicijas. Tai rodo, kad minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės 
šioje sistemoje padeda užtikrinti minėtąjį maksimalios aprėpties elementą. Šios priemonės, kaip ir kitos 
sistemos priemonės, reaguoja į jau padarytus pažeidimus, ji konstruojama kaip reakcija į vaiko elgesį, o 
ne asmenybę ir jos poreikius. Pagrindinis skirtumas nuo kitų šiai sistemai priklausančių priemonių 
grupių: priklausomybė ne baudžiamosios (ar administracinės) justicijos, o švietimo sistemai. Būtent šis 
požymis atspindi sistemos dualumą.  
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1.5. Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės  
ir auklėjamojo poveikio priemonės 

 
Dr. Simonas Nikartas 

Vertinant reagavimo į vaikų delinkvenciją teisinių priemonių grupes pagal jų paskirtį, matyti, kad 
Lietuvos teisinio reagavimo į vaikų delinkvenciją sistemoje egzistuoja keturios poveikio priemonių 
nusižengiantiems vaikams rūšys: bausmės, administracinės nuobaudos, auklėjamojo poveikio 
priemonės, minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės. Pirmųjų dviejų pagrindinė paskirtis 
baudžiamoji-prievartinė, kurią atskleidžia laisvės ir kitų teisių ribojimas, priverstinis pajamų mažinimas 
(piniginė bauda, administracinė nuobauda).82 Auklėjamojo poveikio ir minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemonių paskirtis auklėjamoji (ugdomoji)-prevencinė.83 Taigi skirtingose dviejose sistemose 
(teisingumo ir švietimo) egzistuoja panašios paskirties priemonės. Kaip minėta anksčiau, šios priemonės 
yra panašios prigimties: Nepilnamečių kriminalinės justicijos koncepcijoje buvo numatyta vientisa 
poveikio priemonių, taikomų vaikams už delinkventinį elgesį, sistema, kuri turėjo apimti tiek dabartines 
auklėjamojo poveikio priemones, numatytas BK, tiek vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemones. Teoriniame lygmenyje egzistavusi vientisa sistema teisės normų kūrimo praktikoje buvo 
išskirta į dvi skirtingas valstybės valdymo sritis: priemonės, skirtos vaikams, padariusiems nusikalstamas 
veikas ir galintiems už jas atsakyti, buvo patikėtos teisingumo sistemos globai, o priemonės, skirtos 
nusižengusiems vaikams, tačiau nesantiems baudžiamosios atsakomybės subjektais, – švietimo sistemos 
globai. Vis dėlto toks, mūsų nuomone, dirbtinis išskyrimas mažai pakeitė priemonių pobūdį. Savo 
turiniu, kaip nagrinėsime toliau, jos liko panašios, nors priklauso skirtingoms sistemoms. Skiriasi šių 
priemonių skyrimo pagrindai, trukmė, skiriantys subjektai, nevykdymo padariniai, vykdantys ir 
kontroliuojantys subjektai. Siekdami patvirtinti šiuos teiginius, toliau išsamiau aptarsime esminius šių 
priemonių panašumus ir skirtumus. 

 

Priemonių turinys 
 
Lyginant Įstatyme ir BK numatytas priemones pagal jų turinį, pastebėtina, kad BK 82 straipsnis numato  
tris priemones, kurių nėra Įstatyme – tai įspėjimas,84 turtinės žalos atlyginimas85 arba jos pašalinimas, 
atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir 

                                                           
82 Šios priemonės turi papildomų tikslų, kaip pataisymas, resocializacija, atgrasinimas ir pan., tačiau svarbu pripažinti, kad visgi jos visų 
pirma yra skirtos bausti asmenį už jo padarytus nusižengimus. 
83 Pavyzdžiui, Įstatymo tikslas – sukurti vaiko teises ir teisėtus interesus bei visuomenės saugumo poreikius atitinkančią ir elgesio problemų 
turinčio vaiko socializacijai, ugdymui bei švietimo ir kitos pagalbos teikimui skirtą vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių 
sistemą, kuri padėtų vaikui įveikti susiformavusį ydingą elgesį, išsiugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratas 
(Įstatymo 1 str. 1 d.). Auklėjamojo poveikio priemonės yra viena iš nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės tikslų įgyvendinimo formų. 
BK 80 str. numato, kad nepilnamečių baudžiamosios atsakomybes ypatumų paskirtis yra: 
1) užtikrinti, kad atsakomybė atitiktų šių asmenų amžių ir socialinę brandą; 
2) riboti laisvės atėmimo bausmės ir didinti auklėjamojo poveikio priemonių taikymo šiems asmenims galimybes; 
3) padėti nepilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį derinant baudimą už padarytą nusikalstamą veiką su jo asmenybės ugdymu, 
auklėjimu, neteisėto elgesio priežasčių šalinimu; 
4) sulaikyti nepilnametį nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo. 
84 Įspėjimas – tai švelniausia auklėjamojo poveikio priemonė, teismo skiriama baudžiamąjį nusižengimą arba nusikaltimą padariusiam 
nepilnamečiui. Ji gali būti skiriama tada, kai nepilnametis atsitiktinai padaro nusikalstamą veiką ir yra linkęs pasitaisyti, nuoširdžiai gailisi, 
supranta savo kaltę ir savo elgesio netinkamumą, pasižada mokytis, dirbti, gerai elgtis. Įspėjimas yra numatytas ir užsienio valstybių 
įstatymuose tarp priemonių, kurios taikomos nepilnamečiams, padariusiems nusikalstamas veikas (žr. 1.2 skyrių). Visgi abejotinas yra šios 
priemonės tikslingumas ir veiksmingumas Lietuvos taikymo praktikoje. Pavyzdžiui, profesorius V. Piesliakas ją įvardija kaip beprasmę 
poveikio priemonę, retai duodančią naudos (žr. Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Antroji dalis. Vilnius: Justitia, 2008). Teismų 
praktikoje įspėjimas kaip savarankiška priemonė yra taikoma labai retai. Greičiausiai dėl šių priežasčių tokia priemonė nebuvo įtraukta į 
vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sąrašą, nors teoriškai, taip pat atsižvelgiant į užsienio valstybių pavyzdžius jame galėtų 
būti. 
85 Turtinės žalos atlyginimo ir jos pašalinimo nebuvimą tarp Įstatyme numatytų priemonių iš dalies galima būtų paaiškinti tuo, kad šis 
įstatymas visų pirma skirtas ir taikomas mažamečių asmenų atžvilgiu, o asmenys iki 14 metų nėra turtinės atsakomybės subjektais. Tačiau, 
kaip rodo statistiniai duomenys (žr. 2.1 skyrių), dažnai įstatymas yra taikomas ir vaikams, vyresniems nei 14 metų (pvz., dėl tų nusikalstamų 
veikų, dėl kurių padarymo baudžiamoji atsakomybė kyla nuo 16 m., arba dėl elgesio, neturinčio nusikalstamos veikos požymių), todėl už jų 
padaryta veika kilusią žalą teoriškai jie galėtų atsakyti. Čia taip pat pažymėtina, kad nemažai užsienio valstybių šią priemonę numato 
vaikams, kuriems nėra sukakęs baudžiamosios atsakomybės amžius (žr. 1.2 skyrių, taip pat: Dünkel F., Grzywa J., Horsfield P., Pruin I. (eds). 
Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Development. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2010). 
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prižiūrėti.86 Visos kitos auklėjamojo poveikio ir vaiko minimalios bei vidutinės priežiūros priemonės 
savo turiniu yra labai panašios ar netgi visiškai sutampa. Vidutinės priežiūros priemonė (vaiko siuntimas 
į resocializacijos centrą) ir nepilnamečio atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą, nemokami auklėjamojo 
pobūdžio darbai (BK 85 str.) ir įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus (Įstatymo 6 str. 1 d. 8 
p.) – tai praktiškai tos pačios priemonės, skiriasi tik jų trukmė.  

BK 87 straipsnyje numatytos elgesio apribojimo priemonės, kurios iš esmės savo turiniu panašios į 
Įstatymo 6 str. 1 d. 1–7 p. numatytas priemones. Tiek kaip auklėjamojo poveikio, tiek kaip minimalios 
priežiūros priemonė gali būti skiriamas įpareigojimas mokytis arba tęsti mokymąsi (pagal Įstatymo 6 str. 
1 d. 3 p. mokytis kitoje mokykloje ir 6 str. 1 d. 4 p. mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio 
ugdymo ar profesinio mokymo programas). Galima teigti, kad Įstatymo 6 str. 1 d. 5 punkte numatytas 
įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose 
programose sutampa su BK 87 straipsnio 2 d. 4 ir 5 punktuose numatytais įpareigojimais kaip 
auklėjamojo poveikio priemonėmis: atlikti visą gydymosi nuo alkoholizmo, narkomanijos, 
toksikomanijos ar venerinės ligos kursą. (Šis įpareigojimas skiriamas tėvų ar globėjų prašymu, jeigu 
nepilnametis sutinka); dalyvauti valstybinių ar nevalstybinių įstaigų bei organizacijų rengiamose 
socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse. Įstatyme numatyto įpareigojimo definicija abstraktesnė, 
apimanti įvairaus pobūdžio ir tikslų programas, kuriose gali dalyvauti vaikas, o BK šalia kitų socialinio 
ugdymo ir reabilitacijos priemonių išskiriama speciali jos rūšis – gydymasis nuo alkoholizmo, 
narkomanijos ar venerinės ligos. Visgi iš esmės taip pat ir remiantis Įstatymo 6 str. 1 d. 5 punktu, tokios 
priemonės skyrimas yra galimas. 

Įstatymo 6 str. 1 d. 2 punkte numatytas įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo 
centrą ar kitą socialinių paslaugų įstaigą. Tokios priemonės BK tiesiogiai neįtvirtina, tačiau realiai šios 
įstaigos įgyvendina įvairias socialinio ugdymo, reabilitacijos, socializacijos ir kitokias panašias programas, 
todėl dažniausiai vaiko lankymasis dienos centre ar kitoje panašioje socialinėje įstaigoje yra neatsiejamas 
nuo BK 87 str. 2 d. 5 p. numatytos auklėjamojo poveikio priemonės – dalyvavimo valstybinių ar 
nevalstybinių įstaigų bei organizacijų rengiamose socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse.  

Įstatymo 6 str. 1 d. 1 punkte numatytas įpareigojimas lankytis pas specialistą. Tokios priemonės BK 
tiesiogiai nenumato – tai individualus lankymasis pas specialistą (pvz., psichologą, socialinį pedagogą, 
gydytoją ir pan.), kuris teikia vaikui pagalbą. Tiesa, netiesiogiai tokia pagalba gali būti teikiama 
dalyvaujant minėtose programose. Taip pat su šia minimalios priežiūros priemone gali būti siejamas BK 
87 str. 2 d. 4 p. numatytas įpareigojimas, kadangi bet kokiu atveju, atliekant gydymosi nuo 
priklausomybės ar venerinių ligų kursą, yra neišvengiamas lankymasis pas specialistą – gydytoją, 
psichologą ar pan. Kita vertus, lankymasis pas specialistą gali būti įgyvendinamas ir nedalyvaujant tam 
tikroje programoje. Taip pat tam tikrais atvejais individualus darbas su vaiku gali būti tikslingesnė 
priemonė nei jo įtraukimas į programą, kurioje dalyvauja daugiau vaikų ir tarp kurių įvairių socialinių ir 
psichologinių problemų turinčiam vaikui gali būti sunku adaptuotis, pavyzdžiui, populiariuose 
nepilnamečių vaikų užimtumo projektuose ar pan. (arba ją tikslinga taikyti derinant su kita priemone). 

Tiek BK, tiek Įstatymas numato įpareigojimą būti namuose nustatytu laiku, draudimą lankytis 
vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba bendrauti su žmonėmis, darančiais jam 
neigiamą įtaką (BK 87 str. 2 d. 1 p., 3 d. 4 p. ir Įstatymo 6 str. 1 d. 6, 7 p.). BK 87 straipsnyje numatyta 
papildomų tokio pobūdžio draudimų: žaisti azartinius žaidimus, užsiimti tam tikra veikla, vairuoti 
motorinę transporto priemonę, be priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti 
gyvenamąją vietą. Taip pat BK 87 str. 2 d. 3 p. numato su šių draudimų vykdymu susijusį įpareigojimą – 
įgyti tam tikrų žinių ar išmokti draudimus. Paminėtina ir tai, kad nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojusioje 
straipsnio redakcijoje nustatoma, jog Teismas nepilnamečiui jo ar kitų baudžiamojo proceso dalyvių 

                                                           
86 Nėra visiškai aišku, kodėl įstatymo rengėjai tarp minimalios priežiūros priemonių neįtraukė atidavimo tėvams ar kitiems 
fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos 
teorijoje gana vieningai sutariama, kad vienas pagrindinių nepilnamečių nusikalstamumo veiksnių – tai artimiausios aplinkos, 
o ypač šeimos, poveikis (žr. Čepas A. Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo priežastys. Vilnius, 1982; Nepilnamečio asmenybė 
ir nusikalstamumas. Vilnius, 1984. Babachinaitė G. Nepilnamečių grupinių nusikaltimų prevencija. Informacinė metodinė 
medžiaga. Vilnius, 1989; Babachinaitė G. Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys // Filosofija. Sociologija, 1993, Nr. 1 (10), 
p. 44–46. Kriminologija. Bluvšteinas J. (red.). Vilnius: Pradai, 1994). Atsižvelgiant į tai, poveikis šeimos aplinkai turėtų būti 
viena iš pagrindinių nepilnamečių nusikaltimų prevencijos krypčių.  

. 
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prašymu, taip pat savo nuožiūra gali paskirti kitus baudžiamajame įstatyme nenumatytus įpareigojimus 
ar draudimus, kurie, teismo nuomone, turėtų teigiamos įtakos nepilnamečio elgesiui (BK 87 str. 4 d.). 
Taigi, skirdamas auklėjamojo poveikio priemones, teismas turi platesnes galimybes pasirinkti tarp įvairių 
elgesį ribojančių priemonių, nei tai gali minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo subjektai. Tai kartu 
rodo griežtesnį auklėjamojo poveikio priemonių pobūdį teisinės nepilnamečio padėties atžvilgiu. 
 
 

Skyrimo pagrindai 
 
 

Kaip matyti 2 lentelėje, pagrindinis šių dviejų priemonių rūšių skyrimo pagrindų atskyrimo kriterijus – ar 
vaiko nepageidaujamas elgesys (1) yra nusikalstamas ir (2) ar nusižengęs vaikas gali būti baudžiamosios 
atsakomybės subjektu. 

Auklėjamojo poveikio priemonės yra vienas iš teisinių padarinių dėl nusikalstamos veikos 
padarymo. Jos, remiantis BK 82 str. 1 d., gali būti skiriamos nepilnamečiui, padariusiam baudžiamąjį 
nusižengimą ar nusikaltimą ir atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės, taip pat 
nepilnamečiui, kuriam atidėtas bausmės vykdymas arba kuris lygtinai paleistas iš pataisos įstaigų 
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso XI skyriuje numatytais pagrindais. 

Įstatymas numato šiuos minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pagrindus: 
1. Nusikalstamos veikos požymių turinčios veikos padarymas.87  
2. Administracinių teisės pažeidimų požymių turinčios veikos padarymas.88 
3. Administracinio teisės pažeidimo padarymas.89 
4. Žalingas ar pavojingas elgesys.90  
5. Nesimokymas (mokyklos nelankymas).91  
Dėl žalingo ir pavojingo elgesio bei nesimokymo (Įstatymo 8 str. 1 d. 4 ir 5 p.) vaiko minimalios 

priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai mokykla yra išnaudojusi visas švietimo pagalbos 
mokiniui teikimo galimybes (Įstatymo 8 str. 2 d.). 

Pagal Įstatymo 8 str. 3 d. vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui: 
1) kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos 

padarymo metu nebuvo sukakęs BK nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos 
baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką; 

2) kuris per vienų metų laikotarpį 3 ir daugiau kartų padarė administracinių teisės pažeidimų 
požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu jis nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė 
atsakomybė; 

3)kuriam pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių. 
Vaikas į vaikų socializacijos centrą taip pat gali būti siunčiamas BK nustatytais atvejais, kai skiriama 

auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą. Tokiu atveju šio įstatymo 
nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja BK ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 
kodeksui (Įstatymo 8 str. 4 d.). 

Čia pažymėtina tai, kad kai kurių auklėjamojo poveikio priemonių ir priežiūros priemonių turinys 
beveik vienodas, tačiau auklėjamojo poveikio priemonės gali būti skirtos tik už įstatymo apibrėžtą 
pavojingiausią elgesį – tai yra nusikalstamų veikų padarymą, o minimalios ir vidutinės priežiūros 

                                                           
87 Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui, kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo 
požymių turinčią veiką, tačiau nėra sulaukęs BK numatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda baudžiamoji atsakomybė (Įstatymo 8 
str. 1 d. 1 p.). 
88 Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui, kuris padarė administracinių teisės pažeidimų požymių 
turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 
kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė (Įstatymo 8 str. 1 d. 2 p.). 
89 Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui, kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, tačiau jam, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė 
nuobauda (Įstatymo 8 str. 1 d. 3 p.). 
90 Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui, kurio elgesys daro žalą ar kelia pavojų jam pačiam ar 
aplinkiniams, o vaiko atstovų pagal įstatymą, vietos bendruomenės pastangų nepakanka teigiamiems jo elgesio pokyčiams 
pasiekti (Įstatymo 8 str. 1 d. 4 p.). 
91 Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui, kuris nuolat nesimoko pagal privalomojo švietimo 
programas (ar nelanko mokyklos) (Įstatymo 8 str. 1 d. 5 p.). 



 - 29 - 

priemonės jaunesniems nepilnamečiams gali būti skiriamos ir už administracinius teisės pažeidimus arba 
net tokį elgesį, kuris nėra nei nusikalstamas, nei už jį numatyta administracinė teisinė atsakomybė. Tai 
leidžia kalbėti apie sunkesnę jaunesnio amžiaus nepilnamečio, kuriam taikomas Įstatymas, teisinę 
padėtį.92  

 
 

Trukmė 
 
 
Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės savo trukme yra trumpesnės nei auklėjamojo poveikio 
priemonės.93 Čia galima svarstyti apie įstatymo leidėjo siekį bent šiuo požymiu parodyti, kad minimalios 
priežiūros priemonės yra švelnesnės nei auklėjamojo poveikio priemonės. Vis dėlto galima teigti, kad 
toks priemonių trukmės diferencijavimas yra dirbtinis. Atsižvelgiant į Įstatymo tikslus priemonių 
trukmė turėtų būti tokia, kuri labiausiai leistų pagelbėti vaikui. Įstatymų leidėjas šiuo atveju susiduria su 
tam tikra dilema – siekdamas parodyti, kad minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės nėra tokios pat 
griežtos kaip auklėjamojo poveikio priemonės, negali nustatyti tokios pačios ar ilgesnės trukmės 
minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių kaip auklėjamojo poveikio priemonės.  

 
 

Skyrimo ir vykdymo kontrolės subjektai 
 
 
Auklėjamojo poveikio priemonių nepilnamečiui skyrimas yra baudžiamosios atsakomybės realizavimo 
forma, todėl jas gali skirti tik teismas. Vaikui minimalios ir vidutinės priežiūros priemones skiria vaiko 
nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorius pagal savivaldybės 
administracijos vaiko gerovės komisijos siūlymą. Skiriant tokias minimalios priežiūros priemones kaip 
įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku, nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko 
elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, įpareigojimas dirbti auklėjamojo 
pobūdžio darbus bei skiriant vidutinės priežiūros priemonę turi būti gaunamas teismo leidimas 
(Įstatymo 9 str.). 

Įstatymo ketvirtame skirsnyje gana detaliai reglamentuojamas minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemonių vykdymas: nustatomos vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, jo atstovų bei 
vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdančio asmens teisės ir pareigos.94 O štai Probacijos 
įstatymas95 apsiriboja probuojamųjų asmenų, kuriems taikomos auklėjamojo poveikio priemonės, ir 
nepilnamečių probuojamųjų atstovų pagal įstatymą teisių ir pareigų reglamentavimu. Skirtingai nuo 
Įstatymo, čia nėra numatomos kitų auklėjamojo poveikio priemones vykdančių asmenų teisės ir 
pareigos. Taigi galima teigti, kad auklėjamojo poveikio priemonių vykdymas, lyginant su vaiko 
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonėmis, nėra pakankamai detaliai reglamentuojamas – nėra 
visiškai aišku, kokias teises ir pareigas turi auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus atidavimą į 
specialią auklėjimo įstaigą) vykdantys asmenys (išskyrus vaiko atstovus pagal įstatymą). Atsižvelgiant į tai 
Probacijos įstatyme būtų tikslinga numatyti ir auklėjamojo poveikio priemones vykdančių subjektų 
teises ir pareigas. 

                                                           
92 Iš dalies tai, ar mažamečio teisinė padėtis yra sudėtingesnė, priklauso ir nuo minimalios, ir vidutinės priežiūros priemonių 
sampratos. Tam tikra prasme galima teigti, kad tai nėra baudžiamosios atsakomybės taikymo priemonės, o labiau prevencijos 
ir pagalbos priemonės. Tačiau pagalbos priemonių skyrimas turi būti savanoriškas, o minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemonės yra prievartos priemonės, pats terminas priežiūra indikuoja į kontrolę ir asmens teisių ribojimą.  
93 Pagal BK 87 str. elgesys gali būti apribojamas nuo trisdešimties dienų iki dvylikos mėnesių, o Įstatymo 1–5 punktuose 
išvardytos priemonės gali būti skiriamos nuo trijų mėnesių iki vienų metų, o minimalios priežiūros priemonės, nurodytos šio 
straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktuose, – iki vieno mėnesio. Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai pagal BK 85 str. 1 d. 
skiriami nuo 20 iki 100 valandų, o įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus pagal įstatymo 6 str. 2 d. – iki 20 
valandų. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama iki vienų metų (Įstatymo 7 str. 1 d.); auklėjamoji priemonė – 
atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą nustatomas nuo šešių mėnesių iki trejų metų, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų 
BK 88 str. 1 d. 
94 Įstatymo 16, 17 ir 18 str. 
95 Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas // Valstybės žinios, 2012, Nr. 4-108. 
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Pabrėžtina, kad tiek vidutinės priežiūros priemonės, tiek auklėjamojo poveikio priemonės, 
atidavimo į specialiąją auklėjimo įstaigą, vykdymas reglamentuojamas Įstatymo 5 skirsnyje.96 Įstatymo 20 
str. 1 p. numato, kad vaikų socializacijos centras (vidutinės priežiūros priemonę vykdanti institucija) 
užtikrina tinkamą vaiko vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymą. 

Priešinga padėtis yra kalbant apie teisinį priemonių kontrolės reguliavimą: kur kas detaliau lyginant 
su minimalios ir vidutinės priežiūros priemonėmis yra reglamentuota auklėjamojo poveikio priemonių 
vykdymo kontrolės ir koordinavimo tvarka. Auklėjamojo poveikio priemonių, išskyrus atidavimą į 
specialiąją auklėjimo įstaigą,97 vykdymo kontrolę atlieka probacijos tarnybos.98 Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro įsakymu patvirtintame Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių 
vykdymo tvarkos apraše99 įtvirtintos probuotojų funkcijos (teisės ir pareigos) užtikrinant auklėjamojo 
priemonių vykdymą nepilnamečiams, pavyzdžiui, nustatoma, kada ir kokius veiksmus probuotojai turi 
atlikti užtikrindami konkrečios priemonės vykdymą ir jos kontrolę. Įstatymas tokio specialaus 
minimalios priežiūros priemonių vykdymo kontrolės subjekto su konkrečiomis kontrolės funkcijomis 
nenumato. Minimalios priežiūros priemonių vykdymą koordinuojanti institucija yra savivaldybės 
administracijos vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis pagal Įstatymo 14 straipsnio 1 d. – koordinuoti 
ugdymo, reabilitacijos, prevencijos ir kitų programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, institucijų 
tarpusavio bendradarbiavimą teikiant metodinę, informacinę, konsultacinę ir dalykinę pagalbą mokyklų 
vaiko gerovės komisijoms. Pagal Įstatymo 25 str. 2–4 p. Švietimo ministerija: koordinuoja savivaldybių 
institucijų veiklą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymo srityje; teisės aktų nustatyta tvarka ir 
atvejais įgyvendina valstybės kaip vaikų socializacijos centro savininkės ar dalininkės teises ir pareigas, 
koordinuoja ir prižiūri, kaip vykdomos vaiko vidutinės priežiūros priemonės; analizuoja, kaip 
įgyvendinama vaiko vidutinės priežiūros priemonė, ir teikia siūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl 
jos tobulinimo.100 

Galima teigti, kad esamas vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros teisinis reglamentavimas 
abstrakčiai apibrėžia kontrolės mechanizmą. O auklėjamojo poveikio priemonių sistema pasižymi 
aiškesne kontrolės sistema, kurioje kontrolieriaus funkciją vykdo probacijos tarnybos. Minimalios ir 
vidutinės priežiūros priemonių atžvilgiu tokio kontrolės subjekto nėra, juo tik iš dalies galima laikyti 
koordinatoriaus funkciją įgyvendinančias vaiko gerovės komisijas.101 

Daugelio minimalios priežiūros priemonių skyrime teismas nedalyvauja, o tose, kuriose dalyvauja, 
teismas nėra pagrindinis sprendimą priimantis subjektas. Toks teisinis reglamentavimas vertintinas gana 
prieštaringai – dėl panašaus arba tapataus turinio priemonių taikymo vyresniems nepilnamečiams 
sprendžia teismas, jaunesniems – neteisminė, o vykdomosios valdžios (savivaldos lygmens) institucija.102  

Darytina išvada, kad auklėjamojo poveikio priemonių kontrolė yra detaliau ir griežčiau 
reglamentuojama, ją vykdo įstatymo nustatyti subjektai – probacijos tarnybos. Griežtą jų priežiūrą lemia 
tai, kad auklėjamojo poveikio priemonės skiriamos teismo. Daugelis minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemonių skiriamos savivaldybės administratoriaus, o įgyvendinimo kontrolės subjektas beveik 
neegzistuoja: Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos ir savivaldybių funkcijos nurodomos 
abstrakčiai, detaliai nereglamentuojant kontrolės vykdymo tvarkos, o vaiko gerovės komisijoms, kurios 
iš esmės atlieka savivaldybei priskirtą priežiūros funkciją, pagal Įstatymą labiau priskirtas 
koordinatoriaus vaidmuo.103 

 

                                                           
96 Įstatymo 1 str. 2 d. numatyta, jog šis įstatymas nustato vaiko vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio 
priemonės – atidavimo į specialiąją auklėjimo įstaigą – vykdymo vaikų socializacijos centruose svarbiausias nuostatas. 
97 Šios priemonės vykdymo kontrolė priklauso auklėjimo įstaigos administracijos kompetencijai (Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekso (toliau vadinama – BPK) 342 str. 4 d. 11 p.). 
98 BPK 342 str. 4 d, 12 p. 
99 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių 
vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2012 m. birželio 27 d. Nr. 1R-175. 
100 Minimalios priežiūros priemonių vykdymo kontrolės funkciją pagal Įstatymą atlieka taip pat mokyklų vadovai (27 str. 
2 p.), tačiau tai vertintina kaip vidinė priemonės vykdymo kontrolė. 
101 Plačiau apie vaiko minimalios priežiūros kontrolę praktiniu lygmeniu žiūrėkite 4.12 skyriuje. 
102 Ypač jei vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skiriamos dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo 
požymių turinčios veikos padarymo. 
103 Pagal Įstatymo 26 str. 1 ir 2 p. savivaldybės administracija: koordinuoja ir prižiūri, kaip vykdomos vaiko minimalios 
priežiūros priemonės savivaldybėje; analizuoja vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą savivaldybėje ir teikia 
siūlymus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, kitoms suinteresuotoms institucijoms dėl šių priemonių 
tobulinimo. 
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Nevykdymo padariniai 
 
 

BK 89 str. 1 d. nustato, kad jeigu nepilnametis, kuriam paskirta viena auklėjamojo poveikio priemonė, 
jos nevykdo ar netinkamai ją vykdo ir dėl to buvo ne mažiau kaip du kartus įspėtas, teismas, remdamasis 
šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų teikimu, gali pakeisti tą poveikio priemonę bet 
kokia kita auklėjamojo poveikio priemone, išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą. 

BK 89 str. 2 d. nustato, kad jeigu nepilnametis, kuriam yra paskirtos dvi ar trys auklėjamojo 
poveikio priemonės, jų nevykdo ar netinkamai jas vykdo ir dėl to buvo ne mažiau kaip du kartus įspėtas, 
teismas, remdamasis šių priemonių vykdymą kontroliuojančių institucijų teikimu, gali pakeisti jas 
kitomis auklėjamojo poveikio priemonėmis, įskaitant atidavimą į specialiąją auklėjimo įstaigą. 

Taigi galima teigti, kad teisinis įpareigojimo (priemonės) nevykdymo padarinys – priemonės 
pakeitimas, o teisinių padarinių sunkumas priklauso nuo paskirtų priemonių skaičiaus (pakeitimas į 
griežčiausią priemonę, atidavimą į specialiąją auklėjimo įstaigą, gali būti pritaikytas, tik jeigu 
nepilnamečiui buvo paskirtos dvi arba trys auklėjamojo poveikio priemonės).  

Įstatymo 11 str. 1 d. nustato, kad jeigu vaikui paskirta minimalios ar vidutinės priežiūros priemone 
nepavyko pasiekti teigiamų jo elgesio pokyčių, jam skirta minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė 
gali būti pratęsta. Sprendimas dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo 
priimamas ne vėliau kaip iki vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymo termino 
pabaigos. 

To paties Įstatymo straipsnio 2 d. nustato, kad jeigu pritaikius vaiko minimalios priežiūros 
priemonę nepavyksta pasiekti teigiamų vaiko elgesio pokyčių, taip pat dėl kitų svarbių priežasčių vaikui 
gali būti skiriama kita minimalios priežiūros priemonė, kitas vaiko minimalios priežiūros priemonę 
vykdantis asmuo, kreipiamasi į teismą dėl leidimo skirti vaikui vidutinės priežiūros priemonę.  

Taigi vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės, skirtingai nuo auklėjamojo poveikio 
priemonių, gali būti ir pakeistos, ir pratęstos. Priemonės pratęsimą galima įvardyti kaip teisinį padarinį, 
kuris griežtina priemonę jos trukmės prasme, o priemonės pakeitimo galimybės numatymą – kaip 
potencialų asmens teisinės padėties griežtinimą priemonės turinio prasme (tačiau tik tais atvejais, kai 
švelnesnė priemonė pakeičiama į griežtesnę).  

Įstatymas, skirtingai nuo BK, nenustato draudimo griežčiausią priemonę skirti tik tada, jei vaikui 
buvo paskirta daugiau negu viena minimalios priežiūros priemonė.  

Apibendrinant galima teigti, kad vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir auklėjamojo poveikio 
priemonės savo tikslais ir turiniu yra panašios. Pagrindinis jų skirtumas – tai, kad pastarosios laikytinos 
baudžiamosios atsakomybės realizavimo forma ir taikomos tik dėl nusikalstamos veikos padarymo, o 
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių teisiniu pagrindu yra tiek nusikalstamos veikos, tiek 
administracinio teisės pažeidimo požymių turintys veiksmai arba neveikimas, tiek tokios elgesio formos, 
kurios net nėra įstatymo apibrėžtos kaip nusikaltimai, baudžiamieji nusižengimai ar administraciniai 
teisės pažeidimai. Taigi minimalios ir vidutinės priežiūros taikymui yra kur kas daugiau pagrindų. Tai 
leidžia daryti išvadą, jog toks teisinis reglamentavimas daro įtaką teisinei vaiko padėčiai – sudaro sąlygas 
griežtesniam jaunesnių nepilnamečių teisių ribojimui: pirma, panašios prievartinio pobūdžio priemonės 
taikomos jaunesnio amžiaus vaikams, antra, jos taikomos už elgesį, kuris nėra įstatymo apibrėžtas kaip 
nusikalstamas. 
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II. VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ 
TAIKYMO SITUACIJA LIETUVOJE 

 

2.1. Vaiko minimalios priežiūros priemonių  
taikymo statistiniai rodikliai 

 
Dr. Simonas Nikartas, Laura Ūselė 

 

Siekiant ištirti minimalios priežiūros priemonių taikymo praktiką Lietuvoje analizuotini statistiniai 
duomenys apie paskirtas minimalios priežiūros priemones (jų rūšis, skaičių, trukmę, pratęsimus, 
kreipimusis dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, kai su minimalios priežiūros priemonėmis nėra 
pasiekiama teigiamų pokyčių, ir pan.), vaikus, kuriems tokios priemonės paskirtos, minimalios 
priežiūros priemonių vykdytojus bei duomenys, charakterizuojantys savivaldybės administracijos vaiko 
gerovės komisijų (iki 2011 m. sausio 1 d. buvusių prevencinio darbo koordinavimo grupių) darbą.104 
Statistiniai duomenys šiai analizei surinkti iš Švietimo ir mokslo ministerijos105 ir Specialiosios 
pedagogikos ir psichologijos centro.106 Šios institucijos turi prieigą prie ITC Švietimo valdymo 
informacinės sistemos statistinių duomenų bazės, į kurią statistinius duomenis apie vaiko minimalios ir 
vidutinės priežiūros priemonių taikymą teikia kiekvienos savivaldybės atstovai. Pažymėtina, kad 
pateikiamų duomenų patikimumo kontrolė yra silpna. Dėl šios priežasties išlieka čia pateikiamos 
statistikos tam tikro netikslumo rizika. Vis dėlto netikslių duomenų pateikimo atvejai, jeigu jų yra, turėtų 
būti vertinami kaip išimtys, o ne bendra praktika. Todėl manome, kad šiame skyriuje pateikiami 
duomenys, nepaisant tam tikros galimos jų paklaidos, pakankamai reprezentatyviai atskleidžia bendras 
minimalios ir vidutinės priežiūros taikymo tendencijas Lietuvoje.  

Analizuojant bendrus vaikų, kuriems taikytos minimalios priežiūros priemonės, skaičius, matyti, 
kad nuo 2008 m. tokių vaikų skaičius kasmet didėja: nuo 165 vaikų 2008 metais iki 642 vaikų 2012 
metais (žr. 3 lentelę). Toks vaikų skaičiaus didėjimas sietinas ne tiek su delinkventinio elgesio vaikų 
skaičiaus didėjimu šalyje apskritai, bet pirmiausia su minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių 
sistemos teisinio reglamentavimo įsigaliojimu 2008 metais ir jos „įsivažiavimo“ pradžia: įvairios 
institucijos, anksčiau delinkventinio elgesio problemas sprendusios viduje ar kitomis priemonėmis, 
dažniau kreipiasi dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo taip besielgiantiems vaikams, 
savivaldybėse plečiamas minimalios priežiūros priemones teikiančių subjektų tinklas, praktikoje 
patikrintos ir nusistovi minimalios priežiūros priemonių inicijavimo ir skyrimo procedūros ir pan. 
Pažymėtina, kad minimalios priežiūros priemonių taikymas skirtingose savivaldybėse labai varijuoja. 
Pavyzdžiui, kiekvienais metais minimalios priežiūros priemonės iš viso nebūna taikomos apie 
dešimtadalyje savivaldybių, o dviejose savivaldybėse (Alytaus ir Neringos) priemonės nebuvo taikytos 
per visą 2008–2012 m. laikotarpį. 2012 m. duomenimis, minimalios priežiūros priemonės daugumoje 
savivaldybių buvo taikomos nuo 1 iki 10 vaikų per metus. Apie 15 proc. savivaldybių taikoma nuo 10 iki 
20 vaikų, taip pat apie 15 proc. – daugiau negu 20 vaikų. Daugiausia priemonių taikoma didmiesčiuose 
(Vilniuje – 75, Klaipėdoje – 26, Panevėžyje – 51), tačiau yra ir išimčių, pavyzdžiui, Šiaulių mieste 
minimalios priežiūros priemonės taikytos tik 8 vaikams. Pastebėtina, kad priemonių taikymo gausumu 
išsiskiria ir kai kurios mažesnės savivaldybės, pavyzdžiui, Biržų, Mažeikių ir Šilutės savivaldybės, kuriose 
2012 m. taikyta atitinkamai 42, 40 ir 31 priemonė. Tai parodo didelį minimalios priežiūros taikymo 
intensyvumo skirtumą tarp panašaus dydžio savivaldybių. Aptarti savivaldybių duomenys leidžia daryti 
išvadą, kad savivaldybės dydis ir atitinkamai joje gyvenančių vaikų skaičius ne visada yra minimalios 
priežiūros priemonių taikymo mastą nulemiantis veiksnys. Manytina, kad kiekybiniai priemonių taikymo 

                                                           
104 Svarbu pažymėti, kad dalis analizuojamų duomenų apima ne tik minimalios, bet ir vidutinės priežiūros taikymo aspektus, 
kadangi šios dvi priemonių rūšys priklauso vienai minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemai. 
105 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei prevencinės 
veiklos savivaldybėse rodikliai [interaktyvūs]. Prieiga per internetą: <http://www.svis.smm.lt/>. 
106 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro minimalios priežiūros priemonių taikymo savivaldybėse duomenų 
suvestinė (2008-01-01–2009-01-30) [interaktyvi]. Prieiga per internetą: <http://www.sppc.lt/index.php?363033361>; 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro minimalios priežiūros priemonių taikymo pagal laikotarpius savivaldybėse 
suvestinė (2008-01-01–2009-09-10) [interaktyvi]. Prieiga per internetą: <http://www.sppc.lt/index.php?363033361>.  
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rodikliai visų pirma priklauso nuo savivaldybės administracijos ir vaiko gerovės komisijų veiklos 
įgyvendinant Įstatymą intensyvumo ir kryptingumo. Pasak šiame tyrime dalyvavusių ekspertų,107 toks 
skirtingas priemonių taikymo intensyvumas gali būti susijęs su nevienodu savivaldybių atstovų požiūriu 
į minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą. Taip pat galima būtų kelti prielaidą, kad 
nemažoje dalyje savivaldybių minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos teikiami instrumentai nėra 
tinkami arba sunkiai įgyvendinami, todėl ieškoma kitų būdų, kaip spręsti delinkventinio elgesio vaiko 
problemas.108 
 

3 lentelė. Vaikų, kuriems taikytos minimalios priežiūros priemonės, skaičius 2008–2012 m. 
 

 2008 2009109 2010 2011 2012 

Vaikų, kuriems taikytos 
MPP, skaičius 

165 481 522 610 642 

Iš jų – vaikų, kuriems 
taikytos kelios tarpusavy 
suderintos MPP, skaičius 

ND* 328 400 469 538 

     *ND – nėra duomenų.  

 
Pagal Įstatymą vaikui gali būti paskirta viena arba kelios tarpusavyje suderintos minimalios priežiūros 
priemonės (6 str. 3 d.). Statistiniai duomenys rodo, jog absoliučiai daugumai vaikų skiriamos būtent 
kelios tarpusavyje suderintos minimalios priežiūros priemonės (2009 m. – 68 proc. vaikų, kuriems buvo 
paskirtos minimalios priežiūros priemonės, gavo jas kelias, tarpusavy suderintas; 2010 m. ir 2011 m. – 
77 proc., 2012 m. 84 proc.). 

 
 

4 lentelė. Taikytų minimalios priežiūros priemonių rūšys 2008–2012 m. 
 

Minimalios priežiūros 
priemonė 

2008* 2009 2010 2011 2012 

Įpareigojimas lankytis pas specia-
listą 

191 386 486 514 533 

Įpareigojimas lankyti vaikų die-
nos centrą, atvirą jaunimo centrą 
ar kitą socialinių paslaugų įstaigą 

49 85 76 73 73 

Įpareigojimas dalyvauti socialinio 
ugdymo, reabilitacijos, integraci-
jos, prevencijos ir kitose progra-
mose 

90 144 142 206 234 

Įpareigojimas mokytis pagal 
pradinio, pagrindinio, vidurinio 
ugdymo ar profesinio mokymo 
programas 

175 370 391 495 516 

Įpareigojimas būti namuose 
nustatytu laiku** 

- - - 53 57 

Įpareigojimas nesilankyti vietose, 
kuriose daroma neigiama įtaka 
vaiko elgesiui, arba nebendrauti 
su žmonėmis, darančiais jam 
neigiamą įtaką** 

- - - 30 24 

Įpareigojimas dirbti auklėjamojo 
pobūdžio darbus, jeigu vaikas 
sutinka**  

- - - 8 3 

 
* 2008-01-01–2009-01-30 laikotarpio duomenys pagal Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro pateikiamą Minimalios priežiūros 
priemonių taikymo savivaldybėse duomenų suvestinę. Prieiga per internetą: 
 <http://www.sppc.lt/index.php?363033361>.  
** Priemonės įtvirtintos Įstatyme ir pradėtos taikyti nuo 2011 m. 

 

                                                           
107 Apie ekspertų apklausos metodus žiūrėti 3.1 skyriuje. 
108 Plačiau šis aspektas nagrinėjamas 3-iojoje tyrimo dalyje. 
109 Duomenys apie 2009 metus šioje ir kitose lentelėse paimti iš Vitkauskas K. Delinkventinio elgesio vaikų resocializacija 
nepilnamečių vidutinės priežiūros sistemoje // Viešoji politika ir administravimas, 2010, Nr. 33, p. 115–127. 



 - 34 - 

Tarp 2008–2012 m. vaikams paskirtų minimalios priežiūros priemonių vyrauja priemonės, kurių 
įgyvendinimas siejamas su mokykla (žr. 4 lentelę). Dažniausiai vaikui paskiriami įpareigojimai mokytis bei 
specialisto konsultacijos, kurios daugeliu atvejų teikiamos mokykloje dirbančių specialistų (socialinio 
pedagogo, psichologo ir pan.). Kur kas rečiau skiriamos nuo 2011 m. pradėtos taikyti vaiko laisvę 
ribojančios priemonės: įpareigojimai būti namuose nustatytu laiku, nesilankyti vietose, kuriose daroma 
neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką (2011 m. 53 
ir 30, 2012 m. – 57 ir 24); įpareigojimas dirbti auklėjamojo poveikio darbus (2011 m. – 8, 2012 m. – 3). 
Galima daryti išvadą, kad vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros sistemos kaip valstybės švietimo 
sistemos dalies įtvirtinimas Įstatyme, taip pat švietimo paslaugų akcentas, ypač išryškintas paskutinėje 
Įstatymo redakcijoje apibrėžiant minimalią ir vidutinę priežiūrą, realizuojamas ir praktikoje, pagalbą 
vaikui teikiant pirmiausia per formalaus ugdymo įstaigas. Tikėtina, jog tokį skiriamų minimalios 
priežiūros priemonių rūšių pasiskirstymą lemia ir dalyje savivaldybių menkai išplėtotas socialinių 
paslaugų delinkventinio elgesio vaikams tinklas, t. y. nėra arba nepakanka vaikų dienos centrų, socialinio 
ugdymo, integracijos ir panašias programas vykdančių subjektų. 

Įstatymas numato 5 pagrindus, kuriais remiantis vaikui gali būti paskirta minimalios priežiūros 
priemonė (8 str. 1 d.). Paskutinių metų praktika rodo, kad dažniausiai šios priemonės skiriamos už 
mokyklos nelankymą ir kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia pavojų jam pačiam ar aplinkiniams, o vaiko 
atstovų pagal įstatymą, vietos bendruomenės pastangų nepakanka teigiamiems jo elgesio pokyčiams 
pasiekti (žr. 5 lentelę). Tai pagrindai, už kuriuos gali būti paskirta tik minimalios priežiūros priemonė, ir 
tik ja nepasiekus teigiamų vaiko elgesio pokyčių kreipiamasi dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo. 
 

5 lentelė. Vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo pagrindai 2009–2012 m. 
 

Minimalios priežiūros priemonės skyrimo 
pagrindas 

2009 2010 2011 2012 

Vaikui, kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau jam nebuvo 
sukakęs BK nustatytas amžius, nuo kurio asmuo atsako 
pagal baudžiamuosius įstatymus (8 str. 1 d. 1 p.) 

128 156 158 213 

Vaikui, kuris padarė administracinių teisės pažeidimų 
požymių turinčią veiką (iki 2010-07-01 „vaikui, kuris 
nuolat daro administracinių teisės pažeidimų požymių 
turinčias veikas“), tačiau jam nebuvo sukakęs ATPK 
nustatytas amžius, nuo kurio atsiranda administracinė 
atsakomybė (8 str. 1 d. 2 p.) 

137 67 155 109 

Vaikui, kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, 
tačiau jam, vadovaujantis ATPK nuostatomis, nebuvo 
paskirta administracinė nuobauda (8 str. 1 d. 3 p.) 

48 74 84 111 

Vaikui, kurio elgesys daro žalą ar kelia pavojų jam 
pačiam ar aplinkiniams, o vaiko atstovų pagal įstatymą, 
vietos bendruomenės pastangų nepakanka teigiamiems 
jo elgesio pokyčiams pasiekti (8 str. 1 d. 4 p.) 

ND* 175 188 226 

Vaikui, kuris nuolat nesimoko pagal privalomojo 
švietimo programas (ar nelanko mokyklos) (8 str. 1 d. 5 
p.) 

ND* 274 302 257 

*ND – nėra duomenų. 
 

Įstatymo 8 str. 1 d. 1 ir 2 punktuose numatytais pagrindais gali būti skiriama tiek minimalios, tiek 
vidutinės priežiūros priemonė. Atkreiptinas dėmesys, kad, remiantis Nusikalstamų veikų žinybinio 
registro duomenimis, 2009 m. buvo užregistruoti 664, 2010 m. – 598, 2011 m. – 531, 2012 m. – 517 
vaikų iki 16 metų amžiaus, padariusių nusikalstamas veikas,110 tačiau jiems pagal LR baudžiamuosius 
įstatymus baudžiamoji atsakomybė nebuvo taikyta nesukakus baudžiamajai atsakomybei kilti būtino 

                                                           
110 Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys apie įtariamų (kaltinamų) nepilnamečių nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje 
(Forma_30N-Sav) [interaktyvu]. Prieiga per internetą:  
2011 ir 2012 m. duomenys: <http://www.ird.lt/infusions/report_manager/reports/txt_file.php?fv=data/201012/f-30n-sav-
201012.data.txt&ff=%3C!--|30N-SAV|27|--
%3E&tt=Duomenys%20apie%20%C4%AFtariam%C5%B3%20%28kaltinam%C5%B3%29%20nepilname%C4%8Di%C5%B3%20nusikalstamum
%C4%85%20Lietuvos%20Respublikoje%20%28Forma_30N-SAV%29>; 
2009–2010 m. duomenys: <http://www.ird.lt/infusions/report_manager/reports/txt_file.php?fv=data/1_201212_lt/f-30n-sav-
201212.data.txt&ff=%3C!--|30N-SAV|27|--
%3E&tt=Duomenys%20apie%20%C4%AFtariam%C5%B3%20%28kaltinam%C5%B3%29%20nepilname%C4%8Di%C5%B3%20nusikalstamum
%C4%85%20Lietuvos%20Respublikoje%20%28Forma_30N-SAV%29>. 
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minimalaus amžiaus. Darytina išvada, kad maždaug kas ketvirtam – kas trečiam vaikui, nesulaukusiam 
baudžiamosios atsakomybės amžiaus, padariusiam nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių 
turinčią veiką, skiriama viena ar kelios minimalios priežiūros priemonės. Įvertinus 2009–2012 m. teismo 
išduotų leidimų skirti vidutinės priežiūros priemonę skaičius (žr. 6 lentelę),111 akivaizdu, jog kasmet apie 
pusė vaikų, jaunesnių nei įstatymo įtvirtintas minimalus baudžiamosios atsakomybės amžius, padariusių 
nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, t. y. nepatenkančių į baudžiamosios 
justicijos akiratį, nesulaukia atsako ir minimalios ir vidutinės priežiūros sistemoje.  
 

6 lentelė. Kreipimųsi į teismą dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros priemones skaičius 2009–2012 m. 
 

 2009 2010 2011 2012 

Iš viso kreiptasi į teismus dėl VPP skyrimo 223 166 132 184 

Kreiptasi į teismus dėl leidimo skirti VPP, kai 
pritaikius MPP nepavyko pasiekti teigiamų vaiko 
elgesio pokyčių, taip pat dėl kitų svarbių 
priežasčių 

96 96 89 95 

Iš viso išduota teismo leidimų skirti VPP 146 123 119 135 

 
Atlikus interviu su ekspertais112 paaiškėjo, kad pareigūnams paprastai nėra numatytos teisinės 

pareigos užregistravus nusikalstamą veiką, kurią padarė vaikas, nesulaukęs baudžiamosios atsakomybės 
amžiaus, kreiptis į vaiko gerovės komisiją dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių taikymo. 
Pavyzdžiui, Vilniaus mieste tokie vaikai užregistruojami policijos rizikos grupės vaikų apskaitoje. 
Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnams yra privalomas individualus darbas su šioje apskaitoje 
užregistruotais vaikais. Atliekant tokį individualų darbą dažnai nusprendžiama dėl kreipimosi skirti 
minimalią ar vidutinę priežiūrą vaikui. Pasak ekspertų, sprendimą kreiptis dėl minimalios ar vidutinės 
priežiūros taikymo gali priimti ir prokuroras, jeigu nutraukdamas bylą mano, jog vaikui tai yra tikslinga. 

Tiesa, ši tvarka yra nevienoda įvairiuose policijos komisariatuose. Štai, pavyzdžiui, Panevėžio 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato teritorijoje policijos pareigūnams numatyta rekomendacija, 
pagal kurią nustačius, jog nusikalstama veika padaryta nepilnamečio, nesulaukusio baudžiamosios 
atsakomybės amžiaus, policijos pareigūnai kreipiasi į vaiko gerovės komisiją dėl minimalios ar vidutinės 
priežiūros skyrimo. Toks sprendimas gali būti atšaukiamas išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai vaikas yra 
teigiamai charakterizuojamas jo mokyklos, padarytas nedidelis pažeidimas, kuris atsižvelgiant į jo 
asmenybę yra vertintinas kaip atsitiktinė veika. Visgi svarbu pabrėžti, kad tokia Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato teritorijoje galiojanti norma yra rekomendacinio pobūdžio. Taigi 
galima teigti, kad pagrindinis palyginti nedidelio skaičiaus minimalios ir vidutinės priežiūros taikymo 
atvejų (kai yra padaryta nusikalstama veika) veiksnys – pareigūnų diskrecija, priimant sprendimą kreiptis 
dėl minimalios ir vidutinės priežiūros taikymo. 

7 lentelėje pateikti duomenys apie subjektų kreipimąsi į savivaldybės administracijos direktorių dėl 
minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo 2011–2012 m. Kaip 
matyti, daugiausia kreipiasi mokyklos (277 ir 255), teritorinės policijos įstaigos (257 ir 259) ir vaiko 
atstovai pagal įstatymą (216 ir 280). Tokį šių besikreipiančių subjektų aktyvumą galima sieti su 
minimalios ir vidutinės priežiūros taikymo pagrindais. Tai iš esmės pagrindiniai priemonių taikymo 
pagrindus identifikuojantys subjektai. Pavyzdžiui, paprastai mokyklos nelankymas kaip taikymo 
pagrindas identifikuojamas mokyklų, todėl šios institucijos dažniausiai kreipiasi dėl mokyklos 
nelankymo. Atitinkamai policija kreipiasi dėl nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų 
todėl, kad ši institucija yra pagrindinis šiuos teisės pažeidimus identifikuojantis subjektas. Vaiko atstovai 
pagal įstatymą yra arčiausiai vaiko esantys subjektai, tiesiogiai atstovaujantys jo teisėms, todėl taip pat ir 
jų dažnas kreipimasis dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros taikymo yra logiška pasekmė. Tiesa, 
svarbu pažymėti, kad dažnai tai yra ne vaiko tėvai, o globos institucijos.113 
 
 
 

                                                           
111 Statistiniai duomenys pagal vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrindus nėra detalizuojami, todėl analizėje 
vertinama hipotetinė situacija, jei visi vidutinės priežiūros priemonės skyrimo atvejai būtų susiję su vaiko, nesulaukusio 
baudžiamosios atsakomybės amžiaus, padaryta nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčia veika. 
112 Interviu metodo atlikimo aprašymą žiūrėti 3.1 skyriuje. 
113 Plačiau, kaip priemonių inicijavimo klausimą vertina ekspertai, 3.3 skyrelyje. 
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7 lentelė. Subjektai, kurie kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios  
ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo 2011–2012 m. 

 

Subjektas 2011 2012 

Vaiko atstovai pagal įstatymą 216 280 

Teritorinė policijos įstaiga 257 259 

Mokykla 277 255 

Vaiko teisių apsaugos skyrius 30 56 

Seniūnija 4 2 

Prokuroras 33 23 

Vaiko minimalios priežiūros priemonę 
vykdantis asmuo 

83 
39 

Vaiko vidutinės priežiūros priemonę 
vykdantis asmuo 

34 
38 

 
Iki 2011 m. sausio 1 d. Įstatymo redakcijos visos minimalios priežiūros priemonės, išskyrus įpareigojimą 
mokytis iki 16 m., galėjo būti skiriamos nuo 1 mėnesio iki 1 metų laikotarpiui, bet ne ilgiau, kol vaikui 
sueis 18 metų. 8 lentelėje pateikti duomenys rodo, jog vyrauja į ilgesnį laikotarpį orientuotos priemonės: 
pavyzdžiui, 2010 m. beveik ketvirtadalis (24 proc.) minimalios priežiūros priemonių skirta maksimaliam 
1 metų, 38 proc. priemonių skirta 6 mėn. laikotarpiui, be to, 118 kartų per metus minimalios priežiūros 
priemonės terminas buvo pratęstas ir tik 12 atvejų minimalios priežiūros priemonės taikymas buvo 
panaikintas prieš terminą (žr. 9 lentelę). 2011 ir 2012 m. iki 1 mėnesio trukmės buvo skirtos atitinkamai 
57 ir 56 priemonės, o nuo 3 iki 12 mėn. – atitinkamai 730 ir 640 priemonių. Tokia praktika rodo, kad 
paprastai per trumpą laikotarpį minimalios priežiūros priemonėmis pasiekti pakankamų teigiamų vaiko 
elgesio pokyčių nepavyksta. 
 

8 lentelė. Paskirtos minimalios priežiūros priemonės trukmė 2009–2012 m. 
 

MPP trukmė 2009 2010 2011 2012 

MPP skirta iki 20 val. * * 2 3 

MPP skirta iki 1 mėn. 47 59 57 56 

MPP skirta iki 3 mėn. 199 166 * * 

MPP skirta iki 6 mėn. 131 232 * * 

MPP skirta iki 12 mėn. 197 147 * * 

MPP skirta nuo 3 iki 12 mėnesių * * 730 640 

*Nurodytais metais duomenys pagal šiuos parametrus nebuvo renkami. 

 
Be to, paskyrus minimalios priežiūros priemones, jų vykdymas retai kada koreguojamas (žr. 9 lentelę): 
2009–2012 m. paskirtoji priemonė buvo pakeista į kitą minimalios priežiūros priemonę vidutiniškai 39 
kartus per vienus metus, o kitas minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo (pavyzdžiui, jei vaikas 
perėjo į kitą mokyklą) skirtas vidutiniškai 29 kartus per vienus metus. Tokie skaičiai galėtų būti rodikliu, 
jog vaikams skiriant minimalią priežiūrą parenkamos tinkamos priemonės.  
 

9 lentelė. Vaiko minimalios priežiūros priemonių pratęsimas, pakeitimas, panaikinimas  
2009–2012 m. 

 

 2009 2010 2011 2012 

MPP vykdymo terminas pratęstas 94 118 142 122 

MPP pakeista kita MPP 43 29 54 29 

Skirtas kitas MPP vykdantis asmuo 32 18 30 35 

MPP taikymas panaikintas prieš 
terminą 

5 12 17 21 

 
Kita vertus, atkreiptinas dėmesys, jog 2009–2012 m. vidutiniškai 94 kartus per vienus metus buvo 
kreiptasi į teismą dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros priemonę, kai pritaikius minimalios priežiūros 
priemonę nepavyko pasiekti teigiamų vaiko elgesio pokyčių (žr. 6 lentelę). Tai sudaro 18–20 proc. visų 
vaikų (t. y., kuriems atitinkamais metais buvo paskirta minimalios priežiūros priemonė). Nors 2011 ir 
2012 m. šis skaičius santykinai buvo mažesnis – į teismą kreiptasi atitinkamai 89 ir 95 kartus (apie 
15 proc. visų vaikų skaičiaus) ir tai vertintina kaip teigiama tendencija, vis dėlto dar galima teigti, kad 
didelei daliai vaikų dėl per vėlai paskirtos minimalios priežiūros priemonės, dėl jos neefektyvaus ar 
nekokybiško vykdymo, dėl jos nepakankamumo ar vaiko neatvykimo, vengimo ją vykdyti ir kitų 
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priežasčių minimalios priežiūros priemonės neišsprendžia pirminio pagalbos vaikui poreikio. Tokie 
atvejai 2009, 2010 ir 2012 m. kasmet sudarė apie pusę (2009 m. – 43 proc., 2010 m. – 58 proc., 2012 m. 
– 52 proc.), o 2011 m. net 67 proc. visų kreipimųsi į teismą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo.  
Tikslinga aptarti duomenis apie minimalios ir vidutinės priežiūros priemones skiriančių ir jų vykdymą 
koordinuojančių savivaldybių vaiko gerovės komisijų veiklos praktiką (žr. 10 lentelę). Kaip matyti, 
komisijų narių skaičius yra gana stabilus ir kiek padidėjęs 2010 m. išlieka šiek tiek didesnis nei 600. Tą 
patį galima teigti ir apie posėdžių skaičių, kurių vidutiniškai per vienus metus įvyksta apie 500. Tiesa, 
kaip minėta anksčiau, ne visos savivaldybės yra vienodai aktyvios, vienose jų posėdžiai vyksta dažnai, 
kitose beveik nevyksta. Pažvelgus į posėdžių tematikos struktūrą aiškiai matyti, kad didžioji dauguma 
posėdžių skiriama vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo klausimams svarstyti 
(2009 m. – 77 proc., 2010 m. – 80 proc., 2011 m. – 88 proc., 2012 m. – 97 proc.). Tai rodo, jog 
praktikoje pagrindinė komisijos funkcija (nepaisant įvairių kitų Įstatymo numatytų funkcijų) yra būtent 
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas ir kitų su šių priemonių taikymu susijusių 
klausimų sprendimas.  
 

10 lentelė. Duomenys apie savivaldybės administracijų vaiko gerovės komisijas 2009–2012 m. 
 

 2009 2010 2011 2012 

Vaiko gerovės komisijos nariai 578 617 611 626 

Įvykusių posėdžių skaičius 510 502 457 543 

Iš jų: 
dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar 
panaikinimo 

391 402 402 

 
 
 
 
 
 
 

527 

 
Apibendrinant šį skyrių, galima daryti kelias pagrindines išvadas. Nors minimalios ir vidutinės priežiūros 
sistema skirta delinkventinio elgesio asmenims, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus, ji 
dažniausiai taikoma dėl nenusikalstamo pobūdžio elgesio. Daugiausia minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemonės skiriamos dėl mokyklos nelankymo ar kitokio pavojingo elgesio, t. y. veikų, kurios nėra 
nusikalstamos ar administraciniai teisės pažeidimai. Taip pat apie pusė vaikų, jaunesnių nei įstatymo 
įtvirtintas minimalus baudžiamosios atsakomybės amžius, padariusių nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių turinčią veiką, t. y. nepatenkančių į baudžiamosios justicijos akiratį, nesulaukia 
atsako minimalios ir vidutinės priežiūros sistemoje.  
Dažniausiai skiriamos priemonės – įpareigojimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo 
ar profesinio mokymo programas ir specialisto konsultacija, kuri paprastai taip pat susijusi su mokyklos 
specialistų teikiamomis paslaugomis. Tokia tendencija, viena vertus, susijusi su tuo, kad neretai švietimo 
įstaigos būna praktiškai vienintelės įstaigos, kurios pagal įstatymą gali įgyvendinti priemones. Kita 
vertus, tokių priemonių skyrimas susijęs ir su dažniausiu skyrimo pagrindu – mokyklos nelankymu.  
Statistiniai rodikliai rodo, kad minimalios priežiūros priemonės neišsprendžia pirminio pagalbos vaikui 
poreikio – kreipimaisi į teismus dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros priemonę, kai pritaikius 
minimalios priežiūros priemones nepavyko pasiekti teigiamų vaiko elgesio pokyčių, kasmet sudaro 
didelę dalį visų kreipimųsi į teismą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo. 
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2.2. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros  
tyrimai Lietuvoje   

 
Dr. Salomėja Zaksaitė 

 
 
Lietuvoje atlikti šie tyrimai, pateikti išvados, ataskaitos ir kiti dokumentai, susiję su vaiko minimalios ir 
vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimu: Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, 
situacijos, veiksnių ir priežasčių, paskatinusių nusižengti, analizė (2010 m. atliktas VšĮ „Globali 
iniciatyva psichiatrijoje“);114 2009 m. A. Petruškevičiūtės atliktas tyrimas „Vaiko minimalios priežiūros 
priemonių taikymas vaikams, vartojantiems psichoaktyvias medžiagas: praktinė patirtis ir teoriniai 
aspektai“;115 2009, 2010 ir 2011 m. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklos 
ataskaitos;116 2008 m. Teisės instituto išvada Teisingumo ministerijai;117 2011 m. Valstybės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos raštas Švietimo ir mokslo ministerijai;118 2010 m. K. Vitkausko atliktas 
tyrimas apie delinkventinio elgesio vaikų resocializaciją nepilnamečių vidutinės priežiūros sistemoje.119 
Pagrindinės tyrimų išvados bei rekomendacijos skirstomos į dvi dalis: 1) vaiko minimalios ir vidutinės 
priežiūros vykdymo problematika; 2) pasiūlymai dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros tobulinimo. 
 

1) Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros vykdymo problematika 
 

S. Bieliūnės ir kt. tyrimu nustatyta, kad daugumai vaikų socializacijos centrų ugdytinių nebuvo laiku 
teikiama švietimo ir kita pagalba prieš paskiriant vidutinės priežiūros priemonę. Dauguma šių vaikų 
nurodė turintys bendravimo patirties su vaikų teisių apsaugos skyrių specialistais, teritorinių policijos 
įstaigų atstovais, iki sulaikymo ar organizuotos specialistų konsultacijos nemažai jų jau buvo padarę 
teisės pažeidimų. Tai rodo, kad savivaldybėje turėtų būti sukurtas ne tik efektyvaus įstaigų 
bendradarbiavimo modelis, bet ir itin didelis dėmesys telkiamas į pagalbą vaikams tik pradėjus 
formuotis deviaciniam jų elgesiui. Siekiant didinti minimalios priežiūros priemonių veiksmingumą, būtų 
tikslinga didinti minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo formų plėtrą įtraukiant į veiklą 
bendruomenių narius, nevyriausybines organizacijas.120 Matyti, kad nors tyrimas skirtas tik vienos – 
vidutinės priežiūros priemonės – skyrimo, vykdymo ir kitoms problemoms identifikuoti, kompleksinės 
tyrimo įžvalgos reikšmingos tobulinant visą vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemą.  

Mokslininkas K. Vitkauskas analizuodamas vidutinės priežiūros priemonės vykdymo problematiką 
įžvelgia visos sistemos nedarnumą. Jo atliktame tyrime išskiriamos penkios pagrindinės vaiko vidutinės 
priežiūros problemos.  
                                                           
114 Bieliūnė S., Juodkaitė D., Uscila R. Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, 
paskatinusių nusižengti, analizė. Tyrimas. Vilnius, 2010 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.gip-
vilnius.lt/download/Vaiku_prieziuros_priemone.pdf>.  
115 Petruškevičiūtė A. Vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymas vaikams, vartojantiems psichoaktyvias medžiagas: 
praktinė patirtis ir teoriniai aspektai. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija. Pranešimas konferencijoje „Psichoaktyviųjų 
medžiagų vartojimo prevencija ugdymo įstaigose“. Vilnius, 2009 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 
<http://www.ntakd.lt/bylos/dokumentai/renginiai/09-11-16-SMM-pranesimai/6-a.petruskeviciute.pdf>. 
116 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2009 metų veiklos ataskaita 2010-03-22 Nr. 4-1. Lietuvos 
Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2010 metų veiklos ataskaita 2011-04-04 Nr. 4-7; Lietuvos Respublikos 
vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2011 metų veiklos ataskaita 2012-04-02 Nr. 4-11; Lietuvos Respublikos vaiko teisių 
apsaugos kontrolieriaus 2012 metų veiklos ataskaita 2013-03-29 Nr. 4-1. 
117 Justickaja S. Išvada Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Dėl nepilnamečių justicijos programos tęstinumo. Teisės 
institutas. 2008-03-28 Nr. 2R. 
118 Tarnyba apklausė savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrius dėl problemų, kylančių taikant Vaiko minimalios ir vidutinės 
priežiūros įstatymą. Tarnybai atsakymus pateikė 49 vaiko teisių apsaugos skyriai iš 60-ies. Plačiau: Valstybinės vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijai. 2011-08-19, S-3592.  
119 Siekiant išsiaiškinti vidutinės priežiūros taikymo galimybes socializacijos centruose, 2010 m. balandžio mėn. K. Vitkausko 
buvo atlikta centrų direktorių struktūrizuota apklausa (respondentams telefonu buvo pateikti 30 klausimų). Plačiau: 
Vitkauskas K. Delinkventinio elgesio vaikų resocializacija nepilnamečių vidutinės priežiūros sistemoje // Viešoji politika ir 
administravimas, 2010, Nr. 33, p. 115–127.  
120 Bieliūnė S., Juodkaitė D., Uscila R. Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, 
paskatinusių nusižengti, analizė. Tyrimas. Vilnius, 2010 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.gip-
vilnius.lt/download/Vaiku_prieziuros_priemone.pdf>. 
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Pirma, neefektyvi lėšų skirstymo sistema. Socializacijos centre vaikui išlaikyti, ugdyti finansai 
skiriami iš programinių valstybės biudžeto lėšų. Be to, savivaldybės iki rugsėjo 1 d. paskirsto lėšas 
mokymo įstaigoms pagal mokinių skaičių (mokinio krepšelis). Jeigu vaikas siunčiamas į socializacijos 
centrą viduryje mokslo metų, mokiniui skirti pinigai lieka mokyklose, kurių vadovai dažnai delsia 
informuoti ŠMM apie vaiko išvykimą.  

Antra, probleminiai socializacijos centrų ir vaiko atstovų pagal įstatymą santykiai. Socializacijos 
centruose apie 40 proc. nepilnamečių yra atvykę iš vaikų globos namų, likusieji – iš šeimų arba šeimynų. 
Centrai vykdo tik laikinąją vaiko globą, todėl vaiko atstovų pagal įstatymą teisės ir pareigos galioja ir 
vykdant vaiko vidutinę priežiūrą (tėvai ir globos įstaigos gauna išmokas už vaiką). Tad būtina užtikrinti 
gaunamų lėšų panaudojimą pagal paskirtį. Praktika rodo, jog ypač daug problemų kyla 
bendradarbiaujant su vaikų globos namais: dauguma įstaigų, motyvuodamos dideliu atstumu tarp centrų 
ir globos namų, nepalaiko ryšių su vaiku, nesidomi vaiko elgesio pokyčiais, neskiria jiems dienpinigių, 
vengia priimti vaikus atostogų metu.  

Trečia, nėra bendrų socializacijos centrų veiklą reglamentuojančių nuostatų. Šiuo metu įstaigos 
vadovaujasi apskrities viršininko patvirtintais socializacijos centrų nuostatais, kurių vidaus tvarkos 
taisyklės, skatinimo ir drausminimo sistema, atostogų suteikimo tvarka skirtingai reglamentuotos. 
Įstatymų spragas, susijusias su vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymu, minėjo ir teisėsaugos 
institucijos. Vaiko teisių apsaugos kontrolierei buvo pateiktos šios teismų pastabos ir pasiūlymai dėl 
Įstatymo įgyvendinimo problemų: Įstatymo taikymo tvarka nereglamentuota, kreipimųsi dėl leidimo 
skirti vidutinę priežiūros priemonę vaikui nagrinėjimo tvarka turėtų būti reglamentuota Civiliniame, 
Civilinio proceso, Baudžiamojo proceso kodekse ar kituose įstatymuose; įstatymuose nėra išsamiai 
reglamentuoti socialiniai santykiai, kurie susiklosto teismui išdavus leidimą taikyti vidutinės priežiūros 
priemonę vaikui, t. y. tėvų bendravimo su vaiku, jo išlaikymo, auklėjimo klausimai bei kitų teisių ir 
pareigų turinys. Apylinkių teismų (apibendrintu) požiūriu, viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad nei 
šiame Įstatyme, nei kituose įstatymuose nėra aptartos šių vaikų statuso ypatybės, kurias nulemia jų 
buvimo vaikų socializacijos centre pagrindas, įskaitant ir vaiko teisę į atostogas ir išvyką į namus; ir pan. 
Šių klausimų sprendimas negali būti paliktas vaikų socializacijos centrų steigėjams ar patiems centrams, 
kadangi bet koks asmens teisių ir laisvių varžymas, naujų pareigų nustatymas turėtų būti reguliuojamas 
įstatymu.121  

Ketvirta, Įstatyme nėra aiškiai įvardyta, kokie vaikai gali patekti į socializacijos centrus. Tik 
socializacijos centrų nuostatuose pažymėta, kad nepriimami vaikai, turintys vidutinę ir sunkią psichinę 
ar fizinę negalią. Prieš siunčiant vaiką į socializacijos centrą, reikia įvertinti jo sveikatą. Kadangi 
dokumentams sutvarkyti savivaldybėms skiriamas ribotas laikas, dažnai psichiatras, tikrindamas vaiko 
sveikatą, apsiriboja pažyma, jog vaikas nebuvo lankęsis pas specialistą. Šios aplinkybės į socializacijos 
centrus leidžia patekti vaikams, turintiems ne tik elgesio problemų, bet ir komunikacijos, intelekto ir kt. 
sutrikimų.  

Penkta, socializacijos centrams trūksta socialinių pedagogų individualiai dirbti su vaikais, 
pavyzdžiui, Gruzdžių socializacijos centre nėra psichologo etato, taip pat trūksta teisininkų ir apsaugos 
darbuotojų.122 Patys vaikų socializacijos centrų atstovai nurodė tokias pagrindines problemas, kurios iš 
esmės atkartoja ir papildo mokslininko įvardytas: 1) pastebima tendencija, kad vaikams iš globos 
institucijų dažniau skiriamas maksimalus terminas, kitaip nei vaikams, gyvenantiems šeimose. Iškyla 
klausimas, koks terminą nustatančios (siūlančios) institucijos(-ų) tikslas – galbūt „atsikratyti“ vaiko 3 
metams – vaikas negrįš, nes paskirtas maksimalus laikas ir galima atsikvėpti; 2) į vaikų socializacijos 
centrą nepilnamečius pristatančios institucijos nepateikia visų reikalaujamų (būtinų) dokumentų; 3) 
vaikus siunčiant į vaikų socializacijos centrus supainiojamos vaiko elgesio ir psichikos problemos, be to, 
nepakanka duomenų apie vaikų sveikatą, vaiko socializacijos centras neturi galimybių teikti gydymo ir 
pan. paslaugų vaikams, kurie turi priklausomybės problemų.123 Įvardyti ir vis dar neišspręsti sunkumai 
minimi ir 2011 m. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ataskaitoje: vidutinės priežiūros priemonės 
tikslams pasiekti ypač svarbi darbuotojų kompetencija, personalo skaičius. Centrų darbuotojams stinga 
žinių ir gebėjimų dirbti su vaikais, taip pat trūksta reikalingų specialistų (pvz., psichologų).124 

                                                           
121 Ten pat. 
122 Vitkauskas K. Delinkventinio elgesio vaikų resocializacija nepilnamečių vidutinės priežiūros sistemoje // Viešoji politika 
ir administravimas, 2010, Nr. 33, p. 115–127.  
123 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2009 metų veiklos ataskaita 2010-03-22 Nr. 4-1. 
124 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2011 metų veiklos ataskaita 2012-04-02 Nr. 4-11. 
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Manytina, kad vidutinės priežiūros priemonės vykdymo problemos yra susijusios su minimalių 
priežiūros priemonių vykdymo spragomis ir atvirkščiai. Socialinių darbuotojų trūkumas, nepakankamas 
vaiko fizinės ir psichinės sveikatos ištyrimas ir padrikas darbas su vaiku būdingas tiek minimaliai, tiek 
vidutinei priežiūrai (ką savo ruožtu lemia ir objektyviai mažas finansavimas, ir neefektyvus lėšų 
paskirstymas).  

Teisės instituto išvadoje ir 2009 m. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus ataskaitoje 
identifikuojamos problemos, susijusios su nepakankama pagalba vaikui lokaliniu (bendruomenės) 
lygmeniu. Teisės instituto išvadoje nurodyta, kad minimalios priežiūros priemonė – įpareigojimas 
lankyti vaikų dienos centrą – vaikams galėtų būti taikoma dažniau, tačiau jos praktinį įgyvendinimą 
riboja tai, kad kai kuriose savivaldybėse nėra nė vieno vaikų dienos centro, į kurį galėtų būti nusiųstas 
vaikas, dažnai savivaldybėse veikiančius vaikų dienos centrus jau lanko maksimalus vaikų skaičius, todėl 
paskirti dar vienam vaikui lankyti atitinkamą vaikų dienos centrą nebūna galimybės ar savivaldybėje 
veikiančiame vaikų dienos centre įgyvendinama programa neatitinka vaiko, kuriam galėtų būti paskirta 
minimalios priežiūros priemonė, amžiaus. Savivaldybių administracijos neskiria pakankamai dėmesio 
įstaigoms, galinčioms teikti socialines paslaugas šeimai ir vaikui, savivaldybės teritorijoje steigti, neskiria 
lėšų minimalios priežiūros priemonėms įgyvendinti.125  

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė taip pat atkreipė dėmesį į vaikų dienos centrų problemas: 1. 
Svarbiausias vaikų dienos centrų (ypač įsteigtų nevyriausybinių organizacijų) veiklos pagrindas – lėšos, 
gaunamos iš valstybės biudžeto pagal atitinkamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas 
nacionalines programas, tačiau toks veiklos finansavimas neužtikrina jų veiklos tęstinumo, projektinė 
veikla riboja galimybes kurti ir plėsti paslaugų sistemą. 2. Mažiausiai galimybių gauti vaikų dienos 
centruose teikiamas paslaugas yra sudaryta ikimokyklinio amžiaus vaikams (iki 7 metų) ir 16–18 metų 
amžiaus vaikams. 3. Vaikų dienos centrų teikiamos paslaugos ribotos kaimiškose ir atokesnėse vietovėse 
bei vienkiemiuose gyvenantiems ir dažniausiai socialinę atskirtį patiriantiems vaikams bei jų šeimoms. 4. 
Vaikų dienos centrams susiduriant su finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumu, juose ypač trūksta 
individualių psichologinių konsultacijų, didesnio finansavimo kokybiškam ir visaverčiam vaikų 
maitinimui užtikrinti. Be to, vaikų dienos centrai visiškai neteikia teisinių konsultacijų ir teisinės 
pagalbos. 5. Trūkstant vaikų dienos centre teikiamų paslaugų, turėtų būti sudaryta tarpinstitucinė 
pagalbos vaikui ir šeimai komanda, tačiau vaikų dienos centrų kontaktai su socialine aplinka yra riboti, 
t. y. trūksta jų bendradarbiavimo su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir pan.126 

Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, rajonų ir mažesnių miestų vaiko teisių 
apsaugos skyriai vieningai iškelia problemą, kad praktikoje trūksta tiek kompetentingų specialistų, tiek 
įstaigų (dienos centrų, atvirų jaunimo centrų ar kitų socialinių paslaugų įstaigų), tiek programų, todėl 
minimalių priežiūros priemonių parinkimas praktiškai priklauso ne nuo konkretaus vaiko poreikių, o 
nuo savivaldybėje esančių ir praktiškai veikiančių specialistų ar įstaigų (jei minimali priemonė (pvz., 
specialisto konsultacijos, dienos centras ar pan.) vaikui, gyvenančiam rajone, paskiriama mieste, kur 
specialistų ir įstaigų pasiūla didesnė, susiduriama su problema, kad tėvai negali skirti lėšų vaikui nuvykti į 
įstaigą ar pas specialistą ar dėl kitų priežasčių negali užtikrinti, kad vaikas vykdytų jam paskirtą 
minimalios priežiūros priemonę).  
Su šia problema susijusi ir kita daugelio vaiko teisių apsaugos skyrių įvardyta problema – paskyrus 
minimalios priežiūros priemones, su vaiku toliau dirba tie patys specialistai, kurie siekė vaiko elgesį 
pakoreguoti dar prieš minimalios priežiūros priemonės skyrimą (pvz., tos pačios mokyklos mokytojai, 
socialiniai pedagogai). Jei tokiems asmenims nepavyko vaiko elgesio pakoreguoti dar iki minimalios 
priežiūros priemonės skyrimo, vaiko elgesio jie negali pakeisti ir po priemonės skyrimo, nes dažniausiai 
visus vaiko elgesio koregavimo būdus ir priemones jie jau būna panaudoję.127  
 

2) Pasiūlymai dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros tobulinimo 
  
Tyrimuose akcentuojama kompleksinės pagalbos šeimai būtinybė. Siūlytina galimybė į Įstatymą įtraukti 
naujas priemones: praktinė pagalba šeimai, šeimos terapija, konsultacijos su šeima, kontaktinio asmens 

                                                           
125 Justickaja S. Išvada Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Dėl nepilnamečių justicijos programos tęstinumo. Teisės 
institutas. 2008-03-28 Nr. 2R.  
126 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2009 metų veiklos ataskaita 2010-03-22 Nr. 4-1. 
127 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai. 2011-08-19, S-3592. 
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(socialinio darbuotojo) paskyrimas šeimai. Sektinas Vokietijos pavyzdys – kai vaikui paskiriamas 
socialinis darbuotojas, kuris galėtų efektyviau bendrauti, konsultuoti, teikti socialinę ir kt. pagalbą 
asmeniui.128 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2010 m. ataskaitoje taip pat pažymėta, kad vaiko ir 
šeimos atžvilgiu taikomų poveikio priemonių spektras yra ribotas.129 Nurodyta, kad vienos iš 
efektyviausių priemonių buvo: psichologo (individualios) konsultacijos (tiek apskritai, tiek ir konkrečiu 
atveju – kai vaikas vartoja narkotines ir psichotropines medžiagas) ir šeimos konsultavimas.130  

Atsižvelgdama į atskleistas problemas, vaiko teisių apsaugos kontrolierė atsakingoms institucijoms 
pateikė siūlymus, kurių įgyvendinimas turėtų garantuoti kiekvieno vaiko teisę gauti reikalingą kokybišką 
pagalbą laiku ir kuo arčiau savo gyvenamosios vietos: 1) Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai užtikrinti nenutrūkstamą vaikų dienos centrų finansavimą (galimai suformuojant 
vaikų dienos centrų teikiamų socialinių paslaugų krepšelį, teikiant vaikų dienos centrams finansavimą 
dvejiems ar trejiems metams ir pan.); tobulinti informavimo apie vaikų dienos centrus ir jų teikiamas 
paslaugas sistemą; svarstyti galimybę organizuoti mokymus vaikų dienos centre dirbantiems 
socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams bei kitiems specialistams ir teisiniais klausimais; 
siekiant vienodai registruoti ir kaupti informaciją apie vaikų dienos centrus lankančius vaikus − jų 
skaičių, teikiamas/suteiktas paslaugas ir pan., svarstyti galimybę sukurti bendrą vaikų dienos centrų 
duomenų bazę; 2) savivaldybėms atlikus išsamią padėties analizę, įvertinus socialinės rizikos šeimų 
skaičių rajone, jų skaičiaus kaitos rodiklį, plėtoti vaikų dienos centrų tinklą (ypač kaimiškose vietovėse) 
bei užtikrinti kokybiškas ir prieinamas vaikų dienos centrų teikiamas socialines paslaugas vaikui ir jo 
šeimai; vykdant įstatymais nustatytą įpareigojimą teritorijos gyventojams užtikrinti socialinių paslaugų 
teikimą, skirti lėšų iš savivaldybės biudžeto vaikų dienos centrų teikiamoms socialinėms paslaugoms 
pirkti, taip užtikrinant nuoseklų vaikų dienos centrų darbą bei kokybiškų ir tęstinių paslaugų teikimą 
vaikams ir jų šeimoms; svarstyti galimybę vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus, kompensuoti dalį 
su jų nuvykimu į šias organizacijas susijusių lėšų ar svarstyti kitas galimybes, kaip pagerinti vaikų dienos 
centrų teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams.131  

K. Vitkausko manymu, sprendžiant vaiko vidutinės priežiūros problemas, reikia įteisinti atstovų 
pagal įstatymą atsakomybę už vaiko priežiūrą ir nustatyti atsakingų savivaldybių struktūrinių padalinių 
atitinkamos priežiūros vykdymą. Tikslinga parengti bendrą vaikų socializacijos centro veiklos modelio 
aprašymą, kuris būtų naudojamas visuose centruose. Centruose būtini (papildomi) psichologų, 
teisininkų, apsaugos darbuotojų etatai.132 
Apibendrinant tai, kas išdėstyta, pateiktina lentelė, kurioje schematizuotos pagrindinės vaiko minimalios 
ir vidutinės priežiūros vykdymo problemos ir siūlymai, kaip ją tobulinti. 
 

 
 

11 lentelė. Pagrindinės vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros vykdymo problemos  
ir jų sprendimo galimybės 

 
 

Problemos Problemų sprendimo galimybės 

Nepakanka vaikų dienos centrų, programų 
ir specialistų 

Suformuoti vaikų dienos centrų teikiamų socialinių paslaugų 
krepšelį, teikiant vaikų dienos centrams finansavimą dvejiems ar 
trejiems metams. 

Nepakankama pagalba šeimai Įstatymą papildyti naujomis (papildomomis) priemonėmis: praktinė 
pagalba šeimai, šeimos terapija, konsultacijos su šeima, kontaktinio 
asmens (socialinio darbuotojo) paskyrimas šeimai. 

             
 
 
 
 

                                                           
128 Justickaja S. Išvada Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Dėl nepilnamečių justicijos programos tęstinumo. Teisės 
institutas. 2008-03-28 Nr. 2R. 
129 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2010 metų veiklos ataskaita 2011-04-04 Nr. 4-7. 
130 Tyrimas. Vaiko minimalios priežiūros priemonių taikymas vaikams, vartojantiems psichoaktyvias medžiagas: praktinė 
patirtis ir teoriniai aspektai. Auksė Petruškevičiūtė. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Vilnius, 2009. 
131 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2009 metų veiklos ataskaita 2010-03-22 Nr. 4-1. 
132 Vitkauskas K. Delinkventinio elgesio vaikų resocializacija nepilnamečių vidutinės priežiūros sistemoje // Viešoji politika 
ir administravimas, 2010, Nr. 33, p. 115–127. 
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   11 lentelė (tęsinys). 
Problemos Problemų sprendimo galimybės 

Įstatymų problemos Kreipimųsi dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros priemonę vaikui 
nagrinėjimo tvarką reglamentuoti Civiliniame, Civilinio proceso, 
Baudžiamojo proceso kodekse ar kituose įstatymuose; Įstatyme 
aptarti vaiko statuso ypatybes, kurias lemia vaikų buvimas 
socializacijos centre, įskaitant ir vaiko teisę į atostogas ir išvyką į 
namus. Įteisinti atstovų pagal įstatymą atsakomybę už vaiko 
priežiūrą ir nustatyti atsakingų savivaldybių struktūrinių padalinių 
atitinkamos priežiūros vykdymą. Parengti bendrą vaikų socializacijos 
centro veiklos modelio aprašymą.  

Vaiko sveikatos ir netinkamo elgesio 
painiojimas 

Užtikrinti psichikos sveikatos pagalbą skiriant minimalios priežiūros 
priemones (nelaukiant, kol vaikas pateks į socializacijos centrą), 
steigti vaiko psichologo etatus dienos centruose, (papildomus) 
socialinio pedagogo ir psichologo etatus socializacijos centruose. 
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III. VAIKO MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ 
ĮGYVENDINIMO PROBLEMATIKOS TYRIMAS  

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE 
 

 

Ankstesnėse leidinio dalyse buvo nagrinėjami teoriniai vaiko minimalios priežiūros aspektai, remiantis 
iki šiol atliktais moksliniais tyrimais bei statistiniais duomenimis apžvelgtos minimalios ir vidutinės 
priežiūros taikymo praktikos tendencijos. Kaip minėta įvade, daugelis tyrimų Lietuvoje labiau orientuoti 
į vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo ypatumus. Labai mažai tirti minimalios ir vidutinės 
priežiūros skyrimo proceso ir minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo aspektai. Įstatymui 
įsigaliojus, kyla nemažai klausimų dėl vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimo veiksmingumo, ar ši 
sistema veikia sėkmingai, su kokiomis problemomis susiduriama praktikoje? Siekiant atsakyti į šiuos 
klausimus buvo atliktas empirinis tyrimas, kuriuo atskleidžiama minimalios priežiūros skyrimo ir 
vykdymo problematika. 

 

3.1. Tyrimo metodologija 

 
Dr. Simonas Nikartas, dr. Salomėja Zaksaitė 

 

Tyrimo metu minimalios priežiūros priemonių sistemos problematikai Lietuvoje įvertinti buvo 
naudojami empiriniai interviu ir stebėjimo metodai.  
 

Interviu metodas 
 
Siekiant nustatyti vaiko minimalios priežiūros133 įgyvendinimo problemas atlikti pusiau struktūruoti 
kokybiniai interviu su šios tematikos ekspertais (toliau vadinama – interviu). Ekspertai šiuo atveju yra 
tikslinė grupė asmenų, kurie disponuoja profesine praktika pagrįsta informacija apie tam tikrus 
socialinius procesus ir sritis. Ekspertų grupę sudarė trijų rūšių specialistai, turintys profesinių žinių apie 
minimalios priežiūros priemonių sistemą: 

1. Minimalios priežiūros priemones skiriantys asmenys. 
2. Minimalios priežiūros priemones vykdantys asmenys. 
3. Asmenys, formuojantys politiką minimalios priežiūros priemonių sistemos srityje. 

Remiantis interviu, buvo siekiama išsiaiškinti bendrą tiriamos minimalios priežiūros priemonių 
sistemos problematikos suvokimą, nustatyti realią minimalios priežiūros priemonių inicijavimo, 
skyrimo, vykdymo, vertinimo situaciją, iškylančias problemas, vaiko dalyvavimo jam skiriant ir vykdant 
minimalios priežiūros priemones praktiką, šias priemones skiriančių ir vykdančių subjektų veiklos 
vertinimą, tarpinstitucinio bendradarbiavimo skiriant ir vykdant minimalios priežiūros priemones 
pranašumus ir trūkumus, išsiaiškinti minimalios priežiūros priemonių sistemos teisinio reglamentavimo 
vertinimą ir pateikti pasiūlymus dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo bei vykdymo praktikos ir 
reglamentavimo tobulinimo. 

Iš viso buvo atlikti 24 interviu: 6 – su minimalios priežiūros priemonių skyrėjais, 16 – su 
minimalios priežiūros priemonių vykdytojais, 2 – su politikos formuotojais. Buvo taikomas tikslinės 
atrankos metodas, atsižvelgiant į ekspertų darbo patirtį tiriamojoje srityje. 

Interviu atlikimo laikotarpis: 2011 03 01–2011 06 01. 
Vidutinis interviu trukmės laikas: 1 val. 
Interviu apsibrėžta atlikti remiantis vienos savivaldybės atvejo analizės pagrindu. Tuo tikslu 

pasirinkta Vilniaus miesto savivaldybė ir joje veikiantys ekspertai: Vilniaus savivaldybės vaiko gerovės 
komisijos ekspertai, dalyvaujantys skiriant minimalios priežiūros priemones, ir Vilniaus miesto 

                                                           
133 Kaip minėta knygos įvade, analizuojant minimalios priežiūros inicijavimo, skyrimo proceso ir subjekto veiklos (vaiko 
gerovės komisijos) bei tikslinės grupės ypatumus, taip pat analizuojami ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo ar jų 
tikslinės grupės ypatumai, tačiau tiek, kiek jie yra bendri su minimalios priežiūros priemonėmis. 



 - 44 - 

savivaldybėje priemones vykdantys ekspertai. Šioje savivaldybėje vaikams daugiausia paskiriama 
minimalios priežiūros priemonių per metus, joje yra didžiausia minimalios priežiūros priemonių 
ekspertų koncentracija.  

Interviu atlikti padėjo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto sociologijos ir kriminologijos bei 
psichologijos ir kriminologijos specialybės studentai,  atlikę praktiką  Teisės  institute 2011 02 01–2011 
04 30. 

Interviu su ekspertais vyko pagal parengtas pusiau struktūruotas interviu gaires (žr. 1–3 priedus), 
skirtas atskirai minimalios priežiūros priemonių politikos formuotojams, skyrėjams ir vykdytojams. 
Kadangi interviu metodas leidžia tyrėjui gana lanksčiai moderuoti pokalbį, interviu metu buvo 
stengiamasi atsižvelgti į informantų turimų žinių nagrinėjama tema ypatumus.  
 
 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  
vaiko gerovės komisijos posėdžių stebėjimas 
 
  
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiai šešis kartus buvo 
stebimi dviejų Teisės instituto tyrėjų ir vienos praktikantės, tarp stebėjimų darant savaitės-dviejų 
savaičių pertrauką. Metodo taikymo laikas: 2011 m. kovo–gegužės mėnesiai. Nestruktūrizuoto 
stebėjimo metu buvo vedami vaiko gerovės komisijos darbo veiklos užrašai, kurie vėliau perkelti į 
elektroninę laikmeną ir pateikti kitiems tyrimą atliekantiems tyrėjams susipažinti.  
Stebėjimas tyrime buvo taikomas kaip papildomas metodas šalia interviu metodo. Literatūroje teigiama, 
kad interviu gauti duomenys remiasi informantų pasisakymais, iš kurių galima susidaryti nevisiškai realų 
vaizdą, nes išsisakydami informantai pateikia atsakymus, kurie jiems atrodo teisingi. Be to, vien tik 
klausydamasis informantų pasisakymų tyrėjas negali visapusiškai suvokti tyrimo konteksto. Tai 
įmanoma stebint.134  
Stebėjimas vyko pusiau atvirai, – dalis informantų žinojo, kad yra stebimi (Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos darbuotojai, policijos, prokuratūros atstovai); dalis informantų nežinojo (vaikas, vaiko 
atstovai, mokyklų socialinės pedagogės). Stebėjimas buvo tiesioginis – Teisės instituto tyrėjos tiesiogiai 
stebėjo komisijos posėdžius. Situacijos nebuvo dirbtinai kuriamos ar kontroliuojamos, todėl stebėjimas 
buvo natūralus, tyrėjos stengėsi nekristi į akis, tad stebėjimas priklauso neįkyriųjų tipui. Apibendrinant 
tai, kas išdėstyta, galima teigti, kad stebėjimo metodas padėjo gauti realių duomenų ir pirminės 
informacijos apie vaiko gerovės komisijos darbą, tyrėjos pačios labiau įsigilino į tyrimą.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Bitinas B., Rupšienė L., Žydžiūnaitė V. Kokybinių tyrimų metodologija. Vadovėlis vadybos ir administravimo studentams. 
Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2008, p. 181. 
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3.2. Priemones skiriantis subjektas: darbo vertinimas,  
kvalifikacija, finansai ir žmogiškieji ištekliai 

 
Dr. Salomėja Zaksaitė 

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones skiria savivaldybės administracijos vaiko gerovės 
komisijos. Komisijos veikia pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą, 
kuris vienose savivaldybėse yra nedetalus, trumpas, lakoniškas;135 o kitose išsamus.136 Įvairiose 
savivaldybėse komisijos darbo apimtys skiriasi. 

Komisijos kvalifikacija formalia prasme priklauso nuo savivaldybės administracijos direktoriaus 
patvirtintos komisijos sudėties. Paprastai į komisijos sudėtį patenka specialistai iš savivaldybės 
administracijos švietimo skyriaus, mokyklų, policijos komisariatų, pedagoginių psichologinių tarnybų, 
ligoninių, vaiko teisių apsaugos tarnybų ir pan.137 Taigi komisijos sudėtis atstovaujama įvairių sričių 
specialistų, todėl galima teigti, kad formaliai komisijos sudėtis yra atitinkanti jos sprendžiamų klausimų, 
susijusių su įvairiapusiais vaiko poreikiais, specifiką. Kyla klausimas, ar minėtas pareigas užimantys 
specialistai turi pakankamą kvalifikaciją dirbti su vaiku. 

Į šį klausimą gali padėti atsakyti kelių konkrečių situacijų analizė. Iš esmės stebėtuose posėdžiuose 
komisijai kvalifikacijos nestigo, tik vieną kartą pasitaikė atvejis, kai trūko konkrečių teisinių žinių. Vyko 
tokia situacija:138 vaikas nelankė mokyklos; nuteistas realia bausme 90 parų arešto už plėšimą. Jam buvo 
skirti įpareigojimai (elgesio apribojimas), bet jis jų nevykdė, apribojimus pakeitė į areštą. Policija taip pat 
prašė minimalios priežiūros priemonių. Mokykloje jo nebūdavo, prevencijos posėdyje jis žadėjo lankyti 
pamokas, bet nelankė. Sakė nelankęs pamokų, nes susilaukė sūnaus ir padeda auginti vaiką. Sprendimas 
buvo atitinkamas: komisija ruošėsi prašyti teismo pakeisti areštą į viešuosius darbus, nors patys nelabai 
žinojo, ar taip galima pagal įstatymus (nes jau buvo pakeista iš elgesio apribojimo į areštą). Kitais 
atvejais komisija iš esmės žinojo, ką galima skirti, ko ne.  

Žinoma, minėtas stebėjimo metodas pagrįstas tik keliais posėdžiais, vykusiais Vilniuje, jis neišsamus 
ir negali būti apibendrinamas visos Lietuvos komisijoms. Vis dėlto net ir iš kelių posėdžių stebėjimo 
galima daryti prielaidą, jog komisijos darbas kartais būna „tuščias“, bet ne dėl to, kad nenorėta padėti ar 
trūksta kvalifikacijos, bet dėl to, kad tinkamai neužtikrinamas priemonių įgyvendinimas.139 

Aptariant darbo krūvio problematiką, akivaizdu, kad komisijos darbo krūvis skiriasi priklausomai nuo 
miesto. Pavyzdžiui, Vilniuje komisija susirenka kiekvieną savaitę. Kiekvieną kartą išanalizuojami 
vidutiniškai 6–7 atvejai. Skubos atveju komisija dirba ilgiau, išanalizuoja daugiau atvejų. Taip pat būna 
tokių atvejų, kad komisija susirenka analizuoti prašymų/atvejų, kai yra rašomi prašymai griežtinti jau 

                                                           
135 Pavyzdžiui: Alytaus miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 26 d. įsakymu DV-37 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 
<http://www.ams.lt/va/Default.aspx?Id=3&DocId=28155>. 
136 Pavyzdžiui: Kretingos rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas savivaldybės 
administratoriaus direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. AI-89 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 
<http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/adm_isak/2011/A1-89.pdf>.  
137 Alytaus miesto, Kretingos rajono, Vilniaus miesto, Lazdijų rajono savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijų 
sudėtys, patvirtintos atitinkamų savivaldybių administracijos direktoriaus įsakymais. Plačiau: Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. 
sausio 26 d. įsakymu DV-37 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.ams.lt/va/Default.aspx?Id=3&DocId=28155>; 
Kretingos rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas savivaldybės administratoriaus 
direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. AI-89 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 
 <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/adm_isak/2011/A1-89.pdf>; Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos reglamentas, 
patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 30-688 
[interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30196426>; Lazdijų rajono 
savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 10V-377. 
138 2011 m. gegužės 10 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje. 
139 Pavyzdžiui, pasitaikė tokia situacija. Mergaitei 17 metų. Neatsiliepia į skambučius, neaišku, kur yra. Kelis kartus buvo 
skirtos minimalios priežiūros priemonės, bet jų nevykdė. Į mokyklą nevaikšto. Palaiko ryšį su broliu, bet nesako, kur ji 
gyvena, arba pasako labai abstrakčiai – pas draugę. Komisija abejoja, ką daryti, nes, viena vertus, 16-a metų ji jau turi, 
mokslas jai neprivalomas, bet ji neturi 18-os ir neaišku, ką veikia. Policija yra paskelbusi mergaitės paiešką. Sprendimas: 
atidėti sprendimą, kol bus rastas vaikas (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos administracijos vaiko gerovės komisijos 
posėdžio 2011 05 17 stebėjimo protokolas).  
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vykdomas priežiūros priemones. Būna atvejų, kad pasibaigus vienos priežiūros priemonės terminui 
priemonę tenka skirti antrą ar eilinį kartą. Nedažnai, bet taip pat pasitaiko, kad prašoma nutraukti 
priemonę dėl to, kad vaiko elgesys gerėja. Atsiradus naujoms aplinkybėms komisija taip pat susirenka 
svarstyti. Apskritai ekspertai komisijos darbą vertino nevienareikšmiškai. Viena vertus, teigta, kad 
komisijai tenka didelis darbo krūvis, tai yra papildomos funkcijos, už kurias nemokama. Kita vertus, 
aiškinta, kad komisija dirba darbą, tai pavestas darbas, priskirtas pagal funkcijas. Pareigybės 
aprašymuose numatyta tokia funkcija, taigi negalima sakyti, kad tai nemokamas darbas. 
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3.3. Vaiko minimalios priežiūros  
priemonių inicijavimas 

 
Judita Žukauskaitė 

 
Įstatymo 10 str. 1 dalyje numatyta, kad į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės 
administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros skyrimo, pratęsimo, pakeitimo 
arba panaikinimo vaikui gali kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, 
vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnija, prokuroras, vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis 
asmuo (kai vaikui buvo skirta minimalios priežiūros priemonė) ir vaiko vidutinės priežiūros priemonę 
vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta vidutinės priežiūros priemonė).  

Prašymą gavęs savivaldybės administracijos direktorius jį perduoda savivaldybės administracijos 
vaiko gerovės komisijai, kuri, surinkusi informaciją, prašymą nagrinėja uždarame posėdyje. Komisijos 
siūlymas dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo arba 
panaikinimo ir kita nagrinėjimo medžiaga pateikiama savivaldybės administracijos direktoriui (Įstatymo 
10 str. 2, 4 ir 7 d.). 

Įstatymo 8 str. 2 dalis nustato, kad minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tais 
atvejais, kai mokykla jau yra išnaudojusi visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, išskyrus 
atvejus, numatytus 8 str. 1 d. 1, 2 ir 3 punktuose.140  

Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos narių paklausus, kas dažniausiai kreipiasi dėl 
įstatyme numatytų vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, ekspertai minėjo, kad 
dažniausiai kreipiasi mokyklos ir globos namai, rečiau policija ar vaiko atstovai pagal įstatymą (tėvai, 
globėjai). 

„Daugiausia kreipiasi mokykla ar globos įstaiga, kurioje vaikas gyvena, toliau turbūt eitų policija ir tėvai 
paskutinėj vietoje.“ (4 E) 

Taip pat priemonę skiriantys ekspertai pastebėjo, kad iš mokyklų ir globos namų jaučiamas noras 
atsikratyti sudėtingų vaikų. 

„Labai nenori sudėtingų vaikų, kartais net juoką jau kelia, nes nu, tarsi komisija yra visagalė ir gali kažką... 
<...>. Visi kreipiasi, skirkit jam, ir tarsi jis nuo to pasikeis.“ (3 E) 

Apklausti mokyklos (priemones vykdantys) ekspertai tvirtino, kad mokykla į savivaldybės 
administracijos vaiko gerovės komisiją dėl minimalios priežiūros vaikams skyrimo kreipiasi tik tais 
atvejais, kai visos kitos priemonės yra išnaudotos.  

„Mes kreipiamės tada, kai jau viską esame padarę ir nieko nebegalime padėti. Suprantate, kaip yra, kai vaikas 
tik pradeda nelankyti. Mes visada stengiamės užtikrinti, kad tai baigtųsi – yra prevencinis pokalbis, svarstymas, 
surašome protokolus, visus įsipareigojimus, kas už ką yra atsakingas, priskiriam psichologo priverstines konsultacijas, 
kad jis turėtų mokyklą lankyti. Žiūrim – nėra rezultato, tada kviečiam direkcinį su aukštesniais įgaliojimais. Vėl 
svarstom, kodėl tu neini pas mus į pokalbį, kodėl tu nenori. Stebim pamokas, kalbamės su mokytojais, bandom 
išsiaiškinti. Kai ir tada nepasiekiam rezultato, kviečiam inspektorę. Mes su inspektore bendraujame, ji paaiškina visus 
teisės aktus, kad jis privalo lankyti. Bet jei ir tada nieko, tai tik tada mes kreipiamės.“ (12 E) 

Kiti kalbinti mokyklos ekspertai taip pat minėjo, kad į komisiją kreipiasi tik tais atvejais, kai patys 
nesugeba išspręsti problemos, kurią turi su vaiku: 

„<...> mūsų atveju buvo taip, kad mes turėjom problemą, kurią mes sprendėm. Bandėm spręsti patys savo jėgom ir 
po to, kai mes supratom, kad mums neišeina, tada mes kreipėmės į vaikų teises ir į savivaldybę, kad skirtų šitam vaikui 
minimalios priežiūros priemones.“ (12 E) 

Dar vienas kalbintas ekspertas pasakojo, kad jų mokykla bendradarbiauja su vaiko teisių apsaugos 
tarnyba ir nepilnamečių inspektoriais. Organizuojamuose bendruose tarpžinybiniuose susitikimuose 
svarstomi probleminiai vaikai ir jiems taikomos priemonės. Tik nustačius, kad taikomos priemonės 

                                                           
140 Tai yra, kai vaikas: 1) yra padaręs nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos 
padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos 
Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką; 2) yra padaręs administracinių 
teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė; 3) yra padaręs 
administracinį teisės pažeidimą, tačiau jam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 
nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda. 
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nepadeda ir vaikas nedaro pažangos, nusprendžiama kreiptis į komisiją dėl minimalios ir vidutinės 
priežiūros priemonės skyrimo. 

„Mes bendradarbiaujame su seniūnijos vaiko teisėmis, nepilnamečių inspektoriais ir kiekvieną mėnesį būna 
tarpžinybinis susitikimas, kur yra aptariamos tos šeimos, kuriose mokosi mūsų vaikai, esamus teigiamus arba neigiamus 
pokyčius. Ir tiesiog jeigu matome, kad nepadeda mūsų taikomos priemonės ir nėra kitos išeities, vaikas nedaro pažangos, 
nėra teigiamo rezultato, rašome raštus, charakteristikas, ir tada jau ten savivaldybėje nusprendžiama, kada surengti 
susitikimą. Tiesiog viskas vyksta per bendradarbiavimą ir pokalbį su vaiko teisėmis.“ (16 E) 

Dalis ekspertų, pavyzdžiui, viena seniūnijos socialinė darbuotoja ir nevyriausybinių organizacijų 
atstovai, nėra linkę kreiptis dėl minimalios priežiūros skyrimo, pabrėždami, kad dažniau kreipiasi 
mokyklos ir policijos atstovai. Tyrime dalyvavę vaikų ir jaunimo dienos centrų darbuotojai pasakojo, 
kad jiems netgi tenka „kovoti“, kad šios priemonės nebūtų paskirtos: 

„Realiai pati viską skaičiausi, kad tik neįvyktų, prieš tą minimalią priežiūrą. Taip pat skaičiau įstatymą ir 
domėjausi, skambinau į seniūnijas, į savivaldybę. Klausiau, kodėl reikia taip, gal galima kažką prieš tai padaryt. Tai 
nu tiesiog viskas yra asmenine iniciatyva daryta.“ (21 E) 

Vaikų ir jaunimo dienos centrų darbuotojai skundėsi, kad kartais tiktai gavus oficialų raštą iš 
savivaldybės sužinoma, kad jų dienos centrą lankys vaikas, kuriam paskirta minimalios priežiūros 
priemonė. Dažnai net nesiteiraujama, ar tas dienos centras turi galimybių ir resursų priimti vaiką ir juo 
pasirūpinti per paskirtą minimalios priežiūros laikotarpį. 

„Tiesiog atėjo raštas ir gali būti, kad pagal rajoną, kad vaikas būtent iš šito rajono ir tada skiria į dienos centrą.“ 
(21 E) 

Iš atliktų interviu paaiškėjo tam tikras mokyklų ir vaikų ir jaunimo dienos centrų atstovų požiūrių 
nesutapimas: mokyklų atstovai vienareikšmiškai tvirtino, kad dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių 
skyrimo kreipiasi tik tais atvejais, kai mokykla yra išnaudojusi visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo 
galimybes, o apklausti ekspertai iš vaikų ir jaunimo dienos centrų apskritai yra priešiškai nusiteikę 
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo atžvilgiu bei įsitikinę, kad vaikui galima padėti ir 
kitais būdais. Tai rodo skirtingų specialistų, dirbančių su vaiku, skirtingą požiūrį į vaiko problemas ir jų 
sprendimą. Dienos centrų darbuotojai visada stengiasi išsiaiškinti, ar ta minimalios priežiūros priemonė 
yra reikalinga, ar galima kaip nors kitaip padėti vaikui. Dienos centrų darbuotojams net ne visada 
pranešama, kad vaiko elgesys bus svarstomas komisijoje. Dar mažiau dienos centrų atstovų dalyvauja 
priemonės svarstyme, kai vaikas nėra žinomas dienos centro darbuotojams (vaikas nelanko to dienos 
centro). 
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3.4. Vaiko minimalios priežiūros priemonių  
taikymo dažnumas 

 
Laura Ūselė 

 

Apie tai, kokios minimalios priežiūros priemonės vaikams skiriamos dažniausiai, daugiausia 

informacijos galėjo pateikti priemones skiriantys ekspertai. Priemones vykdantys ekspertai komentavo, 

kokios minimalios priežiūros priemonės, vykdomos jų įstaigoje, dažniausiai yra paskiriamos vaikams. 

Ekspertai atkreipia dėmesį, jog dažniausiai vaikams skiriamas įpareigojimas mokytis: 

„Dėl minimalių dažniausiai būna visiems vienodai, – įsipareigojimas iki 16 metų mokytis, lankyti kokį nors 

klubą, pavyzdžiui: vienam vaikui buvo paskirta lankyti policijos klubą vaikams ir jaunimui, ir paskui nepilnamečių 

inspektorė tą kontroliuoja, ar dienos centro (čia konkrečiai apie policijos klubo vaikams ir jaunimui) direktorė 

kontroliuoja, kaip vykdomas šis įsakymas.“ (14 E) 

Atkreiptinas dėmesys, jog statistiniai duomenys apie vaikams skiriamų minimalios priežiūros 

priemonių rūšis rodo, kad praktikoje dažniausiai vaikams skiriamos specialistų konsultacijos. Toks 

skirtumas, tikėtina, atsiranda dėl to, jog daugeliu atvejų skiriamos specialisto konsultacijos nukreipiamos 

į mokyklą – jas realizuoja mokyklos psichologas, socialinis pedagogas ar pan. Todėl priemonės 

vykdymas ekspertų siejamas su mokykla. Kita vertus, statistiniai duomenys atspindi bendrą visos šalies 

situaciją, nors ekspertai dalijosi patirtimi apie minimalios priežiūros priemonių skyrimo praktiką 

Vilniuje. Visgi abejotina, kad situacija Vilniuje labai skirtųsi nuo situacijos visoje šalyje. 

Dalis ekspertų atkreipia dėmesį, kad dažniausiai skiriama ne pavienė priemonė, o jų grupė: 

„Visa minimali – kompleksą paprastai skiri: mokyklos lankymas, konsultavimasis pas psichologą, lankymas 

kokių būrelių. Paprastai kompleksą skiri. Iš tikrųjų priemonių skyrimo arsenalas yra labai ribotas.“ (13 E) 

Taip pat skiriant minimalios priežiūros priemonių kompleksą svarbus jų suderinamumas. Neretai 

pasitaiko, jog vaiko problema yra kompleksinė, tačiau kelių priemonių jam paskirti nepavyksta, nes dalis 

jų vaikui neprieinamos (per toli, per brangios ir pan.): 

„Ten jau vaiką nuveža mama ir ten jie sutaria kartą į savaitę, kada mama galės jį lydėt. Mūsų mokykla yra čia, o 

policijos klubas čia kitam rajone. Turi būti kažkas, kas galėtų tą vaiką nuvest, palydėt, nes pats ten jis per visą miestą 

nevažiuos <...>“ (11 E) 

Paklausti, kodėl, jų nuomone, dažniausiai skiriamos būtent šios, jų įvardytos, minimalios priežiūros 

priemonės, ekspertai nurodė keletą priežasčių. Pirmiausia ekspertai atkreipė dėmesį, jog dažniausiai 

skiriamos minimalios priežiūros priemonės atspindi problemų, su kuriomis susiduria svarstomi vaikai, 

ratą. Priemonių skyrimo procese dėmesys kreipiamas būtent į tai, su kokiais sunkumais susiduria vaikas, 

kokios pagalbos jiems išspręsti jam reikia. Vaikai, kuriems skiriamos minimalios priežiūros priemonės, 

paprastai jau turi problemų su mokyklos lankymu, dažnos problemos šeimoje.141 

Antra, mokykla yra ta vieta, kurioje vaikai, jų problemos gerai pastebimos, nes joje jie praleidžia 

daug laiko, ir kurią iki 16 metų lankyti jie privalo. Todėl per mokyklą vaikai lengviausiai pasiekiami, joje 

turimi tam tikri formalūs svertai, kuriais galima bandyti užtikrinti priemonių vykdymą, vaiko dalyvavimą 

jose:  

<...> kartais dar būna sprendimas, kad rekomenduoja lankyti psichologą ar socialinio pedagogo individualias 

konsultacijas mokyklos viduje. Tai tada mes tariamės su tėvais, ar jaunimo klube jiems geriau tas konsultacijas lankyt, 

nes ten ruošia pamokas ir po pamokų daugiau bendrauja, ar čia. Dažniausiai renkasi mūsų socialinės pedagogės ir 

psichologės konsultacijas. Nes jie čia mokosi, vis tiek čia daugiau laiko praleidžia.“ (18 E) 

                                                           
141 Vaikų, kuriems taikomos minimalios priežiūros priemonės, asmenybės ir socialinės aplinkos problematika plačiau 

aptariama 4.5 skyriuje. 
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Kai kurie ekspertai užsimena, kad šios minimalios priežiūros priemonės dominuoja, nes įstatymas 

nesuteikia didelio pasirinkimo priemones skiriantiesiems. Be to, daugelio šių priemonių skyrimą 

apsunkina kontrolės mechanizmo nebuvimas ar finansų trūkumas, finansavimo modelio neaiškumas: 

„O dažniausiai nėra labai didelio pasirinkimo kažkokio kitokio įstatyme.“ (2 E) 

„Kitas nelabai įmanoma skirti ir kontroliuoti nelabai, ir skiri iš to, kas yra.“ (13 E) 

Ekspertai kalbėdami apie rečiausiai skiriamas minimalios priežiūros priemones sutiko, jog tai 

įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku, nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko 

elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, įpareigojimas dirbti auklėjamojo 

pobūdžio darbus (Įstatymo 6 str. 1 d. 6–8 p.). Jos įtvirtintos Įstatyme visai neseniai, nėra nusistovėjusio 

jų vykdymo mechanizmo, neaišku, kas kontroliuoja jų vykdymą, be to, joms skirti būtinas teismo 

leidimas. Tai pagrindiniai veiksniai, šiuo metu lemiantys retą jų skyrimą. 

„Rečiausiai tai turbūt dabar pagal naująjį įstatymą yra tos priemonės, kur reikalauja kreiptis į teismą, tai yra, 

kurios iš dalies yra susijusios su laisvės tam tikrais apribojimais, kaip aš sakau, tai yra nesilankymas tam tikrose 

vietose ir buvimas namuose nustatytu laiku. Tiesiog jos yra kol kas dar naujos <...> ir manome, kad tai yra priemonės 

visgi pakankamai drastiškos, nes jos visgi yra paimtos iš baudžiamojo kodekso.“ (4 E) 

Apibendrinant galima teigti, kad, kaip rodo ir anksčiau pateikti (2.1 skyriuje) statistiniai duomenys, 

dažniausiai taikomos minimalios priežiūros priemonės susijusios su mokyklų bei jose dirbančių 

specialistų teikiama pagalba. Manytina, jog tokį šių priemonių taikymo dažnumą lemia didesnio vaiko 

pasiekiamumo ir riboto priemonių pasirinkimo bei finansų stokos veiksniai. Interviu išryškino, kad 

paprastai skiriamas kompleksas priemonių, tačiau efektyviam jų taikymui kliudo socialinių paslaugų 

infrastruktūros ir prieinamumo stoka. Darytina prielaida, jog kompleksinis priemonių taikymas yra 

sudėtingesnis uždavinys mažesniuose miestuose dėl prasčiau išplėtotos socialinių paslaugų 

infrastruktūros. Vaiko elgesio ribojimo priemonės, remiantis interviu, praktikoje netaikomos, pagrindinė 

to priežastis – vykdymo ir kontrolės mechanizmo stoka. 
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3.5. Vaiko minimalios priežiūros  
tikslinės grupės charakteristikos 

 
Judita Žukauskaitė 

Vaikų lytis 
 

Ekspertai, paklausti apie vaikų lytį, tvirtino, kad pagal kiekį minimalios priežiūros priemonės panašiai 
skiriamos tiek berniukams, tiek mergaitėms: 

„Labai daug mergaičių yra ir vartojančių, ir gyvenančių su vyresniais vyrukais. Nu visokių yra, žinokit. Tikrai 
nepastebėjau, kad būtų vyrukų daugiau <...> labai daug mergaičių. Ir labai aršių.“ (3 E) 

Vienas ekspertas pastebėjo, kad anksčiau gerokai daugiau būdavo berniukų, o pastaruoju metu 
padaugėjo mergaičių. Mergaitėms, skirtingai nuo berniukų, daugiau būdingi elgesio trūkumai, kurie nėra 
susiję su nusikalstamų veikų ar administracinių teisės pažeidimų darymu, tai – mokyklos nelankymas, 
valkatavimas, alkoholio vartojimas, konfliktinis elgesys su tėvais ar (ir) mokytojais.  

Taip pat ekspertų buvo pastebėta, kad kartais daug sunkiau dirbti su mergaitėmis nei su berniukais. 
 „<...> Tiesiai šviesiai jums pasakysiu, kad mergaitės, jeigu turi problemų, su jomis labai sudėtinga dirbti. Daug 

sudėtingiau negu su berniukais. Su berniukais lengviau iš vienos pusės, jie lengviau keičiasi, lengviau priima tavo šilumą, 
pagalbą ir taip toliau.“ (8 E) 

Taigi skirtingai nuo baudžiamųjų priemonių (bausmių ir baudžiamojo poveikio) minimalios ir 
vidutinės priežiūros priemonės kur kas daugiau taikomos mergaičių atžvilgiu. Manytina, kad tai lemia 
kur kas platesnė minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pagrindų apimtis, apimanti ne tik 
nusikalstamą, kuris labiau būdingas berniukams, bet ir kitokį socialiai nepageidautiną elgesį, kuris gali 
būti būdingas panašiai visiems vaikams, nepaisant jų lyties. 

 

Vaikų amžius 
 
Įstatymo 6 str. 2 dalyje numatyta, kad vaikui minimalios priežiūros priemonės skiriamos ne ilgiau iki 
vaikui sukaks 18 metų. Tačiau įstatyme nėra numatyta apatinė amžiaus riba, nuo kurios galima taikyti 
minimalios priežiūros priemones.142  

Apklausti ekspertai minėjo, kad dažniausiai tenka dirbti ir svarstyti priemonių skyrimą 14– 16 metų 
vaikams.  

„Dažniausiai tai pagal įstatymą, nuo keturiolikos iki aštuoniolikos, nu iki aštuoniolikos. O dažniausiai tai 
keturiolika, penkiolika, šešiolika metų. Va tokie. Tokie jau septyniolikos jau mažiau.“ (2 E) 

„<...> jeigu taip pagal amžių sakyčiau, tai panašiai dažniausiai kreipimasis būna toks nuo 14 iki 16–17 metų.“ 
(5 E) 

Tai rodo, kad daugeliu atvejų minimalios vaiko priežiūros priemonės taikomos asmenims, visiškai 
ar iš dalies esantiems baudžiamosios atsakomybės subjektais. Tam tikra prasme tai atskleidžia, kad 
minimali vaiko priežiūra nėra nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės alternatyva, o daugiau jos 
dubliavimas (ypač lyginant su auklėjamojo poveikio priemonėmis pagal priemonių turinį) ir 
„užpildymas“ „surenkant“ tuos vaikus, kurių elgesys nėra teisiškai įvertinamas kaip nusikalstamas. 

 

Vaikų elgesys 
 
Tyrimo metu apklausti priemones skiriantys ekspertai pastebėjo, kad į komisiją dažniausiai kreipiamasi 
dėl mokyklos nelankymo, blogo elgesio pamokų ir pertraukų metu. Taip pat ekspertai pastebėjo, kad 
šalia mokyklos nelankymo dažnai atsiranda ir kitų problemų, tokių kaip valkatavimas, pabėgimai iš 
namų, teisės pažeidimai ar nusikalstamų veikų darymas. Ekspertai minėjo, kad tokie vaikai dažniausiai 
būna žinomi policijai, pasižymintys delinkventiniu elgesiu, dalis jų padarę taip pat ir nusikalstamos 
veikos požymių turinčių pažeidimų. 

                                                           
142 Faktiškai minimali priežiūra nėra ribojama ir formaliai gali būti taikoma nuo vaiko gimimo. Vaiko vidutinės priežiūros 
priemonė gali būti skiriama 14 metų sukakusiam vaikui. Vaikui, nesukakusiam 14 metų, vidutinės priežiūros priemonė gali 
būti skiriama išimtiniais atvejais, kai šio vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui 
(Įstatymo 7 str. 2 d.).  
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 „<...> pagrindinės priežastys yra mokyklos nelankymas, trukdymas kitiems moksleiviams normaliai mokytis, jo 
kažkoks tai išskirtinis elgesys, praktiškai išeinantis iš tų visų normalių elgesio rėmų, <...> dažniausiai būna kad ir 
policijai yra žinomas asmuo, tie vaikai žinomi ir padarę ne vieną pažeidimą, galbūt ir nusikalstamos veikos požymių 
turinčių pažeidimų yra padarę.“ (2 E) 

Ekspertai minėjo, kad vaikai, kurių elgesys svarstomas komisijoje, dažniausiai turi ne vieną 
problemą, o visą kompleksą problemų.  

 „<...> dažniausiai jau būna kompleksas. Dažniausiai būna tai, kad vaikas nelanko mokyklos, turi elgesio 
problemų mokykloje, plius dar prisideda tokie negatyvūs dalykai kaip bėgimai iš namų arba tėvų neklausymai. <...> 
Jeigu turim jau tokį užleistą atvejį, tai būna jau ir teisės pažeidimų <...> ir nusikalstamų veikų darymas.“ (4 E) 

Minimalią priežiūrą vykdantys ekspertai, paklausti, už kokį vaiko elgesį dažniausiai skiriama 
minimali priežiūra, vardijo tas pačias vaikų elgesio problemas kaip ir šią priemonę skiriantys ekspertai, 
t. y. mokyklos nelankymą, blogą elgesį ir nusikalstamų veikų darymą. 

„Pirma, mokyklos nelankymas ir sunkaus elgesio problemos. Arba nusikalstamos kažkokios veiklos. <...> 
Vagystės, alkoholio vartojimas, narkotikų, žmonių reketavimas, kažkoks blogas elgesys su kitais vaikais.“ (14 E) 

Dar viena ekspertė pasakojo, kad minimalios priežiūros priemonė dažniausiai skiriama vaikams, 
nelankantiems mokyklos ir pasižymintiems agresyviu elgesiu.  

„Dažniausiai vaikai ateina dėl nelankymo, agresyvumo pamokose, dėl agresyvumo su kitais vaikais arba su 
mokytojais. Tokios pagrindinės iš tikrųjų yra dvi.“ (19 E) 

 
 

Vaikų šeimų charakteristikos 
 

Vaikai, kurių elgesys svarstomas dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo, dažnai būna iš nepilnų 
šeimų ir auginami vieno iš tėvų, dažniausiai – motinos.  

„Šeimoje paprastai būna vienas iš tėvų, kitas šeimos atstovas yra su neigiama patirtimi arba yra įkalinimo įstaigoje, 
arba išvykęs į užsienį, tai tuos vaikus vienokiu ar kitokiu atveju paveikia tos šeimos problemos, tėvų skyrybos, mirtis.“ 
(17 E) 

„Šeima būna iširusi, dažnai asociali, vieno iš tėvų auginama, aišku, dažniau mamos.“ (2 E) 
Taip pat ekspertai pastebėjo, kad jeigu vaikas auga pilnoje šeimoje, tai ši priskirta socialinės rizikos 

šeimoms.  
„Jeigu pagal struktūrą, tai didžioji vis tik dalis yra iš tokių, kurias žino socialiniai darbuotojai tų seniūnijų. Tai 

rodo, kad kažkokios problemos yra, bet nebūtinai ten būna su alkoholiu problemos, tai būna, pavyzdžiui, tiesiog 
skurdas, bedarbystė <...> (5 E) 

Kiti ekspertai pastebėjo, kad tokių vaikų tėvai dažnai yra asocialūs ir nepajėgūs pasirūpinti vaikais.  
„<...> didžioji dalis tai yra asocialūs tėvai. Didžiausia dalim yra priklausomi nuo alkoholio arba 

narkotikų.<...> asocialiai nepajėgūs susitvarkyti su savo vaikais.“ (3 E) 
Ekspertai pastebėjo, kad vaiko elgesio problemos prasideda šeimoje ir greičiau patiems tėvams 

reikia taikyti priemones, o ne vaikams. Taip pat daugeliu atvejų tėvai neužtikrina tinkamų gyvenimo 
sąlygų savo vaikams.  

„Ten vienintelė problema yra pas mamą, o tai, kad mama tenai kvailystes krečia ir veda savo gyvenimo būdą, tai aš 
nemanau, kad čia turi su vaiku dabar dirbti. Kaip mes juokaujam, sakom, tėvam reikalinga vidutinė priežiūra daugiau 
negu vaikam. Gal greičiau reikalai į priekį taisytųsi.“ (7 E) 

Apibendrinant galima teigti, kad daugelis vaikų, kuriems taikomos minimalios priežiūros 
priemonės, savo charakteristikomis atitinka kriminologinėje literatūroje žinomus teiginius apie linkusių 
nusikalsti nepilnamečių asmenybę ir jų socialinę aplinką, – t. y. vaikai, kuriems taikomos minimalios (ir 
vidutinės) priežiūros priemonės, turi elgesio sutrikimų, yra linkę į pakartotinį teisės pažeidimų darymą, 
jų artimiausia, o ypač šeimos aplinka paprastai yra destruktyvi. Pažymėtinas tik didesnis, nei įprasta, tarp 
delinkventinio elgesio vaikų mergaičių, kurioms taikomos minimalios priežiūros priemonės, skaičius, 
kuris susijęs su plačiais priemonių taikymo pagrindais. 
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3.6. Vaiko minimalios priežiūros skyrimo  
bei vykdymo subjektų disponuojama informacija  

ir jos šaltiniai 

 
Judita Žukauskaitė 

Įstatymo 10 str. 4 dalyje įtvirtinta, kad savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija prašymus 
nagrinėja uždarame posėdyje, kuriame privalo dalyvauti vaikas,143 vaiko atstovai pagal įstatymą, 
mokyklos, kurioje ugdomas vaikas, vaiko gerovės komisijos atstovas, vaiko minimalios priežiūros 
priemonę vykdantis asmuo ar jo atstovas (kai vaikui buvo skirta minimalios priežiūros priemonė), vaiko 
vidutinės priežiūros priemonę vykdančio asmens atstovas (kai vaikui buvo skirta vidutinės priežiūros 
priemonė). Be to, savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti ir 
kiti suinteresuoti kviestiniai asmenys.  

Komisija iki posėdžio turi būti surinkusi ir disponuoti tokia informacija144: 

 subjekto, kuris kreipiasi dėl priemonės skyrimo, laisvos formos prašymą; 

 vaiko asmens dokumento kopiją; 

 vaiko charakteristiką; 

 šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą; 

 pažymą apie mokyklos taikytas ir išnaudotas visas švietimo pagalbos, numatytos Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatyme, teikimo galimybes; 

 mokyklos pažymą apie vaiko mokymosi pasiekimus. 
Komisijos nariai, paklausti, ar posėdžio metu turi pakankamai informacijos apie vaiką, pasakojo, 

kad iki posėdžio visada stengiasi surinkti visą įmanomą informaciją. Taip pat tvirtino, kad informacija 
renkama iš įvairių šaltinių. Kartu su motyvuotu prašymu skirti vaikui minimalią priežiūrą komisija gauna 
informaciją iš ugdymo įstaigos (mokyklos charakteristiką ir mokyklos taikytas priemones), dienos (jeigu 
vaikas lanko) ir socialinės paramos centro (jei šeima priskirta socialinės rizikos šeimai) išvadas, vaiko 
teisių apsaugos darbuotojų išvadą, gydymo įstaigos išvadą (jei vaikas buvo gydomas, pvz., Vaiko raidos 
centre) bei informaciją iš policijos. Policija apie vaiką pateikia informaciją, ar šis įtrauktas į įskaitą bei ar 
yra padaręs administracinių teisės pažeidimų arba nusikalstamų veikų. Surinktoje informacijoje apie 
vaiką turi atsispindėti, kokios priemonės vaikui jau buvo taikytos ir kaip buvo bandoma dirbti su vaiku 
iki posėdžio. 

„Mes susirenkam absoliučiai visą įmanomą informaciją, tai yra ir iš vaiko teisių, ir iš socialinių paramos 
įvairiausių, pagalbos šeimai tarnybų, iš, tarkim, dienos centrų, klubų, jeigu vaikas lankė arba lanko, arba kažkokių 
santykių turėjo, iš policijos, tarkim, ar vaikas yra policijos akiratyje, ar nėra. Jeigu yra, tai pagal kokius kriterijus jisai 
yra, kaip koreguotinas jo elgesys, kaip jis keičiasi, kaip su juo dirbama, kaip jis pasiduoda, tarkime, tam darbui, kiek 
jisai motyvacijos turi keistis, ir panašiai. Tai šiaip, mano galva, informacijos yra susirenkama tikrai nemažai. Sakyčiau, 
daug netgi.“ (4 E) 

Komisijos nariai pasakojo, kad nors ir minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams 
skyrimo paslaugos teikimo aprašyme nurodyta, kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su prašymu 
skirti minimalią priežiūrą, pasitaiko tokių atvejų, kad ne visi dokumentai yra pateikiami. Tokiu atveju 
pati komisija stengiasi surinkti trūkstamus dokumentus ir papildyti tą informaciją, kurios trūksta. Dalis 
informacijos papildoma komisijos posėdžio metu klausiant dalyvaujančių institucijų atstovų nuomonės. 

„Savivaldybės tvarkoje nurodyta, kokius dokumentus turėtų pateikti siųsdami prašymą dėl minimalios ir vidutinės 
priežiūros priemonių skyrimo, tačiau, deja, neretai būna taip, kad ne visi dokumentai pateikiami ir mes tada patys 
pasiklausiam atitinkamų institucijų.<...> Jei neužtenka, klausiam posėdžio metu, papildomai išklausiam, arba jei 
komisijos nariai mano, kad mum trūksta informacijos tam, kad mes galėtumėm priimti sprendimą.“ (1 E) 

Komisijos nariai pasakojo, jog būna ir tokių atvejų, kada dėl informacijos trūkumo tenka atidėti 
posėdį kitam kartui. 

„Jeigu trūksta, tai atidedam ir užklausiam policijos iš naujo. <...> kartais ta informacija, kurią buvom gavę iš 
policijos komisariato, yra pasenusi. Tai jeigu mes žiūrim, kad tikrai abejojam dėl tam tikro, reiškia, vaikino ar 

                                                           
143 Vaikas posėdyje gali nedalyvauti siekiant apsaugoti jį nuo galimo neigiamo poveikio. Tokiu atveju vaiko nuomonė turi 
būti išklausyta vaiko teisių apsaugos skyriaus, o vaiko gerovės komisijos posėdyje ji įvertinama (Įstatymo 10 str. 5 d.). 
144 Pavyzdžiui: Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimo paslaugos teikimo aprašymas Nr. APA-29 
[interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.akmene.lt/index.php?cid=9828>. 
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mergaitės, reiškia, tada iš naujo sprendžiamas likimas, iš naujo užklausimas duodamas policijai, ar tikrai neatsitiko 
kas nors, ar čia buvo vienetinis atvejis. Žinoma, kad tikrinama yra.“ (3 E) 

Komisijos nariai minėjo, kad papildomos ir labai naudingos informacijos gauna išklausę vaiko kalbą 
posėdžio metu. Vaiko elgesys ir jo bendravimo kultūra dažnai papildo trūkstamas informacijos detales. 

„<...> matosi iš vaiko kalbos, kaip jis bendrauja su suaugusiais, kaip jisai jaučiasi atėjęs į komisiją, koks jo 
elgesys su komisija ir kaip jisai ignoruoja ar panašiai.“ (2 E) 

Posėdžio metu taip pat visada išklausomi vaiko globėjai pagal įstatymą, mokyklos, policijos, vaiko 
teisių apsaugos tarnybos atstovai ir kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys. Iš mokyklos paprastai būna trys 
atstovai: socialinė pedagogė, klasės auklėtoja ir administracijos vadovas. Jie pateikia informaciją apie tai, 
kokios priemonės jau buvo taikytos, ką darė, kad vaiko elgesys keistųsi, kas padėjo, o kas nepadėjo. 
Paprastai stengiamasi kviesti visus su vaiku dirbančius asmenis, kurie skiriant ir taikant priemones gali 
pateikti vertingos informacijos apie vaiką ir jo elgesį. 

„<...> į komisiją visada yra kviečiami tiesiogiai su vaiku dirbantys žmonės, tai yra, nežiūrint į tai, kad yra, 
pavyzdžiui, gaunama charakteristika ir iš mokyklos, ir iš policijos, ir iš vaikų teisių, ir iš paramos, tarkim, šeimai 
tarnybos arba iš socialinės rūpybos, tai, nežiūrint į tai, visada yra kviečiami žmonės, tiesiogiai kontaktuojantys su ta 
šeima, su tuo vaiku.“ (4 E) 

Viena komisijos ekspertė pastebėjo, kad pačios informacijos užtenka, tačiau ji matanti kitą 
problemą. Jos nuomone, komisijos nariai, atstovaujantys skirtingoms institucijoms, turi skirtingus 
požiūrius į tas pačias problemas ir skirtingai mato vaikų elgesio priežastis. Todėl kartais siūlomi skirtingi 
sprendimo būdai.  

 „Informacijos tiek, kiek yra, jos užtenka, bet tiesiog skirtingos institucijos skirtingai mato vaiką ir skirtingai mato 
priežastis, kodėl tas vaikas yra toks. <...> aš ir matau kartais skirtingų institucijų, vieni atstovai galvoja, kad 
pagrindinės vaiko priežastys yra tokios, o kita institucija galvoja, kad kitokios. Ir tada, tarkim, nu vat skirtingai 
bandom spręst.“ (4 E) 

Minimalią priežiūrą vykdančių ekspertų buvo klausiama, kokią informaciją gauna apie jiems 
atsiųstus vaikus. Ekspertai iš vaikų ir jaunimo dienos centrų skundėsi, kad iš savivaldybės dažnai gauna 
tik oficialų raštą su informacija, kad vaikui skirta minimali priežiūra lankyti jų dienos centrą. 

„Ateidavo įsakymas, kuriame parašyta – tokiam ir tokiam vaikui skiriama minimali priežiūra, reikia to ir to. Ir 
netgi pats vaikas neateidavo. Reikdavo patiems susisiekti, yra pateikiamas adresas ir tiek.“ (10 E) 

Ekspertai, paklausti, kokios informacijos pasigenda apie vaiką, minėjo, kad efektyviam darbui 
pradėti būtų gerai žinoti, kokios priemonės buvo anksčiau taikytos, kokia yra socialinė vaiko šeimos 
padėtis, ar jis buvo kur nors gydomas ir ištirtas. 

 „Svarbu žinoti, ką jis yra padaręs, kas jau jam yra taikyta, ką jau su juo darė ta mokykla, kokia yra šeimos 
socialinė padėtis, to pačio vaiko, galbūt jau buvo ištirtas, nustatytas asmenybės tipas, charakteris, nu net nežinau... Bet 
šiaip, ar tuos vaikus tiria kažkas, man įdomu.“ (10 E) 

Kiti minimalią priežiūrą vykdantys ekspertai minėjo, kad iš savivaldybės gauna dokumentų kopijas, 
tačiau tie dokumentai paprastai nėra labai išsamūs. Vienai informantei vykdant priemones padeda tai, 
kad pati dirba su rizikos šeimomis, kurioms priklausantiems vaikams yra skirtos minimalios priežiūros 
priemonės. Vis dėlto ekspertė pripažįsta, kad jei šių vaikų šeimų nepažinotų, reikalingą informaciją 
surinkti būtų kur kas sudėtingiau. 

<...> kadangi aš dirbu su šeimom, tai aš tuos vaikus pažįstu realiai geriau negu bet kas kitas buvęs toje 
komisijoje. Dėl to man nebūna labai sudėtinga. Bet jeigu tai nu būtų šeima tokia, nepriklausanti rizikos šeimom, šeimų 
sąrašui, tai tada būtų tikrai, manau, sudėtingiau.“ (6 E) 

Mokyklose dirbantys ekspertai tvirtino, kad neturi galimybės gautos informacijos patikslinti. 
 „Mes kaip mokykla neturime gauti oficialią informaciją nei iš teisėsaugos pareigūnų, nei iš dienos centro, neturime. 

Mes tokios informacijos teisės gauti neturime, ją gali gauti tik savivaldybė, susirinkti iš visų pareigūnų, ta informacija yra 
surenkama ir pateikiama per bendrąjį posėdį. Mes negalime jos gauti ir mes, tarkim, kažkokių vaiko diagnozių, kurios 
nustatomos raidos centre ir rašomos į medicininę kortelę, jeigu tėvai nesutinka ir nenori, gauti negalime. Tą diagnozę 
sužinoti gali tik savivaldybė. Mes kaip mokykla galime net nežinoti, kas vyksta.“ (17 E) 

Įdomu, kad, dienos centrų darbuotojų teigimu, ne visos mokyklos yra vienodai suinteresuotos 
bendradarbiauti ir keistis informacija apie vaiką. Dažnai patys dienos centrų darbuotojai turi skambinti į 
mokyklas ir teirautis, kaip sekasi vaikui.  

„Būna įvairiai, priklauso nuo mokyklos, nes yra vienos mokyklos, kurios yra tikrai suinteresuotos, kad minimali 
priežiūra būtų vykdoma, ir stengiasi, tikrai skambina. Užtenka, kad vaikas nebūna vienoj pamokoj ten per mėnesį, jau 
skambina, iš anksto praneša, ar anksčiau išeina iš mokyklos. Būna, kad vaikas apskritai dvi savaites nebūna 
mokykloj, ir jie nėra motyvuoti, nesistengia pranešti, ieškoti vaiko. <...>“ (6 E) 
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Apibendrinant galima teigti, kad komisija, jos narių nuomone, daugeliu atvejų prieš skirdama vaikui 
minimalią priežiūros priemonę turi surinkusi pakankamai informacijos, reikalingos priemonei skirti. 
Komisija pildo ir renka informaciją, jeigu mato, kad jos trūksta. Dalis informacijos papildoma komisijos 
posėdžio metu klausiant vaiko, vaiko globėjų ir dalyvaujančių institucijų atstovų nuomonės. Pastebėta 
tendencija, kad komisijos nariai, atstovaujantys skirtingoms institucijoms, turi skirtingus požiūrius į tas 
pačias problemas ir skirtingai mato vaikų elgesio priežastis, dėl to kartais siūlomi skirtingi sprendimo 
būdai. 

Nevienodą informaciją apie vaiką gauna minimalią priežiūrą vykdantys ekspertai. Vieni ekspertai 
apie vaikui paskirtą minimalią priežiūrą gauna tik oficialų raštą iš savivaldybės, kiti – reikalingų 
dokumentų kopijas. Ekspertai apgailestavo, kad nevyksta sklandus informacijos pasikeitimas tarp 
mokyklų ir dienos centrų. 
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3.7. Vaiko dalyvavimas parenkant ir skiriant  
minimalios priežiūros priemones,  

vaiko nuomonės išklausymas 

 
Dr. Tautvydas Žėkas 

Įstatymo 4 straipsnyje vienas iš principų, kuriuo grindžiama vaiko minimali ir vidutinė priežiūra, yra 
vaiko dalyvavimas priimant su juo susijusius sprendimus (2 punktas). Tai reiškia, kad vaikui turi būti 
suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio su juo susijusio teisminio ar administracinio nagrinėjimo 
metu tiesiogiai arba per vaiko atstovą įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja 
jo interesams, privalu atsižvelgti.145 

Įstatymo 10 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos 
posėdyje turi būti išklausoma vaiko ir kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų nuomonė. Siekiant apsaugoti vaiką 
nuo galimo neigiamo poveikio, vaikas gali nedalyvauti savivaldybės administracijos vaiko gerovės 
komisijos posėdyje, tačiau tokiu atveju vaiko nuomonė turi būti iš anksto išklausyta vaiko teisių 
apsaugos skyriaus, o vaiko gerovės komisijos posėdyje ji įvertinama. Vaiko teisių apsaugos skyrius taip 
pat išklauso vaiko nuomonę, kai vaikas vengia dalyvauti savivaldybės administracijos vaiko gerovės 
komisijos rengiamame posėdyje, ir informuoja apie ją posėdžio dalyvius. Vaiko teisių apsaugos skyriaus 
atstovas pateikia išvadą dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, 
pakeitimo ar panaikinimo (Įstatymo 10 str. 5 d.).146 

Atlikus ekspertų apklausą, matyti, kad anksčiau paminėtų įstatymo nuostatų įgyvendinimas 
praktikoje sulaukia skirtingų vertinimų ir nevienodo požiūrio. Apibendrinus ekspertų išsakytas pozicijas 
išryškėjo tendencija, kad vaiko nuomonės išklausymo ir jo dalyvavimo priimant tam tikrus sprendimus 
principo užtikrinimas nėra suvokiamas vienodai. Nors paprastai pagal bendrą posėdžio, kuriame 
sprendžiamas minimalios priežiūros priemonių vaikui klausimas, „schemą“ vaiko nuomonės išklausoma 
pačioje pradžioje (ir tik tuomet visų kitų asmenų), ekspertai skirtingai traktuoja vaiko dalyvavimo 
principo įgyvendinimą praktikoje, neretai teigdami, kad šis principas veikia tik formaliai, ir abejoja jo 
efektyvumu. 

Klausimus dėl „vaiko dalyvavimo“ ir su tuo susijusių aspektų galima suskirstyti į kelis porūšius. 
Būtent toks grupavimas yra „padiktuotas“ interviu, kurių metu buvo apklausti ekspertai, vienaip ar 
kitaip susiję su vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimu, vykdymu ar politikos, susijusios su 
vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistema, formavimu.  

 
 

1. Ar vaikas dalyvauja parenkant jam konkrečią minimalios priežiūros priemonę? 
 
 

Didžioji dauguma apklaustųjų į šį klausimą atsakė teigiamai, t. y. jie mano, kad vaiko dalyvavimas, 
parenkant jam konkrečią minimalios priežiūros priemonę, praktikoje yra įgyvendinamas tinkamai.  

„Taip, nes daugeliu atvejų vaikas dalyvauja, viskas čia gerai.“ (2 E) 
Ekspertai nurodo, kad paprastai vaiko klausiama žodžiu, o jei vaikas dėl tam tikrų priežasčių negali 

dalyvauti posėdyje (arba tiesiog be pateisinamų motyvų to atsisako), jo nuomonė gaunama kitais būdais 
– raštu, per kitus asmenis ir pan. (jei svarstomas klausimas dėl vidutinės priežiūros priemonės, 

                                                           
145 Kaip tam tikrą „vaiko dalyvavimo“ atmainą (porūšį) galima vertinti ir Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 16 
straipsnyje įtvirtintą nuostatą, pagal kurią vaikas, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, turi visas Lietuvos 
Respublikos įstatymų jam garantuojamas teises, įskaitant ir teisę kreiptis su prašymais ar skundais (1 dalies 4 punktas).  
146 Įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nurodyta, kad savivaldybės administracijos direktoriaus prašyme teismui dėl leidimo skirti 
vaikui šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6, 7 ir 8 punktuose nustatytas vaiko minimalios priežiūros priemones (įpareigojimas 
būti namuose nustatytu laiku (6 punktas), įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, 
arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką (7 punktas), įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, 
jeigu vaikas sutinka (8 punktas)) turi būti pateikiama informacija apie vaiko nuomonę dėl šių minimalios priežiūros 
priemonių skyrimo, vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada. Prie šio prašymo pridedamas savivaldybės administracijos vaiko 
gerovės komisijos posėdžio, kuriame buvo svarstytas klausimas dėl šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6, 7 ir 8 punktuose 
nustatytų vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, protokolas, kiti prašymą pagrindžiantys dokumentai. 
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dažniausiai vaiko nuomonė gaunama raštu). Daugelis apklaustųjų pagrindiniu ir tinkamu vaiko 
dalyvavimo įrodymu laiko klausimų gausą, kurie jam yra užduodami posėdžio metu. 

Vis dėlto nemaža dalis ekspertų įsitikinę, kad vaiko dalyvavimas parenkant konkrečią minimalios 
priežiūros priemonę ar ją vykdant nėra pakankamas, t. y. vaiko dalyvavimo principas nėra galutinai 
užtikrinamas ir įgyvendinamas. Specialistai išskiria dvi pagrindines to priežastis. Pirma, pagrindinis 
argumentas, kuriuo grindžiama tokia apklaustųjų nuomonė, yra tas, kad, anot jų, vaiko dalyvavimas 
šiame procese vyksta geranoriškumo pagrindu. Jei vaikas iš posėdžio išeina arba dar prieš posėdį 
pasako, kad tikrai jame nedalyvaus, tai nėra jokios jo dalyvavimą užtikrinančios priemonės (atitinkamų 
pareigūnų prievartos priemonių ir t. t.)147 (tokiais atvejais, kaip minėta, vaiko nuomonę bandoma gauti iš 
kitų asmenų). Anot ekspertų, kai vaikas sako, kad jam nieko nereikia, jo nuomonę išklausyti ir užtikrinti 
jo dalyvavimą procese yra sudėtinga. Paties vaiko neigiamas požiūris ir neigiamas nusiteikimas neleidžia 
įgyvendinti šio principo. 

„Jeigu tai nekenkia jų interesams, taip. Suprantate kaip, nė vienas vaikas nesakys, kad jis nori į socializacijos 
centrą, bet tai yra vienintelė priemonė, kuria galima sustabdyti tokį jų elgesį, kuris vyksta dabar. Tai priklausomai nuo 
to, kiek galima į ją atsižvelgti, yra atsižvelgiama.“ (17 E) 

 Apklaustieji informantai mano, kad į vaiko dalyvavimo principą parenkant jam konkrečią 
minimalios priežiūros priemonę žiūrima formaliai: jei vaikas negali dalyvauti procese, sprendimas 
priimamas be jo. Užtenka paties užfiksuoto fakto, kad vaiko buvo „atsiklausta“. Antra, specialistai 
išskiria ir vaiko adaptavimosi prie komisijos problemą. Viena vertus, neigiamai vertintina tai, kad, pirmą 
kartą per posėdį vaikui susiduriant su komisija, jis yra „užpuolamas“ klausimų gausa. Šiuos klausimus 
užduoda žmonės, kurių vaikas net nepažįsta, nėra prie jų pripratęs. Kita vertus, tų atvejų, kai svarstomas 
klausimas dėl minimalios priežiūros priemonės vaikui skyrimo, yra tiek daug, kad vaiko „pratinimas“ 
prie komisijos narių užimtų labai daug laiko.148  

Paminėtina ir tai, kad, ekspertų nuomone, vaiko dalyvavimo principas skirtingai suvokiamas, kai 
kalbame apie dalyvavimą skiriant vaiko minimalios priežiūros priemonę ir kai turime omenyje jau 
paskirtos priemonės vykdymą. Pirmuoju atveju specialistai teigia, kad vaiko dalyvavimas yra mažiau 
diskutuotinas. Tačiau, vykdant paskirtąją minimalios priežiūros priemonę, praktikoje matyti, kad vaikai 
dažnai pervertina savo jėgas ir galimybes, todėl jų dalyvavimas vykdant priemonę nėra iki galo aiškus. 

  

 
2. Ar visada išklausoma vaiko nuomonė? 
 
 

Atlikus tyrimą paaiškėjo tai, kad, skiriant vidutinės priežiūros priemonę, vaiko nuomonės visada 
išklausoma, tačiau kiek kitaip yra su vaiko nuomonės išklausymu skiriant minimalios priežiūros 
priemonę.149 Taigi skiriasi vaiko nuomonės išklausymas, kai kalbama apie minimalios priežiūros ir 
vidutinės priežiūros priemones. Ekspertai teigia, kad pastaruoju atveju vaikas yra „per daug blogas“, tad 
ne visada yra prasminga jo klausinėti, jis viską aplink vertina labai ciniškai, neigiamai, atmestinai ir 
atsainiai.150 

Iš kai kurių informantų atsakymų apskritai nelabai aišku, kokia reikšmė skiriant minimalios 
priežiūros priemonę suteikiama vaiko nuomonės išklausymui:  

„<...> vaikas yra privalomas tam, kad kažką nuspręst iki galo jau. Visą kitą informaciją pateikia visi kiti 
šaltiniai, iš visur imama, bet vaikas turi būti, nes mes negalim už jo akių nuspręsti. Tai mes visą laiką turim vis tiek 
atsiklausti vaiko. Galbūt yra, ko mes nežinom, suprantat. Tai yra toks galutinis taškas, bet tai nėra pagrindas.“ (3 E) 

Dažnai ekspertai teigia, kad vaiko nuomonės išklausymas tėra tėvų ar senelių nuomonė ir patarimai. 
Ir tik kaip tam tikrus išimtinius atvejus pateikia situacijas, kai vaikas posėdžio metu lieka vienas: visi 
išeina, ir vaikas apklausiamas individualiai, už uždarų durų. 

 

                                                           
147 Nors mintys dėl prievartinio vaiko dalyvavimo (atvesdinimo) yra vertinamos skeptiškai. (5 E) 
148 Ekspertai nurodo, kad per savaitę komisija sprendžia vidutiniškai dėl šešiems ar septyniems vaikams skiriamų minimalios 
priežiūros priemonių. 
149 2 ekspertė nurodo, kad kai kalbama apie vidutinę priemonę, labai dažnai vaiko nuomonės neišklausoma (kai situacija yra 
beviltiška). 
150 Pavyzdžiui, iš stebėtų vaiko gerovės komisijos posėdžių matyti, kad vaikas pats prašo nutraukti vidutinės priežiūros 
priemonę, tačiau į jo nuomonę šiuo atveju neatsižvelgiama. 
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3. Ar svarbu išklausyti vaiko nuomonę? 
 

Nors nuomonės tiek dėl vaiko dalyvavimo, tiek dėl jo nuomonės išklausymo pakankamumo tarp 
apklaustųjų išsiskyrė, praktiškai visi informantai vienareikšmiškai teigė, kad vaiko nuomonę išklausyti 
yra be galo svarbu, nes tai, kad į išsakytą vaiko nuomonę atsižvelgiama, skatina jį elgtis pozityviai, lemia 
vaiko pasitikėjimą tiek komisijos nariais, tiek pačiu procesu. Išklausyti vaiko nuomonę yra be galo 
svarbu dar ir dėl to, kad „popieriuje“ užfiksuota informacija ne visada atspindi tai, ką gali vaikas 
papasakoti žodžiu posėdžio metu. Vis dėlto viena pagrindinių problemų, susijusių su vaiko nuomonės 
išklausymu, yra ta, kad per vieną posėdį neįmanoma susidaryti nuomonės apie vaiką.  

„Būna sutinka, būna nesutinka, bet galima skirti vidutinę, jei ir nesutinka, svarbu nuomonę išklausyti. Įvairiai 
būna, gali ir nesutikti. Bet iš esmės visada vaikas pakalbinamas, jo klausomasi. Pradžioj labai daug laiko skyrėm ir su 
vaikais kalbėtis. Dabar srautas didelis ir pamatėm, kad ilgas procesas nelabai turi įtakos galutiniam sprendimui. Bet 
pamatėm, kad laikas nelabai turi prasmę galutiniam sprendimui.“ (13 E)   

Vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymo ekspertai teigia, kad dažniausiai vaikas yra 
mažiausiai kaltas, todėl būtina jį išklausyti dar ir dėl šios priežasties.  

„<...> dažniausiai jie nekalti, kalta šeima, kalta aplinka, kalta valstybė, kuri negali vaikui duoti to, ką 
kiekvienas vaikas turi gauti.“ (8 E) 

Apibendrinant vaiko dalyvavimo principą, galima išskirti dvi pagrindines pozicijas. Vieni 
informantai teigė, kad toks vaiko dalyvavimas, koks jis yra šiandien, yra pakankamas:  

„Vaikas dalyvauja kiekvienam posėdyje. Kaip jis dar galėtų dalyvauti? Nežinau.“ (14 E) 
Vis dėlto kiti teigia priešingai, kad vaiko dalyvavimas nėra pakankamas. Pagrindine to priežastimi 

įvardijama tai, kad vaikas ne visuomet yra pagrindinė posėdžio „figūra“ (kai kurie specialistai netgi siūlo 
daugiau reikšmės suteikti vaiko kūno kalbai, ne tik tam, ką vaikas gali išsakyti žodžiu).  

Apibendrinant galima teigti, jog minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo praktikoje 
(Vilniaus savivaldybės tyrimo atveju) neteisingai įsivaizduojamas vaiko dalyvavimo principas. 
Painiojamas pats vaiko buvimo (jau laikoma dalyvavimu) ir klausimų jam uždavimo faktai. Vaiko 
dalyvavimas nėra suvokiamas kaip konkretesnis vaiko indėlis į jam pačiam skiriamą minimalios 
priežiūros priemonę (pavyzdžiui, jo nuomonės paisymas ar atsižvelgimas į ją). Vaiko dalyvavimas 
suvokiamas kaip vaiko pakvietimas į komisijos posėdį ir kalbėjimasis su juo. Kokia tokio pokalbio įtaka 
priimtam sprendimui, nėra akcentuojama.  
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3.8. Vaiko minimalios priežiūros priemonių katalogas:  
jo pakankamumas, konkrečios priemonės iš katalogo parinkimas 

 
Dr. Tautvydas Žėkas 

Analizuojant klausimą dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių katalogo (toliau vadinama – 
priemonių katalogas), iš esmės buvo akcentuojami du pagrindiniai momentai. Pirma, ar toks priemonių 
katalogas, kuris numatytas galiojančiame Įstatyme, yra pakankamas. Antra, kaip parenkama konkreti 
priemonė iš katalogo, t. y kokiais kriterijais vadovaujamasi, į ką labiausiai atsižvelgiama? 

 
 

Priemonių katalogo pakankamumas 
 
 

Vieningos nuomonės dėl priemonių katalogo pakankamumo nėra. Vieni ekspertai teigia, kad įstatyme 
vardijamų priemonių visiškai pakanka, kiti teigia priešingai – kad šis sąrašas nėra išsamus. 

Tie ekspertai, kurie įsitikinę priemonių katalogo pakankamumu, įžvelgia kitų problemų, susijusių su 
šių priemonių sąrašu. Kaip pagrindinė problema įvardijamas infrastruktūros ir įstatymo įgyvendinamųjų 
aktų priemonių katalogo plėtotei trūkumas. Manoma, kad esamas priemonių katalogas yra išsamus, 
tačiau trūksta konkretumo, priemonė neturėtų apsiriboti vien tik paskyrimu, bet turi būti taikoma kartu 
su jos kontrole. Kai kurie ekspertai pritardami esamam priemonių katalogui kritikuoja jų taikymą laiko 
atžvilgiu. Jie teigia, kad tokias priemones reikėtų taikyti anksčiau, t. y. joms derėtų suteikti prevencinės 
priemonės statusą ir jomis bandyti „užbėgti įvykiams už akių“, o ne taikyti jau po fakto, „kai viskas gerokai 
įsibėgėja“ (17 E). 

Tačiau tie informantai, kurie mano, kad įstatyme įtvirtintas priemonių katalogas nėra išsamus, 
pateikia kelis tokią nuomonę pagrindžiančius argumentus. Pirmiausia nurodoma, kad priemonių 
kataloge pasigendama priemonės, kuri būtų susijusi su tėvais, t. y. kad patys tėvai būtų įtraukti į tam 
tikrą programą (pavyzdžiui, gydytųsi nuo alkoholizmo, narkomanijos ir pan., numatant atsakomybę už 
tokių kursų ar programų nelankymą) ir kad vaikas nebūtų atskirtas nuo šeimos. Anot apklaustųjų, 
daugeliu atvejų problemos slypi šeimoje, bet konkrečias priemones taikome vaikui, o ne šeimai, kurioje 
jis gyvena ir kurioje formuojasi jo asmenybė. Ekspertai įsitikinę, kad ne mokykla, kaip pagrindinis 
subjektas, bet tėvai turi būti labiausiai suinteresuoti rūpintis vaiku.  

„Pakankamas, bet sąrašą reikėtų papildyti tėvų atsakomybe. Jų atsakomybę reikėtų sugriežtinti. <...> pas mus, 
jeigu auklėtojai reikia, tai ji tegul ir skambina, tėvams vienodai maždaug, visos priemonės, kurios neįtraukia tėvų, nėra 
efektyvios.“ (16 E)  

Atkreiptinas dėmesys, kad vaikui minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai 
mokykla yra išnaudojusi visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, išskyrus Įstatymo 8 
straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus atvejus151 (Įstatymo 8 str. 2 d.). Pastebėtina, kad iš 
ekspertų pateiktų atsakymų ryškėja tendencija, jog, neįvardydami konkrečių trūkstamų priemonių, kai 
kurie informantai nurodo, kad „kuo priemonių daugiau – tuo geriau“ (įvairių būrelių, užsiėmimų, raidos 
centrų, su skirtingom pakraipom, kursų, susijusių su kultūra, savigarbos ugdymu ir tobulinimu, ir pan.).  

 
 

Priemonės parinkimo kriterijai 
 
 

Ekspertai, atsakinėdami į klausimą dėl kriterijų, kuriais remiantis paskiriama konkreti minimalios 
priežiūros priemonė, nenurodo „bendros formulės“, nes, anot jų, tokios nėra. Tarp dažniausiai minimų 
faktorių, kurie turi didžiausią įtaką skiriant minimalios priežiūros priemonę, nurodomi vaiko pomėgiai, 
delinkventinio elgesio priežastys, vaiko asmenybė ir kiti, nuo kurių priklauso, ar vaikui labiausiai trūksta 

                                                           
151 T. y., kai: vaikas yra padaręs nusikalstamos veikos ar administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau nėra 
sukakęs atitinkamai BK ar ATPK numatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda baudžiamoji ar administracinė atsakomybė 
(Įstatymo 8 str. 1 d. 1 ir 2 p.); vaikas, kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, tačiau jam, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda (Įstatymo 8 
str. 1 d. 3 p.). 
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užimtumo, ar kontrolės, ar priežiūros. Vis dėlto ekspertai teigia, kad visą konkrečios priemonės skyrimo 
procesą lemia konkreti situacija. Komisija, spręsdama, kokia priemonė gali būti paskirta vaikui, 
atsižvelgia į pateiktą informaciją, taip pat vadovaujasi vaiko nuomone. Įvertinusi visą medžiagą 
nusprendžia, kuri priemonė vaikui gali būti pati veiksmingiausia. Galima teigti, kad kiekviena konkreti 
priemonė parenkama individualiai kiekvienam konkrečiam vaikui.  

„Priklausomai nuo to, kokios jo ten elgesio problemos, priklausomai nuo to, ar mokykla skundžiasi, ar jisai negali 
būti toje pačioje klasėje, ar jam skiriama, bandoma surast kitą mokyklą, ar bandoma užsiėmimą jam rasti, kažkokį tai 
sporto būrelį, ar ten dailės, kažkokios kitos pakraipos, kas ten jam labiau tinkama, priklausomai nuo to vaiko, nuo 
visų aplinkybių, kurios yra išnagrinėtos komisijoj, nuo to ir skiriama <...>“ (2 E) 

Vis dėlto šioje vietoje išryškėja problema, kad vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo 
praktika yra tokia, jog priemonė iš katalogo parenkama pagal tai, ką konkreti savivaldybė turi ir gali 
pasiūlyti, t. y. kokią priemonę realiai galima įgyvendinti toje savivaldybėje, o ne ko kiekvienu individualiu 
atveju reikia konkrečiam vaikui (skiria tai, ką pagal esamą situaciją gali skirti).  

Paminėtina ir tai, kad kai kurie ekspertai nenurodo jokių kriterijų, kurie, jų nuomone, būtų svarbūs 
skiriant konkrečią minimalios priežiūros priemonę vaikui. 

„Ne, kažkokių tai dokumentuotų, reglamentuotų nėra. Yra įstatymas, kokios tos priemonės gali būti, reiškia 
kitokių jų būti negali ir tik tokios ir yra skiriamos, kad neišeinant iš komisijos kompetencijos ribų.“ (2 E) 

Apibendrinant galima teigti, kad, pasak daugelio ekspertų, priemonių katalogas, numatytas 
Įstatyme, yra pakankamas, todėl reikia įgyvendinti būtent tas priemones, kurios šiuo metu įtvirtintos, o 
ne ieškoti naujų. Tačiau viena iš tokio įgyvendinimo problemų, kurią išskiria ekspertai – infrastruktūros 
stoka (t. y. ne visur išplėtotas vaikų dienos centrų tinklas, kai kuriose įstaigose trūksta konkrečios srities 
specialistų ir pan.).  

Kai kurių ekspertų nuomone, į minimalios priežiūros vykdymą svarbu labiau įtraukti vaiko šeimą, 
vienas iš tokių būdų galėtų būti naujų priemonių, skirtų ne tik vaiko, tačiau ir jo artimųjų elgesiui 
koreguoti, įtvirtinimas. 

Parenkant konkrečią priemonę stengiamasi atsižvelgti į individualius vaiko poreikius, tačiau dėl 
nepakankamos socialinių paslaugų vaikams infrastruktūros paprastai priemonė iš katalogo parenkama 
pagal tai, ką konkreti savivaldybė turi ir gali pasiūlyti. 
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3.9. Vaiko minimalios priežiūros priemonių tikslai ir turinys 

 
Dr. Simonas Nikartas 

 

Aptariant minimalios vaiko priežiūros turinį svarbu atriboti šias priemones kaip teisinius formalius 
instrumentus ir jas vykdančių subjektų veiklos turinį. Teisiškai – tai priemonės, kuriomis vaikas 
įpareigojamas atlikti tam tikrus veiksmus: lankytis pas specialistą, lankyti mokyklą, dienos centrą ir pan. 
Vien formalus teisinis įpareigojimas būtų nefunkcionalus be jį vykdančių subjektų taikomų socialinių, 
pedagoginių, psichologinių priemonių, siekiant padėti vaikui vykdyti jam paskirtus įsipareigojimus. 
Toliau, remiantis interviu, bus apžvelgiami vaiko minimalios priežiūros priemonių tikslai ir turinys. 

 
 

Įpareigojimas lankytis pas specialistą 
 
 
Apklausti ekspertai kaip šios priemonės tikslus įvardijo vaiko problemų ir probleminio elgesio 
priežasčių bei pagalbos būdų jam identifikavimą, pagalbos teikimą, vaiko asmenybės ir elgesio korekciją:  

„<...> kad keistų savo elgesį arba padėti spręsti kažkokią emocinę problemą. Pavyzdžiui, vaikas gali krizę 
išgyventi. Arba emocines problemas spręsti, arba koreguoti elgesį. <...> Iš vienos pusės – kad suprast problemą, iš kitos 
pusės – kad būtų įmanoma pagalbą skirti. Gal jam reikia gydymo ar ne, medikamentinio gydymo, dėl to jis taip elgiasi.“ 
(13 E)  

Kalbant apie priemonės turinį, įpareigojimas lankytis pas specialistą, praktikoje paprastai – 
psichologinės (arba psichiatrinės) pagalbos teikimas vaikui, tačiau taip pat atsižvelgiant į vaiko poreikius 
ir problemas gali būti paskiriama lankyti kitų sričių specialistų konsultacijas, pavyzdžiui, neurologo, 
logopedo, socialinio pedagogo ir pan.:  

„Arba vaikas yra skiriamas dar konsultacijai, kad geriau suprast jo problemą geriau. Tada jis nukreipiamas 
specialistam: neurologas, spec. pedagogas, logopedas. Nes jam sunku mokytis ir tada jisai bėga. O šiaip skiriamas ne 
vienas.“ (13 E)   

Paprastai lankymasis pas specialistą yra nevienkartinio pobūdžio – suvokiamas kaip ilgesnio 
laikotarpio pagalbos vaikui teikimas, kryptingas darbas su vaiku jo asmenybės korekcijos tikslu: 

„O tai yra vienkartinis vaiko apsilankymas? Ne, ne, ne, tai ne vienkartinis, čia eina kalba apie pagalbą jau jam. 
Jisai turi tiesiog nueiti pirmą kartą, bent jau kad užsiregistruoti, kad būtų atlikta anamnezė, kad būtų iškeltos 
problemos ir kad toliau vyktų darbas. Nes, tarkime, yra situacijų, kada vaikų psichologo neužtenka, jeigu mes kalbam 
apie specialistą psichologą. Dažnai būna taip, kad mes nusiunčiam į Vaiko raidos centrą, vaikas yra ištiriamas ir 
nustatoma yra jam, kad jam reikia taikyti individualų mokymą, kad jis turi gert vaistukus, kad jam reikalinga 
sisteminga, pavyzdžiui, psichiatro kontrolė, tai iš karto tai keičia požiūrį. Suprantat? Keičia požiūrį į to vaiko, į jam 
teikiamą pagalbą. Ir čia eina kalba ne apie vienkartinį tokį, čia eina tiesiog, kad jis nueitų pas specialistą, kad būtų 
ištirtas, o ištirtas, kad su juo būtų dirbama.“ (4 E) 

Vieno iš informantų teigimu, svarbu, kad vaiko mokymosi įstaiga sudarytų sąlygas vaikui lankytis 
pas specialistą, pavyzdžiui, sudarytų lankymo grafiką, tikrintų, ar vaikas lankosi, ir pan.: 

„Tai jeigu yra paskiriama tokia priemonė, tai aišku, yra mokykla įpareigojama išaiškinti tam vaikui kaip ir 
sudaryti tas sąlygas, kad jisai jam patogiu laiku nuo mokslų galėtų tą specialistą lankyti. Ir mokykla, kiek, pavyzdžiui, 
kiek aš žinau iš praktikos, tai yra mokykla pasikviečia vaiką, sudaro kažkokį tai lankymo grafiką, kur vaikas 
įsipareigoja lankytis pas specialistą, susiderina, kada, kokiom dienom, kiek kartų lankysis, ir pagal tą grafiką lanko.“ 
(5 E) 

Specialisto konsultacijos būna teikiamos ne tik vaikui, bet ir jo tėvams, kadangi vaiko elgesio 
priežastys neretai yra jo šeimos santykiuose: 

„Be to, kai gauna konsultaciją vaikas, ir tėvai gauna konsultaciją, kad keistų elgesį. Nes dažniausiai tai yra ir 
santykių dalykai. Jeigu vaikui yra skiriama minimali priežiūra konsultuotis, tai ir tėvai turi ateiti į konsultaciją.“ 
(13 E) 
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Įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą  
ar kitą socialinių paslaugų įstaigą 
 
 
Galutinis dienos centro lankymo tikslas – teigiami vaiko asmenybės ir elgesio pokyčiai. Šių tikslų, 
ekspertų teigimu, siekiama įgyvendinant tarpinius tikslus – skatinti vaiko užimtumą, socialinius įgūdžius, 
kurti pozityvią socialinę vaiko aplinką: 

„<...> ugdyti vaiko kūrybiškumą, skatinti vaiko užimtumą, kad jis po pamokų nenueitų kokiais šunkeliais, kad 
jis nepadarytų nusižengimų, nusikaltimo, o tiesiog kad būtų užimtas jo laisvalaikis, kad jis bendrautų su žmonėmis, 
kuriais naudinga, ir kad atrastų, suprastų tiesiog ir save, ir turėtų su kuo pasikalbėti, nes ten vis tiek dirba žmonės, 
jaunimo darbuotojai, kurie gali padėti vaikui išspręsti tam tikras jam kylančias problemas.“ (6 E) 

Vaikai įtraukiami į vaikų dienos centro programą, pagal kurią dalyvauja įvairiuose neformaliojo 
ugdymo būreliuose (pvz., dailės, kulinarijos, sporto, muzikos ir pan.), užsiima pamokų ruoša, ugdomi jų 
socialiniai įgūdžiai ir pan.: 

 „Tai yra tokia struktūra, kad jie ateina. Nuo trijų ruošia pamokas iki pusė penkių. Tada yra maitinimas. Tada 
yra užimtumas, tai būrelis arba socialinių įgūdžių arba meno, arba, kulinarijos arba sporto. Tada jie susitvarko. Yra 
elgesio korekcijos sistema. Įvertinam dieną ir išeina. Elgesio korekcijos sistema tai visiems naudojama. Tai reiškia, kad 
vaikai turi tam tikras pareigas čia atlikti, ateiti laiku, paruošti pamokas, susiplauti indus, dalyvaut programoje ir tuo 
pačiu gauna, ten už keiksmažodžius, muštynes ir panašiai blogus taškus ir dienoj, tarkim, tas geras elgesys arba negeras 
yra įvertinamas ir už tai jie gauna paskatinimą, kuris sumuojasi per mėnesį ir gauna ten išvyką ir pan.“ (21 E) 

 
 

Įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje 
 
 
Mokyklos keitimo pagrindas – nepritapimas vienoje mokykloje, o tikslas – pakeisti aplinką ir siekti 

pritapimo kitoje mokykloje, viliantis, jog tai teigiamai paveiks vaiko elgesį: 
„<...> pakeitus aplinką gal lengviau keisti elgesį. Nes jau yra santykiai susiklostę tarp mokytojų ir vaikų, tai 

tikslas keisti, tikslas toks.“ (13 E) 
Tam tikrais atvejais svarstoma, ar vaikui jo asmenybės problemoms spręsti galėtų būti skirta 

specializuota mokykla, kurioje taikomos specialios programos tokiems vaikams ir pan. 
Kaip pavyzdį galiu pasakyt, vaikas mokosi paprastoj mokykloj, o, tarkim, matom jam, kad jisai turi socialinės 

fobijos elementų, aš kaip pavyzdį dabar sakau, kad jisai mokosi pagal adaptuotą programą, kad jisai yra turintis 
pakankamai daug agresijos. Mes tada jam siūlome pereiti į jaunimo mokyklą. Kur klasėje yra po aštuonis, po devynis 
vaikus, kur yra trumpesnės pamokos, kur yra laisvesnė atmosfera, kur yra mažesni reikalavimai mokslui. Ir noriu 
pasakyti, kad didžioji dalis labai neblogai adaptuojasi.“ (4 E) 

Priemonės turinio apibūdinimas sutampa su priemonės tikslo suvokimu – šioje priemonėje 
akcentuojamas vaiko aplinkos pakeitimas, atitinkamai viliantis, kad nauji santykiai su naujais mokytojais 
ir bendramoksliais padės vaikui geriau adaptuotis naujoje aplinkoje: 

„Atskirais atvejais susidaro tokia situacija, kai vaikas jau negali būti, galbūt dėl jo elgesio išskirtinumo, galbūt dėl 
jo to kažkokio, nežinau, priklausymo na kažkokiai tai ar socialinei grupei, ar panašiai, ir jis jau negali lankyti to jo 
diskriminavimo to jo klasėje, dėl jo, dėl kitų mokinių nusistatymo prieš jį. Bandoma surasti jam kitą terpę, kitą klasę, 
kitą mokyklą, kad jisai galėtų prisiimdamas visus įsipareigojimus ir tuos minimalios priežiūros priemonių ir savo ten tos, 
ar ten kitus, kitas priemones, nu bandytų surasti kitus draugus ir kitoj mokykloj bandytų pradėt taisytis, bent pradėt 
mokytis ir lankyt mokyklą ir panašiai.“ (2 E) 

Kita vertus, šios priemonės taikymas gali turėti ir savo tamsiąją pusę: kaip minėta, kai kada tokiu 
būdu mokykla bando atsikratyti probleminio vaiko. 

 
 

Įpareigojimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo  
ar profesinio mokymo programas 

 
 

Ekspertai išskyrė tokius šios priemonės tikslus: išsilavinimo įgijimas, kuris svarbus vaiko ateičiai, vaiko 
atsakomybės, socialinių įgūdžių skatinimas, mokyklos lankymas, kuris yra ne tik pagrindinė vaiko 



 - 63 - 

ugdymo sąlyga, tačiau taip pat, pasak vienos iš eksperčių, atlieka ir prevencinę funkciją – padeda išvengti 
neigiamos aplinkos poveikio, teisės pažeidimų darymo tuo metu, kai vaikas nelanko mokyklos. 

„Tiesiog automatiškai vaikui lankant mokyklą atsiranda kažkokia disciplina. Prevencinė dalis, kad vaikas 
nesivalkiotų gatvėse, kad jisai nesusirastų neigiamą įtaką darančių draugų, kad neprasidėtų kitokios, nusikalstamos 
veiklos ir panašiai. Čia kai prevencinė priemonė išvis mokyklos lankymo, be to, ir žinios automatiškai gerėja <...> 
Mokosi vaikas, vis tiek jis daugiau žino negu neateidamas.“ (7 E) 

Teisine prasme šios priemonės esmė – tai formalus įpareigojimas vaikui lankyti mokyklą. Vertinant 
išoriškai ši priemonė gali būti apibūdinama daugiau kaip moralinis įpareigojimas: 

„Nu tai čia nežinau, čia vos ne toksai, žinai, vaiko, vaiko toksai moralinis, psichologinis įsipareigojimas, kuris 
įsipareigoja tęsti <...> mokslus, mokymąsi savo toj mokykloj.“ (2 E) 

Vis dėlto praktikoje mokyklos pedagogai įgyvendina nemažai vidinių pedagoginių, psichologinių 
priemonių siekdami šiuos vaikus motyvuoti lankyti mokyklą bei pakeisti jų elgesį. Atsižvelgiant į 
konkretaus vaiko situaciją ir poreikius ši priemonė įgyvendinama įtraukiant vaikus į specialias socialinių 
įgūdžių ugdymo grupes, lankantis pas psichologus ar kitus specialistus, sudarant specialius mokymosi 
planus ir pan. 

„Ta prasme tas įpareigojimas vaikui tai jisai pasireiškia įvairiausiais būdais. Vienus vaikus siūlo įtrauki į 
socialinių įgūdžių ugdymo grupes, kitiem – lankytis pas psichologus, tretiem – pasivyti, tarkim, visą, visų metų 
nelankytus dalykus, tam sudaryti mokytojams planus ir kad jisai kartu su jais mokytųsi.“ (7 E) 

Ekspertų teigimu, siekiant užtikrinti šios priemonės įgyvendinimą stengiamasi įtraukti ir tėvus, 
pavyzdžiui, pasiūlyti jiems nuvesti vaiką pas specialistą.  

„Tai, sakykim, jeigu pedagogas, tai jis turi, sakykim, ten pas tą specialistą susisiekt su mama, užregistruot galbūt 
tą vaiką, primint mamai, kurią dieną jinai turėjo nueit su tuo vaiku ir taip toliau.“ (3 E) 

Kartais ir patiems tėvams pasiūloma kreiptis pagalbos, lankyti tėvystės įgūdžių kursus. Prižiūrint, 
kaip vaikas laikosi įsipareigojimo, atliekama vaiko pamokų lankymo kontrolė, kuri neretai įgyvendinama 
neformaliais būdais bendraujant, kalbantis su vaiku, pavyzdžiui, socialinė pedagogė paprašo vaiką su ja 
pasisveikint prieš prasidedant pamokoms: 

„Mes susitariame, kad 7.50 val. jie ateis pas mane į kabinetą pasilabinti, pasakyti „laba diena“ ir tada aš juos 
palydžiu į klasę <...>. Tai aš labai stengiuosi sukurti tokį pozityvų pažiūrį į tai. Sakau: „O, labai ačiū, kad atėjai. 
Mano rytas labai smagus, nes man jau šeštas sako „labas“. Eikim koridoriumi, pažiūrėsim, kiek su mumis 
sveikinasi.“ (18 E) 

Pažymėtina, kad paprastai socialiniai pedagogai skiria daug dėmesio individualiam darbui su vaiku, 
stengiasi daugiau su juo bendrauti, kalbėtis su vaikais, kuriems paskirtos minimalios priežiūros 
priemonės, tokiu būdu siekdami juos motyvuoti lankyti mokyklą.  

Socialiniai pedagogai pabrėžė individualaus darbo su vaiku svarbą – taikomos priemonės turi atitikti 
vaiko įgūdžius ir poreikius, pavyzdžiui, svarbu neužkrauti vaikui per daug įsipareigojimų, kurių jis 
įgyvendinti nesugebėtų, ir tikslo siekti pamažu, tam tikrais etapais: 

 „<...> tokie vaikai paprastai neištveria klasėje, reikia labai pagal jo žinias formuoti programą, nes jeigu jisai, 
pvz., 2 mėn. nelankęs ateina į klasę, na jam „tamsus miškas“, kas vyksta klasėje <...> Tai labai dažnai šeimos 
tikslus koreguojame, sakykime, 7-oje kl. yra tokių mokinių, kurių tikslas – šiemet išmokti lankyti mokyklą, jau 
nebekalbam apie tai, kad jis turės gerus pažymius. Jis turi per 3–4 mėn. išmokti lankyti mokyklą, išmokti išbūti visą 
pamoką. <...> Jeigu jau jis ateina į mokyklą, tai jau yra tikslas pasiektas. Arba jeigu ateina į visas pamokas, išbūna 
pamokose, per pertrauką nepabėga ir neišeina, tai jau yra labai gerai. Po to galima kalbėti, kad tikslas yra, na, mokytis 
minimaliam pažymiui, aukštesniam ar ten įgyti didesnes žinias. Kitaip nėra. O jeigu mes padarom mišrainę, kad vienu 
metu jis turi lankyti, išbūti, gauti gerus pažymius, paruošti pamokas ir laisvai kalbėti priešais klasę, tai tokie tikslai iš 
tikrųjų nėra pasiekiami.“ (18 E) 

 
 

Įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos,  
integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose programose 

 
 

Ekspertai gana nekonkrečiai apibūdino šios priemonės turinį. Ji kai kurių informantų siejama su 
užimtumo skatinimu, lankymusi pas specialistą, bendravimu su socialiniu pedagogu ar psichologu. 

„Irgi čia siejamas, siejamas su vaiko užimtumu, su jo susidomėjimo kažkokio tai kita veikla, o ne to, kuris, 
tarkim, užsiima realiuoju vaiku, kad pabandyt, kad jis turėtų užsiėmimo, susidomėjimo.“ (2 E) 

Manytina, jog toks abstraktus priemonės turinio apibūdinimas susijęs su tuo, kad paprastai 



 - 64 - 

mokykloje ar dienos centre yra ir taip įgyvendinamos įvairios programos, į kurias vaikai, kuriems 
paskiriamos minimalios priežiūros priemonės, yra įtraukiami. Taigi galima teigti, kad tam tikra prasme 
faktinis šių priemonių turinys dubliuojasi.  

Tokios minimalios priežiūros priemonės kaip įpareigojimas būti namie nustatytu laiku, 
įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su 
žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, ir įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus praktiškai 
nėra įgyvendinamos, todėl ekspertai negalėjo plačiau aptarti ir jų turinio. 

Daugelio ekspertų teigimu, šios priemonės gali būti naudingos, tačiau nėra tinkamo mechanizmo ir 
subjektų šioms priemonėms veiksmingai įgyvendinti. 

 „Nenumatytas mechanizmas, kas turi kontroliuoti, kas turi stebėti ir kas turi daryti. Todėl iki šios dienos mes 
esam dar netaikę nė vienam.“ (4 E)  

Vienos ekspertės teigimu, priemonė – įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama 
įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, savo pobūdžiu 
prilygsta operatyvinei veiklai152 ir sunku būtų įsivaizduoti, kaip ją būtų įmanoma įgyvendinti minimalios 
priežiūros priemonių sistemoje:  

„Dėl šito turinio paklauskit įstatymo leidėjų, kas tokį sugalvojo. Čia yra priemonė, paimta iš organizuotų 
nusikalstamumų užkardymo įstatymo, kuri taikoma nusikaltėliams ir kažkam tai. Kaip jinai bus įgyvendinta ir kur 
vaikui bus draudžiama lankytis ir panašiai, kaip nustatomos tos vietos. Aš nežinau, kas nustatinės to vaiko ryšį ar dar 
kažką tai, ir kas paskiau tą kontroliuos. Nes čia operatyvinę veiklą reikia vykdyti prieš, vaiko atžvilgiu, kad tokią 
priemonę įgyvendinti, tai čia ta priemonė, nežinau, dėkit šauktuką ir siūlykit įstatymų leidėjui (juokiasi), įstatymų 
leidėjui ją (juokiasi), nežinau čia man, čia iki absurdo, čia prieš vaiką, kad tokią priemonę įgyvendinti ir kad užtikrinti 
jos įgyvendinimą reikia taikyti operatyvinės veiklos priemones.“ (2 E) 

Apibendrinant galima teigti, kad daugelis ekspertų minimalios vaiko priežiūros priemonių turinį 
suvokia neformaliai – t. y. ne tik kaip teisinį įpareigojimą vaikui atlikti tam tikrus veiksmus, tačiau ir 
įvairias socialines, psichologines bei pedagogines priemones, nukreiptas į pagalbą vaikui, jo asmenybės 
ir elgesio korekciją. Trijų naujų priemonių (įpareigojimo būti namie nustatytu laiku, įpareigojimo 
nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, 
darančiais jam neigiamą įtaką, ir įpareigojimo dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus) turinys ekspertams 
yra neaiškus, kadangi realiai praktikoje šios priemonės buvo įgyvendinamos labai retai.153 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Nuo 2013 m. sausio 1 d. galiojančiame Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme įtvirtinamas „operatyvinę 
veiklą“ pakeičiantis „kriminalinės žvalgybos“ terminas // Žin., 2012, Nr. 122-6093. 
153 Apie priemonių taikymo praktikos statistiką žiūrėkite 2.1 skyriuje. 
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3.10. Vaiko minimalios priežiūros priemonių  
veiksmingumo aspektai 

 
Dr. Simonas Nikartas 

 
Daugelio ekspertų vertinimu, vaiko minimalios priežiūros priemonės nėra veiksmingos. Remiantis 
interviu, galima išskirti du pagrindinius vaiko minimalios priežiūros priemonių tikslus: 

1. Tarpinis (arba instrumentinis) tikslas – vaiko jam paskirtų įpareigojimų vykdymas kaip galutinio 
tikslo pasiekimo prielaida. 

2. Galutinis prevencinis tikslas – teigiami vaiko elgesio ir asmenybės pokyčiai bei atitinkamai teisės 
pažeidimų ar kitokio netinkamo elgesio prevencija. 

Nors daugelis ekspertų išskyrė, kad pagrindinis taikomų minimalios vaiko priežiūros priemonių 
tikslas – teigiami vaiko elgesio ir asmenybės pokyčiai, visgi labiausiai buvo akcentuojamas tarpinio tikslo 
nepasiekiamumas, nulemtas dažnai pasitaikančiu vaiko nedalyvavimu vykdant jam skirtus įpareigojimus. 
Tai aktuali problema, kadangi visų pirma dažniausiai taikomų minimalios vaiko priežiūros priemonių, 
kaip įpareigojimas lankyti mokyklą, dienos centrą ar lankytis pas specialistą, įgyvendinimas reikalauja 
fizinio vaiko buvimo atitinkamoje įstaigoje. Pavyzdžiui, vienos iš eksperčių teigimu, negalima tikėtis, kad 
priemonė bus įgyvendinama veiksmingai, jeigu nėra paties vaiko, su kuriuo reikia dirbti: 

„Vaikas neateina į mokyklą. Kaip mokykla vykdys tą priemonę, jei vaikas fiziškai neateina. Tai eina socialinis 
pedagogas ieškoti, dar kažką... kartais atsiveda, kartais ne.“ (1 E)  

Taigi fizinis vaiko buvimas yra esminė sąlyga veiksmingumui užtikrinti, kadangi nesant vaiko 
negalimas ir minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimas. 

Antras svarbus aspektas – jog paprastai vaikui, nevykdančiam paskirtos minimalios priežiūros 
priemonės, gresia griežtesnės priemonės (paprastai vidutinės priežiūros) skyrimas. Nors, daugelio 
ekspertų teigimu, praktikoje paprastai stengiamasi, kad vidutinės priežiūros priemonės skyrimas būtų 
paskutinis žingsnis, išsekus visoms kitoms galimybėms pakeisti vaiko elgesį, visgi dažnai galų gale tenka 
prašyti skirti vidutinės vaiko priežiūros priemonę. 

„Jeigu kažkurį laiką vaikas nesilanko, neateina, nedalyvauja, mes vis tiek bandome, einame ir mums neišeina, 
tada mes kreipiamės dėl vidutinės priežiūros priemonės.“ (20 E) 

Pagrindinė šios problemos priežastis – minimalios vaiko priežiūros sistemoje nėra efektyvių būdų 
užtikrinti, kad vaikai vykdytų minimalios priežiūros priemones.  

„<...> buvo įpareigotas jis lankyt ir tą, ir aną, ir trečią. Nieko nevyksta. <...> nes jie neleidžia į namus, vat, vat 
ir padaryk. Tada net tokiais atvejais gali būt baudžiamumas. Atskirti vaiką nuo motinos, uždarys vaiką į globos 
namus. Tai vat, suprantat, nu, tu negali nei vienam, nei kitam kažkaip. Tiesiog surašai mokyklą lankyti. Aišku, yra 
atsakinga mokykla. Tai jinai jį ragina, jinai domisi, kodėl nenuėjo, nueit namo, bet jinai tik tiek tegali.“ (3 E) 

Ekspertai išskyrė įvairius problemos veiksnius. Juos galima suskirstyti į (1) neigiamą destruktyvios 
socialinės aplinkos poveikį vaiko asmenybei; (2) priemonių kokybės stoką ir jų turinio nepakankamumą 
bei (3) nepakankamą pagalbos vaikui sistemą ir infrastruktūrą. 

 

1) Neigiamas destruktyvios socialinės aplinkos poveikis vaiko asmenybei. 
 

Probleminės vaiko elgesio ir asmenybės charakteristikos visų pirma nulemtos neigiamos, destruktyvios 
socialinės aplinkos. Pastarojo veiksnio, o ypač šeimos, neigiamą įtaką įpareigojimų vaikui nevykdymui 
pažymėjo daugelis ekspertų. Tėvai dažnai yra pasyvūs veikėjai užtikrinant minimalią vaiko priežiūrą: 

„Būdavo tokių mamų, kurios skambindavo, klausdavo, ar atėjo, ar ne, ar atveždavo tą vaiką. Bet dažniausiai 
kiekvieną dieną reikia skambinti mamoms ir klausti, ar išėjo, kodėl nebuvo.“ (10 E)  

Kai kuriais atvejais vaiko tėvai ne tik nesistengia padėti vaikui vykdyti jam skirtus įpareigojimus 
(pvz., lankyti mokyklą ar dienos centrą), tačiau netgi tam trukdo: 

„Tačiau yra tokių atvejų, netgi taip: vaikas nelanko mokyklą, ir matom, kad mama jokios įtakos neturi. 
Neįleidžia socialinio darbuotojo, neįleidžia nepilnamečių inspektoriaus namo. Nu tiesiog yra, nu vengiama kontakto bele 
kokio, ir vaikas nelanko.“ (3 E) 

Nemažai atvejų tėvų pasyvumas, neatsakingumas susijęs su gilesnėmis socialinėmis šeimos 
problemomis, pvz., tėvų priklausomybių ligomis: 

„Jo artimieji girtuokliauja ir niekas to vaiko nenuveda į psichologinę pedagoginę tarnybą. Tėvai nepasirašo 
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sutikimo. Kas turi užtikrinti, kad tėvai pasirašytų? Mes turime kreiptis į teismą, kad apribotų tėvų teises. Mes neturime 
tokio įgaliojimo. Ir vėl mes turėtumėte kreiptis dėl minimalios. Užburtas ratas.“ (12 E) 

Kitos paminėtos su šeimos įtaka susijusios problemos: tėvystės įgūdžių stoka, ekonominės šeimos 
problemos. Buvo pastebėta, kad vaikams neigiamą įtaką daro ne tik šeimos, tačiau ir jų draugų aplinka. 

 

2) Priemonių kokybės stoka ir jų turinio nepakankamumas. 
 

Esamos minimalios priežiūros priemonės, ekspertų teigimu, nėra tinkamos šioms problemoms spręsti. 
Pabrėžiama, jog priemonės nėra nukreipiamos į tikrąsias vaiko neigiamo elgesio priežastis, kurios 
daugeliu atvejų slypi šeimos problemose. Todėl siūloma didesnį dėmesį skirti tėvų įtraukimui į 
minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą – tai yra veikti ne tik vaiko asmenybę, tačiau ir jo 
artimiausią, šeimos aplinką. Šiam tikslui siūlomi tiek teisiniai (pvz., teisiniai įpareigojimai ir atsakomybė 
tėvams), tiek psichologinės bei socialinės pagalbos teikimo būdai (pavyzdžiui, ugdyti tėvystės 
įgūdžius).154 

Daugelio minimalios priežiūros priemonių vykdymo užtikrinimą apsunkina formalus priemonių 
pobūdis. Nėra instrumentų, kurie padėtų užtikrinti šių priemonių įgyvendinimą. Pavyzdžiui, kai kurie 
minimalios vaiko priežiūros priemones vykdantys ekspertai išreiškė kritinį požiūrį į minimalios vaiko 
priežiūros priemonę – įpareigojimą lankyti mokyklą. Jų nuomone, nelankymas kaip problema 
sprendžiamas formaliai – nurodant vaikui, kad jis privalo mokytis. Tačiau mokyklos nelankymas 
paprastai būna problema, kurios priežastys slypi vaiko asmenybėje ir jo socialinėje aplinkoje. Vaikams 
dažnai tokie įpareigojimai nieko nereiškia, o mokykla dažnai jau prieš tai yra ėmusis visų priemonių, kad 
ši problema būtų išspręsta. Kreipimasis dėl minimalios priežiūros taikymo – paskutinis žingsnis, 
išnaudojus kitas priemones. Tačiau realiai, ekspertų teigimu, šios priemonės vykdymas paprasčiausiai 
pakartoja tai, ką ir taip mokykla pagal savo funkcijas įgyvendina. 

„Dažniausiai, kol vaikas patenka į minimalią, yra ir prevenciniai, ir direkciniai posėdžiai, ir ėjimas į namus, ir 
kontrolė, ir specialistų iškvietimai, ir pamokos, ir bendros paskaitos, ir kažkokie užsiėmimai. Tai mes jau esam išbandę 
viską ir kreipiamės tos didesnės pagalbos, tai mes gaunam tą patį, bet nuo pradžios ir kitaip pavadinta.“ (12 E) 

Vieno iš ekspertų aiškinimu, skiriant šią priemonę viliamasi, kad oficialus vaiko svarstymas ir 
teisinės priemonės skyrimas vaiką pagąsdins, labiau motyvuos ir pan. Kai kuriais atvejais, pasak 
informantų, tai padeda (bent laikinai), tačiau dažniausiai tai neturi jokio poveikio, kadangi pabarimai ir 
pagąsdinimai jų jau nebeveikia, o problemą spręsti reikia kitais būdais (pvz., veikiant vaiko elgesio 
priežastis). 

Vaikai, kuriems taikomos minimalios priežiūros priemonės, neretai dėl destruktyvios aplinkos 
poveikio linkę į uždarumą, pasižymi motyvacijos stoka, kai kurie vaikai turi psichikos sutrikimų. 

Dėl šios priežasties juos sunku įtraukti į ugdymo programas, jiems sunku pritapti naujoje, 
pozityvioje aplinkoje. 

„Tai va, šitie vaikai ir pradėdavo vaikščioti į tuos būrelius. O jiems pradėti dalyvauti būdavo sunku, sunku, nes jie 
labai menkai save vertina, ir jiems labai sunku iš karto grupėje dirbti, kur vaikai jau kalba, diskutuoja, o jie nesmagiai 
jaučiasi tada, galvoja, kad jie blogi kažkokie, neverti čia būt <...>“  

 Ekspertų nuomone, tai lemia faktas, kad paprastai vaikai įtraukiami į bendras programas, kurios 
skirtos mažiau probleminiams vaikams. Pavyzdžiui, viena ekspertė pažymėjo, kad formalus priemonės 
taikymas, neatsižvelgiant į vaiko problemų specifiką, atima motyvaciją net ir norinčiam pasitaisyti vaikui, 
pvz., įpareigojamas tik lankyti mokyklą, neatsižvelgiant į faktą, kad vaikas gali būti atsilikęs nuo 
programos ir jam gali būti sunku vėl įsilieti: 

„Mes turėjom vieną vaiką, kuris labai norėjo grįžti, bet sako, aš jau nebegaliu, nes aš nieko nesuprantu. Ir iš 
tikrųjų jis ateina, bet jis nesupranta, kas tie algoritmai, apie ką kalba angliškai, nes jis žino tik Hello ir Good bye, ir 
viskas.“ (12 E) 

 
 

3)Nepakankama pagalbos vaikui sistema ir infrastruktūra. 
 

Priemonių turinio nepakankamumo problema susijusi su probleminių vaikų poreikiams nepritaikyta 
infrastruktūra. Kaip minėta, minimalios vaiko priežiūros vykdytojų veikla nėra orientuota į gilesnių 
socialinių bei psichologinių problemų turinčius vaikus, todėl didesniam sistemos veiksmingumui 

                                                           
154 Bendradarbiavimo su šeima aspektai bus plačiau aptarti 3.13 skyriuje. 
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užtikrinti reikalingas specialus subjektas arba, kaip įvardija ekspertai – tarpinė grandis probleminiams 
vaikams, kuriems nėra pakankamas minimalios priežiūros priemonių taikymas, tačiau taip pat 
netikslinga skirti vidutinės priežiūros priemonę: 

„Teoriškai sutinku, tai galėtų veikti ir sistema galėtų būti nebloga, bet trūksta tarpinės grandies tarp, tarkime, 
mokyklos, tarp paprasto dienos centro ir socializacijos centro, tokio daugiau ar mažiau specializuoto tam tokiam tiems 
vaikams, kurie yra sudėtingesni, daugiau tų problemų turintys, bet dar „nedatraukiantys“ iki vidutinės.“ (1 E) 

Vienos ekspertės nuomone, Vaiko raidos centras galėtų atitikti tokio subjekto požymius, tačiau tai 
įstaiga, neturinti pakankamai pajėgumų užtikrinti veiksmingą pagalbos teikimą: 

„Vaiko raidos centrą, aišku, pagarba jiems. Kartais siunčia ir mokyklos VRC, o ne mums, kad įvertinti, bet jie 
nepajėgūs tų srautų... Na, o tos nemokamos psichologinės pagalbos iš tikrųjų trūksta.“ (1 E) 

Taip pat, kaip pažymėjo ekspertai, minimalios vaiko priežiūros sistema naudojasi jau prieš Įstatymo 
įsigaliojimą buvusia infrastruktūra ir darbo su probleminiais vaikais priemonėmis. Jai nėra skiriama 
papildomų resursų, remiamasi jau egzistuojančiomis institucijomis, kurioms minimalios priežiūros 
įgyvendinimas – papildoma funkcija, kuri didina darbo krūvį, neskiriant papildomo finansavimo. Tokiu 
būdu atsiranda rizika, kad dėl didelio darbo krūvio sumažės darbuotojų motyvacija ir į minimalios vaiko 
priežiūros įgyvendinimą bus žiūrima formaliai. 

<...> čia kiekvienai įstaigai ar institucijai, ar panašiai yra papildoma funkcija, taikyt ten minimalios ar 
kažkokią priežiūros priemonę, nes, tarkim, kažkokia tai institucija vykdo savo funkcijas ir dabar jai prideda dar vieną 
kažką tai, dabar dar daryk šitą. Tai manau, kad vien dėl šito dalyko jinai nėra <...> aš nesakau, kad jinai 
nevykdoma, nevyks ir panašiai. Bet kad ji yra, kad būtų ten šimtaprocentinis entuziazmas, pasišventimas ir panašiai 
įgyvendint tas visas priemones vaikui. Atskirais atvejais turbūt nėra pakankama.“ (2 E) 

Dėl šios priežasties kai kurie vykdytojai nemato įstatymo prasmės ir jo pridėtinės vertės, nes ir be 
specialaus teisinio reglamentavimo su vaikais vis tiek yra dirbama. Įstatymas laikomas formaliu ir realiai 
padėties nekeičiančiu. 

„Na, man tai truputėlį absurdas, va, išleido įstatymą, mes kažką dirbam, bet galiausiai <...> aš dabar 
įsivaizduoju, man atsiųstų kokį nors vaiką pagal minimalią priežiūrą, tai aš daryčiau tai, ką ir prieš tai dariau su tuo 
vaiku: aš kalbėčiau su tėvais, aš jam bandyčiau organizuoti kokius nors užsiėmimus, kurių jis iki šiol nelankė, nes jam 
galbūt ne tas buvo įdomu, aš bandyčiau stebėti jį klasėje... Na ir, tarkime, man ateina toks įstatymas, tai ką aš galiu 
daugiau padaryti? Nu nieko! Aš galiu tiktai daryti tai, ką ir prieš tai dariau, ir skirstyti tuos prioritetus pagal tai, kiek 
aš turiu darbo valandų. Ir tas įstatymas tik tiek, kad man reikia parašyti paskui kokią nors ataskaitą, ar pavyko, ar 
nepavyko, bet kad tokio konkretaus darbo tai kažkokio tai nevyksta.“ (10 E) 

Be anksčiau aptartų, taip pat kaip efektyvaus priemonių įgyvendinimo problemos veiksniai buvo 
įvardyti darbuotojų motyvacijos, kvalifikacijos, taip pat žmogiškųjų išteklių, bendradarbiavimo tarp 
institucijų trūkumai. Šie aspektai išsamiau aptariami 3.12–3.14 skyriuose. 

Pasak kai kurių informantų, trūksta sistemingos vaiko elgesio kontrolės mechanizmo, pavyzdžiui, 
aiškios struktūruotos aplinkos su aiškia vaiko dienotvarke.  

„Tai šitos situacijos vėlgi aš visad sakau, kad vėlgi praktika rodo, tie vaikai, kurie apskritai turi delinkventinį 
elgesį, didžiajai daliai reikia labai struktūrizuotos aplinkos. Be galo struktūrizuotos, jiems suaugę žmonės turi padėt, 
jiems reikia aiškios dienotvarkės, aiškios struktūros, ką jie turi daryti. Jiems reikia taikyti didžiajai daliai tą principą 
giriu ir baudžiu ta prasme. Ir jiems reikalinga sisteminga, bet teisinga kontrolė, ir už tai vat man kartais vat mes 
pastebim, kad trūksta būtent sistemingumo trūksta.“ (4 E)  

Apibendrinant galima teigti, kad pagrindinė minimalios vaiko priežiūros priemonių veiksmingo 
įgyvendinimo problema – įpareigojimų vaikui nevykdymas, ypač fizinis nebuvimas įstaigoje (mokykloje, 
dienos centre), kur jo atžvilgiu būtų taikomos socialinės, pedagoginės ir psichologinės priemonės. Ši 
problema neleidžia užtikrinti prevencinių priemonių veiksmingumo ir jo vertinti, kadangi apskritai 
užkerta galimybę jas taikyti. Pagrindinės problemos priežastys – vaiko šeimos problemos ir atitinkamai 
tėvų įtraukimo stoka, taip pat taikomų priemonių turinio nepakankamumas bei specialių kvalifikuotą 
pagalbą vaikams teikiančių subjektų stoka.  
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3.11. Vaiko minimalios priežiūros priemonių  
vykdymo kontrolė 

 
Dr. Simonas Nikartas 

 
Šioje analizėje kontrolė suvokiama kaip subjektų, atsakingų už vaiko minimalios priežiūros priemonių 
įgyvendinimą, atskaitomybės ir atsakomybės mechanizmas. Pažymėtina, kad ekspertai kaip priemonių 
vykdymo kontrolę suvokia ir vaiko kontrolę, tačiau šis aspektas priskirtinas vaikui paskirto įpareigojimo 
vykdymo užtikrinimo sričiai, kuri išsamiau aptariama 3.10 skyriuje. 

 
 

Minimalios priežiūros priemonių vykdytojų atskaitomybės  
savivaldybės vaiko gerovės komisijai ypatumai 
 
 
Remiantis Įstatymo 26 str. 1 p. savivaldybės administracija koordinuoja ir prižiūri, kaip vykdomos vaiko 
minimalios priežiūros priemonės savivaldybėje. Praktikoje šiuos savivaldybės administracijai įstatymo 
priskirtus įgaliojimus įgyvendina savivaldybių vaiko gerovės komisijos. Įstatymo 14 straipsnio 1 d. 
nustato, kad savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – koordinuoti ugdymo, 
reabilitacijos, prevencijos ir kitų programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, institucijų tarpusavio 
bendradarbiavimą teikiant metodinę, informacinę, konsultacinę ir dalykinę pagalbą mokyklų vaiko 
gerovės komisijoms. Savivaldybės vaiko gerovės komisija koordinuoja socialinio ugdymo, reabilitacijos, 
prevencijos ir kitų programų įgyvendinimą savivaldybėje; koordinuoja institucijų tarpusavio 
bendradarbiavimo prevencinio darbo srityje įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje ir mokyklų vaiko 
gerovės komisijų veiklą; vertina, kaip vykdomos prevencinės priemonės švietimo, sveikatos, socialinių 
paslaugų įstaigose, rūpinasi prevencinio darbo veiksmingumu (Įstatymo 14 str. 4 d. 3, 4, 7 p.) 

Šių teisės normų tekstas indikuoja, kad komisija labiau įgyvendina koordinatoriaus, o ne 
kontrolieriaus vaidmenį, kurį įvardija ir tyrime dalyvavę ekspertai: 

„<...> Nes komisijos darbas tai toksai koordinacinis, iš tiesų. Pati komisija jos tiesiogiai nekontroliuoja, o paveda 
kažkam tai ją kontroliuoti, pateikti informaciją, kaip jinai yra įgyvendinama.“ (2 E)  

Apklaustieji ekspertai apibūdino, kaip ši komisijos kontrolės (koordinavimo) funkcija įgyvendinama 
praktikoje. Komisija, skirdama vaikui minimalios priežiūros priemonę, paskiria priemonės vykdymą 
užtikrinti įstaigą (mokyklą, dienos centrą ir pan.) ir/arba atstovą bei įpareigoja informuoti komisiją apie 
priemonės vykdymo procesą. Priemonę vykdantis subjektas atsiskaito komisijai teikdamas ataskaitas, 
kuriose supažindina komisiją su priemonės vykdymo eiga. Pagal šias ataskaitas sprendžiama dėl 
priemonių taikymo nutraukimo, pratęsimo ar griežtesnės priemonės skyrimo. Taip pat svarstomi ir 
priimami sprendimai dėl priemonės vykdymo koregavimo, įstaigos, specialistų pakeitimo ir pan. 

„Mums atsiunčia tą raštą, kad yra pritaikytos tos priemonės, ir yra punktai ten, kuriuos turime įgyvendinti, ir 
kiekvieną mėnesį rašai savivaldybei atsakymą. Kiekvieną mėnesį ir parašai, kad lankė tiek ir tiek, praleido tiek ir 
tiek... ir viską turi surašyt, ir kiekvieną mėnesį išsiųst. Ir po to, kai praėjo kažkiek laiko, kadangi situacija nesikeitė, 
kreipėmės dėl vidutinių priežiūros priemonių ir tada jau buvo teismo sprendimas paimt iš šeimos ir tą, ir tą vaiką. O 
trečiu atveju kaip nieko nepritaikė, taip tas vaikas ir šiuo metu neina į mokyklą. Vidutinės jam nepritaikė. Mes 
norėjome paimti jį iš senelių.“ (20 E) 

Kontrolės (atskaitomybės) procese (tiesiogiai ir netiesiogiai) dalyvauja ir kiti subjektai, paprastai 
seniūnijos socialiniai darbuotojai, vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovai, nepilnamečių reikalų 
inspektoriai: 

„Kitas aspektas, kuris, siunčia tarnybinius raštus, tai yra socialiniai darbuotojai, nes jie vis tiek irgi lankosi šeimoj, 
irgi daug mato, ar tas vaikas lanko, ar nelanko, ar bendrauja su tėvais, ar... Taip pat rašo tuos tarnybinius raštus, tai 
vaiko teisės mato, vaiko teisės gali neformaliam, jie sėdi savivaldybėj kartu. Galų gale, vienas iš narių sėdi komisijoje 
lygiai taip pat. Taip kas, nu tą žinią mes turim. Ir, žinoma, su nepilnamečių inspektoriais palaikomas ryšys yra, tai irgi 
ateina, ir vakarais užeina, ir... Galų gale, apskaitoj tų vaikų jie daugiau turi, jie ir per tai mato. Tose vietose lankosi, 
tai, nu... tikrinama ta informacija iš tikrųjų.“ (3 E)  

Viena ekspertė pabrėžė, kad paprastai vaiko atžvilgiu vyksta tam tikras kontrolės procesas vaiko 
teisių apsaugos sistemoje, dalis vaikų priklauso socialinės rizikos šeimoms, kurias tikrina vaiko teisių 
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apsaugos tarnybos darbuotojai ir pan. 
„Aš iš savo pusės, kaip socialinė darbuotoja, apie visas savo šeimas kas pusmetį rašau tarnybinius raštus vaikų 

teisių skyriui. Vaiko teisės skyrius gali irgi paimti mano raštą ir pasakyti tai posėdžio grupei, kaip per pusmetį – kaip 
vaikas lanko mokyklą, ar jis dalyvauja popamokinėj veikloj, ar lanko dienos centrą, koks jo užimtumas, ką veikia 
tėvai, kokia aplinka namuose, kokie santykiai su broliais, seserimis, iš to jie mato. Bet mokykla pati turi savo 
kažkokią tvarką, savo šabloną to tarnybinio pranešimo, aš tai nemačiau jų rašto, kaip jie pateikia informaciją. Bet jie 
irgi apie mane parašo, ar bendradarbiauja su socialine darbuotoja, ar socialinė darbuotoja informavo, kaip šeimoje. Toks 
bendradarbiavimas vyksta ir jie pateikia tą informaciją grupei.“ (14 E) 

Vidinę kontrolę pagal vidinius teisinius dokumentus (savo metodus) savo veiklos ir kompetencijos 
ribose įgyvendina priemonę vykdantis subjektas. Ji gali būti vykdoma tiek formaliu (oficialiu), tiek ir 
neformaliu (neoficialiu) būdu. Formaliai vykdoma kontrolė, kai įstaigoje paskiriamas atsakingas asmuo 
ir jo darbą kontroliuoja įstaigos (ar padalinio) vadovas: 

„<...> pavedami įpareigojimai atsakingiems asmenims, ar ten mokyklai, ar kažkam, pavedami įpareigojimai 
tėvams ir po to pavedami įpareigojimai, kas turi kontroliuoti ir kas turi pateikti atskaitą, kaip tos priemonės 
įgyvendinamos. Nežinau, kaip čia susakyt.“ (2 E) 

„Sakau, visi atsakingi asmenys, kuriems yra pavedama vienos ar kitos priemonės kontrolė. Tai iš tiesų jie turi 
atitinkamus įgalinimus sau pavaldiems, kažkokiems tai darbuotojams duoti surinkti tą informaciją, pavesti kažką 
vykdyti ir paskiau surenka ir pateikia, pateikia komisijai, arba patys tiesiogiai kontroliuoja. Tai iš tikrųjų, 
priklausomai nuo to, kam yra pavedama tie.“ (2 E) 

„Šiaip priemonės vykdymo kontrolę dažniausiai užtikrina mokyklos direktorius, mokyklos vadovas, mhm, 
dažniausiai mokykla yra skiriama.“ (6 E) 

„<...> iš tos pusės, kaip ten kontroliuojamas tas vykdymas, tai aš manau, kad tiesiog direktorius paskiria 
auklėtoją arba socialinį pedagogą už tai atsakingą ir tas žmogus turi kontroliuoti.“ (6 E) 

Neformali kontrolė, kai darbuotojai savo iniciatyva bendrauja, domisi priemonės vykdymo eiga:  
„Aš visada bendradarbiauju su auklėtoja. Tada ir auklėtojas prisimena, kad nereikia pamiršti to vaiko, direktorės 

pavaduotoja pasidomi, kaip aš dirbu, ir kiekvienas su kiekvienu bendradarbiaujame, ir taip užtikriname priemonės 
vykdymą <...> Direktoriaus pavaduotoja, ji tikrina mane, o aš auklėtoją. Na, čia nėra toks, kaip pasakyti, 
tikrinimas, bet kai bendrauji tai ir sužinai, ar bendrauja, ar skambina. Pasakai, su kuo tu bendrauji, kas tau 
skambina, ar būna mergaitė, ar nebūna.“ (9 E)  

 
 

Kontrolės (atskaitomybės) problemos 
 
 

Vertinant apskritai, svarbu pažymėti, kad didelė dalis ekspertų nevisiškai suvokia kontrolės 
mechanizmą, jaučiamas neužtikrintumas, nėra patiems aišku, kokia ta kontrolė, kaip ji įgyvendinama, 
kas yra atsakingas už jos vykdymą. 

„Dėl kontrolės. Priemonių yra, bet kaip jas kontroliuot ir kaip jas taikyt, va čia vat reikia pagalvoti. Kas turėtų 
už tai būt atsakingas.“ (3 E) 

Kaip minėta, didelė dalis ekspertų minimalios priežiūros priemonių kontrolę suvokia kaip vaiko 
elgesio kontrolę, o ne vykdytojų veiklos priežiūrą. 

Kai kurie ekspertai pabrėžė, kad minimalios priežiūros priemonių vykdymo kontrolė kai kuriais 
atvejais įgyvendinama formaliai, praktikoje jai skiriama mažai dėmesio: 

„Manyčiau, kad ta kontrolė yra ganėtinai formali <...> iš tikrųjų. Ir tas priemonės vykdymas, tikrai mokyklos 
direktorius nėra už tai atsakingas. Jisai galbūt kažką paskiria ir būna atvejų, kai apskritai paskutinę minutę tik 
susigaudo, kad kažką reikia kontroliuoti.“ (6 E) 

Kaip vieną pagrindinių kontrolės formalumo priežasčių galima įvardyti kontrolės mechanizmo, jo 
teisinio reglamentavimo abstraktumą. Ekspertų nuomone, reikėtų detalesnio kontrolės subjektų 
įgaliojimų, pareigų ir kontrolės tvarkos reglamentavimo:  

 „Na, tarkim, būna paprastai abstrakčiai parašyta, kad tiesiog mokyklos direktorius turėtų vykdyti minimalią 
minimalios priežiūrą.“ (7 E) 

Vieno informanto manymu, kontrolės efektyvumas priklauso taip pat ir nuo pačio vykdančio 
subjekto, jo geranoriškumo, entuziazmo: 

„Entuziazmo pagrindu, daugiau nieko nepasakysiu. Iš entuziazmo klubo kolektyvo.“ (8 E) 
Kita problema – atskaitomybės reguliarumo stoka, nors socialiniai pedagogai rašo tarnybinius 

raštus („Tarnybiniai raštai, vadinami raštai, kas mėnesį,<...>“ (3 E). Daugelio ekspertų teigimu, ataskaitos 
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nėra reguliarios, konkrečiai nenurodoma, kas kiek laiko jas reikia pateikti, turinys taip pat gana 
abstrakčiai nurodomas. Paprastai ataskaita pateikiama pasibaigus priemonės taikymo terminui. 

 „<...> tai tiesiog ee atsiskaitymas komisijai. Aš kalbėjausi su pirmininke ta ir tiesiog nėra kažkoks labai 
konkretus, daugmaž. Jie nesako, kad kiekvieną mėnesį jūs privalote rašyti <...>. Jie tiesiog sako, kad eee, jeigu matot 
pagerėjimus arba pablogėjimus, tada rašykit <...> Daugmaž, jei pusei metų ta priežiūra, tarkim, yra skiriama, tai gali 
būti vieną kartą parašyta, tarkim, gali būti du kartus parašyta. Na, tiesiog, kaip tam vaikui sekasi.“ (7 E) 

Taip pat buvo pabrėžtas grįžtamojo ryšio tarp skiriančiojo subjekto ir vykdytojo bei kitų su 
priemonės įgyvendinimu susijusių institucijų trūkumas: 

„Savivaldybė turėtų nuolat palaikyti kontaktą ir su mokykla, ir su artimaisiais, tai reiškia gauti raštą ir iš vaiko 
teisių, turėtų paskirti vaikų teisių atstovą, kuris kontroliuotų situaciją ir tuo pačiu bendradarbiautų su mumis. Mes 
turėtumėm užtikrinti savo įsipareigojimus, kuriuos prisiimam mokykloje. Dažniausiai mes prisiimame įsipareigojimus, 
mes juos vykdome ir laukiame, kada mums paskambins. Ir niekaip nesulaukiam. Būna, kad paskambina vaikų teisės, 
bet labai retai, dažniausiai mes patys pasiskambinam ir sakom – tikrai rezultato jokio ir yra priežastis, kad jo nėra.“ 
(12 E) 

Dalis ekspertų pabrėžė, kad atsakingos už priemonės vykdymą institucijos ne visada laiku 
informuoja apie priemonės vykdymo eigą, iškylančias problemas, pavyzdžiui, kai kuriais atvejais ilgai 
nėra pranešama apie iškilusias priemonės vykdymo problemas ir jau tik praėjus ilgam laikui kreipiamasi į 
komisiją (arba priemonės terminui einant į pabaigą). 

 „<...> būna, vaikas nelanko 3–4 mėnesius mokykloj, ir mokykla net nepaskambinus, nepasidomėjus, kas tam 
vaikui atsitikę. Ir paskui, sakau, būna taip, kad vos ne kreipiasi jau iš karto dėl vidutinės priežiūros priemonės 
skyrimo, nes jau vaikas jau daro nusikaltimus, daro administracinius pažeidimus. O kai tada susirenki visus duomenis 
komisija, tada jau matom, kad ten metus nelanko mokyklos, bet nu jog niekas net nepranešė iš mokyklos, sakykim, 
kad vat vaikas nelankė mokyklos.“ (5 E) 

 
 

Atsakomybė už netinkamą priemonės vykdymą 
 
 

Daugelis informantų negalėjo aiškiai įvardyti, kas yra daroma priemones vykdančių subjektų atžvilgiu, 
kai priemonė yra nevykdoma ar netinkamai vykdoma. Daugelio teigimu, tokių atvejų praktiškai nėra. 
Paprastai atsakomybė už netinkamą vykdymą turėtų būti taikoma pagal vykdančiojo subjekto vidines 
teisės normas, pvz., drausminė atsakomybė ar pan. Tačiau taip pat pabrėžiama, kad netinkamą vykdymą 
būtų sudėtinga įrodyti. 

„<...> neteko girdėti tokio atvejo, kad priemonė kažkaip netinkamai, netinkamai vykdoma priemonė, po to 
kažkokias sukeltų neigiamas pasekmes ten tam priemonės, ten tam vykdytojui, ar drausminę, ar kažkokią tai <...>. 
Pakankamai sudėtinga būtų įrodyti, jeigu mokykloje atskirais atvejais matoma, kad mokykla dar ne viską padarė, dėl 
to vaiko, nu savo tos priemonės neišnaudojo, ką jinai turi ir gali... Bet sudėtinga būtų įrodyti, kad čia dirbo netinkamai 
koks nors socialinis pedagogas ar panašiai.“ (2 E) 

Vieno eksperto teigimu, priemones skiriančių ir vykdančių subjektų atsakomybė praktikoje 
neegzistuoja. Teisiniai padariniai praktiškai gali kilti tik tėvams (pvz., administracinė atsakomybė už 
vaiko nepriežiūrą) ir vaikams (pvz., pratęsti arba skirti griežtesnę priemonę). O savivaldybei, ekspertų 
teigimu, taikyti atsakomybės už priimtus sprendimus realių galimybių nėra: 

„Tėvai gali gauti baudą už vaiko nepriežiūrą arba priežiūrą, priešingą vaiko interesams. Per mano patirtį taip 
buvo skirta <...> kokią baudą gali duoti tam centrui, į kurį vaikas neina, mokyklai, kuri nevykdo įsipareigojimų? 
Baudos ji mokymo įstaigai neduos, gali išrašyti. Kas iš to? <...> Kas pačiai savivaldybei, kuri nevykdo? Kas, jei duos 
baudos? Viena mergaitė pati nuėjo į VTAT, mama girtuokliavo ir ji nuėjo, pasiskambino telefonu, inspektorė jai 
paaiškino, kad tu ir taip gyveni labai geroje šeimoje ir eik tu namo, ir nėr čia ko skųstis, ir jokios pagalbos, išskyrus 
telefoną, nesuteikė.“ (12 E) 

Vienas ekspertas kritikuoja tai, kad paskiriamas ne konkretus atsakingas už vaiką asmuo, o visa 
institucija, o tai tam tikra prasme neleidžia įvardyti konkrečių, už priemonės vykdymą atsakingų asmenų:  

„Man trūksta ne institucijos, man trūksta žmogaus konkretaus, kuris atsakytų už tą vaiką. Už tai ir aš kalbu 
apie tai, kad turėtų būt gal kažkoks, aš nežinau tiksliai... bet jeigu realiai žiūrėt, ką reiškia atsakinga mokykla? Tai 
yra abstraktu. Reiktų konkretinti? Tai, tai yra abstraktu, atsakinga mokykla. Nu tai mokykla yra tūkstantis vaikų, 
administracija. Nėra įvardinta nei Petras, nei Jonas, nei direktorius, nei – mokykla yra atsakinga. Dažniausiai yra 
pavedama socialiniam pedagogui ar kažkam tai paruošti ten tas atskaitas, žiūrėt, kaip jisai lanko, kaip jis, aš nesakau, 
mokykla dažnai tą daro, bet vaikas turi jausti žmogų, realų žmogų.“ (4 E) 
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Atlikta interviu analizė parodė, kad kontrolės mechanizme tiek minimalios priežiūros vykdytojams, 
tiek ją skiriantiems subjektams trūksta aiškumo. Kontrolė yra gana formali ir atsiskaitymas dažnai 
nereguliarus, o reikalavimai ją atlikti yra abstraktūs. Kontrolės ir atsiskaitymo kokybė iš esmės priklauso 
nuo juos vykdančio asmens geranoriškumo. Pabrėžtina, kad nemažai informantų kalbėjo ne apie jų kaip 
minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą užtikrinančių subjektų veiklos kontrolę, o paties vaiko 
priežiūros kontrolę. Ekspertų teigimu, neaiškumo, abstraktumo problemas galėtų išspręsti detalesnis 
kontrolės mechanizmo teisinis reglamentavimas. Dalies ekspertų nuomone, realiai nėra įgyvendinama 
kontrolę vykdančių subjektų atsakomybė – dėl įsipareigojimų nevykdymo atsakomybė gali kilti tik 
vaikams ir netiesiogiai (per administracinės atsakomybės institutą) jų tėvams ar teisėtiems atstovams. 
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3.12. Vaiko minimalios priežiūros priemonių paslaugų teikėjai: 
kvalifikacija, finansai ir žmogiškieji ištekliai 

 

Dr. Tautvydas Žėkas 

 

Apklausiant ekspertus dėl minimalios priežiūros priemonių paslaugų teikėjų, buvo siekiama sužinoti jų 
nuomonę dėl šių aspektų: dėl minimalios priežiūros priemonių teikėjų kvalifikacijos, finansų ir 
žmogiškųjų išteklių. 

  
 

Kvalifikacija 
 
 

Tyrimas atskleidė tam tikrą ekspertų nuomonių prieštaravimą vertinant specialistų kvalifikaciją. Vieni 
ekspertai teigė, kad darbuotojų, susijusių su vaiko minimalios priežiūros priemonėmis, kvalifikacija yra 
pakankama, tačiau akcentuojamas pačių specialistų trūkumas (pavyzdžiui, socialinių pedagogų, 
psichologų), pabrėžiamas specialistų apmokymų poreikis. 

„Manau, kad nei vienas centras, į kurį mes siunčiame, neturi pritaikytos specialios programos darbui su minimalios 
priežiūros vaiku.“ (4 E)  

Kitų ekspertų požiūriu, daugeliui minimalią vaiko priežiūrą vykdančių specialistų trūksta darbui su 
probleminiais vaikais reikiamos kvalifikacijos:  

„Psichologai labai silpni mokyklose irgi, kažkaip neautoritetingi vaikams jie, kad mes galėtumėm, tada nereikėtų 
ieškoti kažkur kitur specialistų, kad juos psichologai galėtų patys teikti ir pamatyti problemas.“ (3 E) 

Pažymima, kad pačiam kvalifikacijos kėlimui dėmesio skiriama, tačiau, kalbant konkrečiai vien tik 
apie mokymus minimalios priežiūros priemonių srityje, specialistai pasigenda specializuotų kursų.  

„Kvalifikacijos kėlimui tai skiriama, bet būtent minimalios priežiūros neorganizuojami jokie kursai. Trūksta 
specializuotų kursų, o ne kažkokių bendro pobūdžio. Finansų, specialistų, specializuotų būtent į tas problemas, 
programų arba metodikų ir bendros sistemos – tam tikri nuo ko pradedam ir ties kuo baigiam – labai konkrečiai, 
kažkokio tai bendro susitarimo.“ (10 E) 

Pripažįstama, kad vyksta seminarai ir psichologams, ir socialiniams darbuotojams, bet jie yra 
bendro pobūdžio, pritaikyti jų specializacijai, o specifinių mokymų, kurie būtų susiję konkrečiai su 
minimalios priežiūros priemonėmis, nėra.155 Atsižvelgiant į tai, kad mokykla laikoma tarsi pirmąja 
grandimi vaiko minimalios priežiūros priemonių sistemoje, ypač akcentuojamas pedagogų vaidmens 
didinimas šioje srityje, ugdant juos tinkamo elgesio ir bendravimo su vaikais aspektu. 

  
 

Finansai 
 

Pastebėtina, kad apklausus ekspertus dėl finansinių išteklių, reikalingų minimalios vaiko priežiūros 
priemonėms įgyvendinti, išryškėjo tam tikri prieštaravimai. Informantai į klausimą dėl finansų vaiko 
minimalios priežiūros priemonių ir su jų įgyvendinimu susijusiose srityse nesiskundžia, teigdami, kad jų 
praktiškai pakanka reikiamoms priemonėms įgyvendinti. Tačiau taip pat nurodoma, kad reikiamų 
priemonių įgyvendinimą reikalui esant jie finansuoja ir iš savo lėšų.156 

Pastebėtina ir tai, kad kalbinti ekspertai, kurie vienareikšmiškai nurodė, jog finansų šioje srityje 
stinga, negalėjo plačiau to pakomentuoti: kokiose srityse labiausiai, kokiu būdu būtų galima gauti 
papildomą finansavimą ir pan. 

„Jeigu kažkoks finansavimas yra, mes apie tai nieko nežinome.“ (16 E) 
Galima manyti, kad tokie bendro pobūdžio „nusiskundimai“ dėl finansų stygiaus greičiau atspindi 

apskritai situaciją Lietuvoje ir konkrečiai sunkmečio laikotarpį. 

                                                           
155 Ekspertai nurodo, kad specialistams, kurie susiję su vaiko minimalios priežiūros priemonėmis, reikalingi mokymai dėl 
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimo.  
156 6 ekspertė, pavyzdžiui, nurodo, kad „mūsų sąskaitos limitas yra 15 litų. Tas jau daug pasako, būna, skambini ir pasibaigia 
sąskaita.“ (6 E) 
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Žmogiškieji ištekliai 
 
 
Ekspertų apklausa rodo, kad komisijos, kuri sprendžia su vaiko minimalios priežiūros priemonėmis 
susijusius klausimus, sudėtis ir jos įvairovė profesijų prasme keblumų nekelia. 

„Na, nežinau. Pagal sudėtį, manau, iš tiesų, iš visų beveik sričių, kurios susiduria su vaikų problemom, su vaikais 
kylančiom problemom. Manau, kad beveik visi tikrai yra, ir psichologas, ir policininkas, ir prokuroras, ir savivaldybės, 
ir vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovas. Aš manau, kad tikrai sudėtis gana plati.“ (6 E) 

 Vieni ekspertai nurodo, kad specialistų užtenka, tačiau įžvelgia tokią problemą dėl žmogiškųjų 
išteklių, kad vaikams paskirtas minimalios priežiūros priemones ir su tuo susijusias paslaugas minėti 
specialistai teikia bendrąja tvarka, t. y. vaikai turi išlaukti eilėje, registruojasi konsultacijoms bendra 
tvarka. Keliamas klausimas, ar nereikėtų tokiems vaikams numatyti atskiros tvarkos, kad jiems nereikėtų 
taikyti visiems kitiems asmenims taikomų bendrų reikalavimų. Nepaisant to, apklaustieji ekspertai 
sutinka, kad „kiekvienam vaikui po psichologą nepastatysi“. Kiti ekspertai nurodo, kad žmogiškieji ištekliai 
vaiko minimalios priežiūros priemonių sistemoje galėtų didėti, nes tai leistų kiekvienam specialistui 
koncentruotis ties keliais vaikais, įsigilinant į kiekvieno iš jų problemas ir tokių problemų sprendimo 
variantus. Dėl specialistų trūkumo negalima organizuoti vaikui tinkamos pagalbos, minimalios 
priežiūros priemonių skyrimo ir vykdymo. 

Kalbant apie žmogiškuosius išteklius svarbu paminėti ir savanorystės aspektą. Atliktame tyrime 
dalyvavę informantai savanorystę išskiria kaip teigiamą bruožą vaiko minimalios priežiūros priemonių 
sistemoje. Vis dėlto ji nėra labai paplitusi. Dažniausiai savanorystė atliekama esant konkretaus individo 
poreikiui, kad, pavyzdžiui, būtų įskaityta studijų praktika, ar kitokių motyvų skatinama, nes ne visi 
žmonės nori ir gali dirbti be atlygio. 

Apklaustieji specialistai taip pat nurodo, kad tie asmenys, kurių kompetencija susijusi su vaiko 
minimalios priežiūros priemonių skyrimu ar vykdymu, dažnai tarpusavyje nesidalija informacija, trūksta 
susižinojimo ir apsikeitimų gerąja praktika. Priežiūros priemonių teikėjų turima informacija neretai yra 
gana skirtinga (viena to priežasčių – specializuotų kursų stoka), o į priemonės skyrimą ar jos vykdymą 
atsakingi asmenys skirtingose institucijose įtraukti nevienodu pajėgumu. Tas pats pastebėjimas taikytinas 
ir instituciniu lygmeniu: institucijos nepakankamai aiškiai žino, už ką yra atsakingos, kur jų 
kompetencijos ribos. 
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3.13. Bendradarbiavimas su šeima įgyvendinant  
vaiko minimalios priežiūros priemones 

 

Dr. Salomėja Zaksaitė 

 

Šeimos, kaip svarbiausio socializacijos veiksnio, vaidmuo ir svarba pirminės socializacijos procese yra 
visuotinai pripažinta ir sunkiai gali būti pervertinta. Būtent šeimoje vaikas mokosi kalbos ir pamatinių 
elgesio modelių, sudarančių tolesnio mokymosi pagrindą, čia prasideda jo asmenybės formavimasis ir 
vertybinių nuostatų perėmimas. Šios socializacijos fazės sutrikimai gali lemti nepageidaujamus efektus, 
besitęsiančius visą tolesnį žmogaus gyvenimą.157 

Teisės instituto atliktame tyrime 2002 m. pažymėta, kad bendravimas su šeima iš epizodiško turėtų 
tapti nuolatinis, įvairiakryptis, besiremiantis viešumo, atvirumo ir tarpusavio pasitikėjimo principais. 
Kad įstaiga ir šeima bendradarbiautų, būtina ir tėvų, ir socialinių darbuotojų/(socialinių) pedagogų, ir 
kitų specialistų pozityvi nuostata organizuojant ugdytinio socializacijos procesą.158 

Šeimai sutikus bendradarbiauti su teisėsaugos sistema ir prisiimti atsakomybę už nusikalstamu 
elgesiu pasižyminčius nepilnamečius, padariusius nesunkius nusikaltimus, turėtų būti sudarytos 
galimybės per specialias programas globoti ir paremti jų resocializaciją, taip išsaugant nepilnamečių 
ryšius su šeima. 

Nustačius ugdymo tikslus, uždavinius, turinį ir metodus, galima sukurti praktinį pedagoginio 
poveikio priemonių modelį, kurio įgyvendintojai būtų pati įstaiga, šeima, vietos bendruomenė, 
socialinės tarnybos ir kiti partneriai.159  

 
 

Situacijos analizė 
 
 
 Nors Teisės instituto tyrėjų kalbinti ekspertai išreiškė įvairių pozicijų, skeptiškas nuostatas 

bendradarbiavimo su šeima atžvilgiu galime pastebėti veikiau kaip taisyklę nei kaip išimtį: 
„<...> šeima, jeigu pakvieti į susitikimus, tai niekas neateina ir nebendrauja, tai reikia pačiai tada važiuoti 

<...>.“ (9 E)  
Pasitaiko, kad „bendradarbiavimas“ vaiko šeimoje suvokiamas kaip atsakomybės permetimas 

priemonių vykdytojams:  
 „<...> Ir tos problemos gilėja, aš kai pasigilinu į šeimą... tėvai pikti, sako, aš atvežu vaiką į mokyklą, jūs su juo 

dirbkit, jūs jį auklėkit. O kai pasakai, kad ne tik mokykla, bet kartu turim tą daryti, tai neturiu laiko, darbo nėra, 
man reikia šeimą išlaikyti <...>.“ (15 E)   

Minėta ir tai, kad minimalios priežiūros priemonė paprastai skiriama vaikams iš rizikos šeimų, 
tokiose šeimose aplink vaiką „sukasi“ būrys žmonių: tėvai, globėjai, tetos ir pan., tačiau, pasak vieno iš 
eksperto, toks būrys gali reikšti, kad tėvai nesirūpina vaiku ir permeta atsakomybę giminaičiams ar 
kitiems asmenims: 

„<...> tėvai nelabai aktyvūs. Globėjai aktyvesni. Mes turim irgi globojamų vaikų. Kad globoja teta ar taip 
kažkas iš giminių. Ir jie kažkaip... nu žinoma, jie globoja, jie greičiau sureaguoja. Ir tėvai yra iš rizikos šeimų, tai... 
tikrai yra su jais problema, kad ne visada atvyksta, kai kviečiam. Kai nuvykstam, nelabai nori bendraut. Todėl kaip 
gali toks vaikas pasikeist, kai per atostogas jis grįžta į namus ir patenka į tą aplinką. Ir todėl pirmadieniais sunku 
vaikams vėl prie tos tvarkos, tvarkaraščių prisiderinti. Iš tų, kuriems paskirta minimali priežiūros priemonė, šeimos yra 
dažniau iš globėjų? Ne, iš rizikos.“ (11 E) 

Taip pat minėta, kad bendradarbiauti su šeima svarbu, bet dar svarbiau užtikrinti bendradarbiavimo 
betarpiškumą, tęstinumą: 

                                                           
157 Justickaja S., Kalpokas V., Ūselė L. 15–17 amžiaus moksleivių delinkventinis elgesys ir viktimizacija Lietuvoje // Teisės 
problemos, 2008, Nr. 4 (62), p. 99.  
158 Nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstaigų reformos įgyvendinimui teisės norminės bazės projektai. Mokslo 

taikomasis tyrimas. Vilnius, 2002, p. 8. 
159 Ten pat. 
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„Pokalbis pirmas turi būti su tėvais ir vaiko, kada mes išsiaiškiname visas jo problemas, bet po to tų pokalbių 
nėra draugystės pratęsimo, kadangi tos šeimos probleminės.“ (8 E) 

 
 

Problematika 
 
 

Ekspertai minėjo psichologines tėvų problemas, tėvų nekompetenciją auginant vaikus:  
„<...> Tėvai labai nusivylę, jiems labai liūdna, jie yra jau pasimetę. Sunku buvo, jie nelabai tikėjo... Jie yra 

išvarginti jau tų paauglių, mokyklos dažniausiai tik bara tuos tėvus <...>.“ (10 E) 
Minėta ir tai, kad tėvai kartais nemato (ar nenori matyti) vaiko sutrikimų, nepripažįsta problemos:  
„<...> Bet vėl būna ir situacijų, kad vėl tėvai nemato problemos, nemato, kad jų vaikai turi problemų. Juo labiau 

jeigu jie patys turi problemų, tai ir nemato ar nemano, kad ten vaikam reikalinga kažkokia minimali priežiūra, arba 
kiti kaip tik mano, kad reikia uždaryti į koloniją, kas čia per minimalios priežiūros.“ (6 E) 

 
 

Pasiūlymai dėl tobulinimo 
 
 

Ekspertai siūlė realų darbą su šeima kaip (pagrindinį) problemos sprendimo būdą:  
„Gal tiesiog su šeima reikia daugiau dirbti, kažkaip daugiau įsigilinti į šeimos problemas ir suprasti jų poreikius ir 

tada gal, pirma padirbėjus su šeima, galima jau dirbti su vaiku, nes tada jau šeima gal į viską jau kitaip žiūrėtų ir 
labiau suprastų tą vaiką.“ (6 E) 

Pasiūlytas (konkretus) įpareigojimas lankyti tėvystės įgūdžių kursus:  
„<...> svarbu, kad tie tėvai kažkaip tai irgi būtų ugdomi, nes tai nėra vien vaikų problema, o ir nemokėjimo 

auklėti irgi problema. Ir dažnais atvejais tėvai neturi tėvystės įgūdžių labai ir šiaip kažkokių socialinių įgūdžių. Tai, 
kad jie būtų irgi, nu čia ne reikalavimas, bet kad įpareigoti lankyti bent jau tėvystės įgūdžių kursus, nežinau, socialinius 
kursus, gauti irgi kažkokią pagalbą. Nes jeigu nepakeisi šeimos, tai realiai vaikas nepasikeis.“ (21 E) 

Taip pat pasiūlyta alternatyvi (nauja) minimalios priežiūros priemonė – vaiko atidavimas į savanorių 
šeimą. Šios priemonės tikslas – kad vaikas pamatytų kitokį, sveikesnį šeimos modelį ir siektų jo savo 
gyvenime.  

„<...> Tokia idėja buvo kilusi nenauja, kaip kad užsienyje yra. Jeigu būtų tokia institucija, kuri rūpintųsi šeimų 
atrinkimu, kai savanorių šeima galėtų paimti vaiką pas save. Pavyzdžiui, soc. vaikų kaimas? Vaikų kaimas tai taip, 
bet santykinai sveikos šeimos pasiima vaiką ir padeda jam adaptuotis, savo problemas spręsti. Kad jis pamatytų modelį 
kitokį. Bet gali būti labai sunku grįžti į savo šeimą? Bet kartais vaikai net nežino, kad gali būti kitaip. Jei savo šeimoj 
ir negausi, kas galit būt kitaip, kitur gausit. Tai gali būti kitoks motyvatorius kažkaip kitaip gyvent, kažko siekt, nes 
bet kuriuo atveju nepabloginsi, yra šansas tik pagerinti, jei ir grįši į savo šeimą, jei kažkoks kontaktas yra su ta 
savanorių šeima. Dažnai yra taip, kad ir iš nepalankių šeimų vaikai nekartoja savo tėvų modelio, bet tai būna taip, 
kad jie sutinka kažkokį reikšmingą suaugusį savo gyvenime, kuriuo seka ir kuris padeda <...>.“ (13 E) 

Apibendrinant interviu įžvalgas pastebėtina, kad ekspertai įvardijo ir neutralias problemas (tėvų 
nekompetenciją, pasimetimą, liūdesį dėl vaikų), ir negatyvias problemas (tėvų norą permesti atsakomybę 
už vaikus, problemos nepripažinimą ar išimtinai vaiko kaltinimą). Atsižvelgiant į tai siūlytas ir įvairus 
savo griežtumu priemonių ratas: nuo pagalbos šeimai auklėjant vaiką, tėvystės įgūdžių stiprinimo iki 
vaiko perkėlimo į kitą (savanorių) šeimą.  
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3.14. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas skiriant  
ir vykdant vaiko minimalios priežiūros priemones 

 

Dr. Salomėja Zaksaitė 

 

Atsakant į klausimą, ar svarbus bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir įstaigomis, ekspertai 
akcentavo, kad kompleksinė pagalba vaikui yra būtina: 

„<...> Kuo jisai svarbus. Tuo, kad tu niekada nepadėsi vaikui vienas. Dažniausiai tai yra, turi būti 
kompleksinė, tiek iš šeimos noras, tiek iš mokyklos kažką pakeist, tiek iš, nežinau, iš seniūnijos socialinių darbuotojų, 
kurie dirba su ta šeima. Turi būt komanda, nes kiekvienas turi atlikti savo funkciją, jeigu tu čia nori, nes tau vat jeigu 
tu dirbi truputį, vienas dalykas tavęs jau nebenorim mes, nes tu jau klausinėji tarkim, verti kitus dirbti.“ (21 E) 

 
 

Situacijos analizė ir problematika 
 
 

Ekspertų kalbėta apie „formalų bendradarbiavimą“ : 
„<...> Na, kaip ir su tom mokyklom. Jos nesureikšmina, kad čia kažkas tokio ta minimali priežiūra, tai ką ten 

tobulinsi, ten žmonių mąstymą keisti reikia.“ (6E) 
Apklausos atlikėjui paklausus eksperto, kaip bendraujama su komisija, jeigu jau yra skirta minimali 

priežiūra, 7 ekspertas atsakė: 
„Tai nebent tik raštais, kai mes siunčiam ataskaitas, ką veikėm. Tik taip.“ (7 E) 
Viena iš minimalios priežiūros vykdytojų „apjungė“ finansinę ir idėjinę problematikos pusę: 

nurodė, kad ir lėšų trūksta, ir dėmesio, susidomėjimo, suinteresuotumo iš priemonės skyrėjų: 
„<...> kokie ryšiai palaikomi su priemone paskyrusia institucija? Jokių. Tiesiog jie paskiria ir viskas <...> Su 

komisija apskritai jokių, ką jūs, apie ką jūs šnekat. <...> retas atvejis, jeigu kažkas suinteresuotas, kad tas vaikas 
lankytų. Fiziškai gal žmonės nespėja padaryti, viena socialinė pedagogė ir visa mokykla, ir kiek tokių problemų. O su 
savivaldybe? Savivaldybė reikalauja tik mūsų ataskaitos, mes parašome ir dingsta <...> sąlygų vykdyti tą priemonę mes 
neturim ir jie puikiai tai žino, mes kaip galime, taip dirbame, mums reikia išvis atsisakyti todėl, kad jie mums nepadarė 
jokių sąlygų dirbti su tais vaikais, mes iš geros dūšios pasakėme, gerai, priimsim, bet buvo sakyta, kad bus 
finansavimas, o jo iki šiol nėra ir neaišku, kad bus <...>.“ (8 E) 

Viena iš socialinių pedagogių nurodė, kad trūksta bendradarbiavimo su „išoriniais specialistais“. 
Anot ekspertės, svarbu, kad vaikas gautų pagalbą ne tik iš pažįstamos aplinkos, bet ir iš kitų šaltinių, 
kuriems jis galbūt būtų atviresnis, nuoširdesnis: 

„<...> Man kas yra skaudžiausia, kad nei karto vaikui nėra paskirta psichologo konsultacija, tikro specialisto, 
kuris atstovautų objektyviems galbūt požiūriams <...> kad nueitų tenai, kur nieks jo nepažįsta. Koks geras bebūtų 
socialinis pedagogas arba psichologas mokykloje, vaikas nepasakys visiškos tiesos, yra jo erdvė, žino, kad tu jį pažįsti 
daugiau, negu jis norėtų. Svetimam žmogui jis pasisakytų daugiau negu... Kažkoks VTATe psichologo kabinetas, tai 
tada gal jis automatiškai turėtų gauti <...>.“ (12 E)   

Tačiau ne absoliučiai visi ekspertai nurodė, kad bendradarbiavimas turi spragų. Būta ir pozityvių 
pasisakymų: 

„<...> vyksta tarpžinybiniai susitikimai, kuriuos jau minėjau, o šiaip tai telefonu viskas vyksta, pasiskambini, 
pasiklausi, kaip ten pas ką reikalai vyksta, pasiklausi, sužinai visą informaciją, mes pasakome, kad pas mus viskas 
vyksta taip ir taip, kad mergaitė vėl nelanko. Toks vat yra būdas bendradarbiavimo <...> Tai kad, žinokite, neiškyla 
(problemų – aut. past.), su specialistais mes labai puikiai sutariame ir bendradarbiaujame, paskambina seniūnija ar 
tai socialinis darbuotojas pasidomi, tai tas bendradarbiavimas vyksta be jokių problemų.“ (16 E) 

Vienas iš ekspertų ypač neakcentavo problematikos, bet vis dėlto užčiuopė gana svarbią trūkstamą 
grandį – atsakomybės už galutinį rezultatą nebuvimą: 

„<...> nėra išbaigtumo, nei viena institucija nėra suinteresuota iki galo arba tiksliau suinteresuota, bet nėra 
atsakinga už galutinį rezultatą <...>.“ (4 E) 
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Pasiūlymai dėl tobulinimo 
 
Ekspertai minėjo, kad reikėtų ne vien raštų ar ataskaitų, bet dažnesnių (neformalių) susitikimų – taip 
galbūt bendradarbiavimas taptų autentiškesnis, nuoširdesnis, ne toks formalus: 

„<...> kažkaip numatyti, tarkim, dažnesnius susitikimus. Nu vat, kad bent jau minimalios, nu vat turi 
komisija mokykloj susidaryti ten, kad tą atvejį aptarti <...> Numatyti, kaip čia mes dabar dirbsim, ir niekas tikrai jų 
netikrina, ar jie ten taip daro, ar ką. <...> Kažkaip dažniau paklausti, kaip jie vykdo tą minimalią priežiūrą, ar jie 
kažką kito numatę, ar skiria specialistus <...> Nu tai ir tiesiog visiems susitikti kas du mėnesius, bent jau aptarti, 
kaip sekasi mum, jum, ką darom.“ (21 E) 

Vienas iš ekspertų akcentavo atsakomybės už galutinį rezultatą svarbą: 
„<...> tą reikia tobulinti, kad padaryti taip, sukurt mechanizmą, sukurti tokią sistemą, kurioje institucijos, 

tarkime, kaip, pvz., atsakingos, jeigu mes kalbam apie minimalią ir vidutinę priežiūrą, būtų ne tik suinteresuotos, bet 
turėtų būt atsakingos už galutinį rezultatą <...>.“ (4 E)  

Minėti ir finansiniai bendradarbiavimo tobulinimo aspektai: 
„<...>jeigu pakankamas finansavimas, ten pakankamai darbuotojų, specialistų, tai aišku, vat tokia problema 

atkristų, nes visi vaikai, kuriem tik reikia, tikrai patektų tada, kada ir kur reikia <...>.“ (5 E)  
Priemonių vykdytojai (mokyklų socialiniai pedagogai) minėjo ir visiškai konkrečias ir, atrodytų, 

praktiškai nesunkiai išsprendžiamas problemas (kad telefonų sąskaitų apribojimai būtų mažesni): 
„<...> (juokiasi) nežinau, viskas kol kas gerai. Nematau kažko tai tokio ypatingo. Nebent, kad nebūtų 

sąskaitų, ta prasme, mes negalim prakalbėt šį mėnesį daugiau. Viskas, vienintelis dalykas, kuris tikrai nervina, nes tas 
pokalbis negali būti...“ (7 E) 

Apibendrinant ekspertų išsakytas mintis, pastebėtina, kad būta ir abstrakčių problemų įvardijimo 
(galutinės atsakomybės nebuvimas, finansavimo trūkumas, abejingumas); ir konkrečių (dienos centruose 
vaikams nepakanka vietų; per mažas socialinių pedagogų telefonų sąskaitų limitas). Manytina, kad 
sprendžiant konkrečias problemas pamažu įmanoma pasiekti, kad būtų lengviau susitvarkyti ir su 
abstraktesnėmis, „idėjinėmis“ kliūtimis. 
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IV. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR REKOMENDACIJOS 
 

 

1. Reaguojant į vaikų (sulaukusių ir nesulaukusių baudžiamosios atsakomybės amžiaus) padarytas 
nusikalstamas veikas Lietuvoje, visuomenės (valstybės) dėmesio centre yra vaiko elgesys, kuris pažeidžia 
teisės normas. Valstybės reakcija nukreipiama į tokį elgesį (ne į patį vaiką), pagal kurį konstruojama ir 
poveikio priemonių sistema. Vaiko asmenybė ir jos poreikiai šioje sistemoje tarsi lieka nuošalyje, 
antrame plane. Galima teigti, kad šiai sistemai pagal reagavimo į delinkventinį vaikų elgesį pobūdį 
priklauso ir vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės.  

2. Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemai keliami edukacijos ir pagalbos nusižengti 
linkusiems vaikams tikslai. Konkrečios priemonės savo tikslais ir turiniu yra labai panašios į BK 
numatytas auklėjamojo poveikio priemones nepilnamečiams, kuriomis realizuojama nusikaltusių 
vyresnių nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė. Taikyti minimalią ir vidutinę priežiūrą yra kur kas 
daugiau pagrindų. Tai sudaro sąlygas daugmaž tokio paties griežtumo priemonių taikymą išplėsti 
jaunesnių vaikų atžvilgiu net ir už elgesį, kuris nėra įstatymo apibrėžtas kaip nusikalstamas. Atsižvelgiant 
į tai, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo subjektams siūlome riboti vidutinės priežiūros 
taikymą vaikams, kurie nėra padarę BK numatytos veikos.  

3. Apžvelgus vaikų, nesulaukusių baudžiamosios atsakomybės amžiaus, priežiūros ir pagalbos 
priemonių sistemas užsienio valstybėse, darytina išvada, kad jų spektras daugelyje šalių yra panašus: 1) 
įspėjimai; 2) siuntimas į įvairias kolektyvines ar individualias programas, projektus, grupinius 
užsiėmimus; 3) restitucijos, kompensacijos, mediacija ar konsiliacija; 4) paslaugos ar darbai aukai ar 
bendruomenei; 5) įvairūs elgesio apribojimai; 6) įpareigojimas mokytis; 7) įpareigojimai vaiko tėvams ir 
supervizijos; 8) psichosocialinė, medicininė, psichiatrinė pagalba vaikui ir jo tėvams; 9) vaiko 
apgyvendinimas savanorių šeimoje, kitame būste, pensione, mokykloje-internate ar vaikų namuose; 10) 
esant sunkiems pažeidimams – vaiko atidavimas į specialią griežto režimo įstaigą.  

4. Statistinių duomenų analizė rodo, jog nors minimalios ir vidutinės priežiūros sistema skirta 
delinkventinio elgesio asmenims, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus, ji dažniausiai 
taikoma dėl nenusikalstamo pobūdžio elgesio. Daugiausia minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės 
skiriamos dėl mokyklos nelankymo ar kitokio pavojingo elgesio, t. y. veikų, kurios nėra nusikalstamos ar 
administraciniai teisės pažeidimai. Tačiau apie pusė vaikų, jaunesnių nei įstatymo įtvirtintas minimalus 
baudžiamosios atsakomybės amžius, padariusių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių 
turinčią veiką, t. y. nepatenkančių į baudžiamosios justicijos akiratį, nesulaukia atsako minimalios ir 
vidutinės priežiūros sistemoje.  

5. Dažniausios priemonės – įpareigojimas lankyti mokyklą ar specialisto konsultacija, kurią 
dažniausiai atlieka pačios mokyklos, kurioje vaikas mokosi, darbuotojai (socialinis pedagogas, 
psichologas). Tokia tendencija, viena vertus, susijusi su tuo, kad neretai švietimo įstaigos būna praktiškai 
vienintelės įstaigos, kurios pagal įstatymą gali įgyvendinti priemones. Kita vertus, tokių priemonių 
skyrimas susijęs ir su dažniausiu skyrimo pagrindu – mokyklos nelankymu (nesimokymu). 

6. Statistiniai rodikliai rodo, kad minimalios priežiūros priemonės neišsprendžia pirminio pagalbos 
vaikui poreikio – kreipimaisi į teismus dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros priemonę, kai pritaikius 
minimalios priežiūros priemones nepavyko pasiekti teigiamų vaiko elgesio pokyčių, kasmet sudarė apie 
pusę ir daugiau visų kreipimųsi į teismą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo. 

7. Dažniausiai dėl minimalios ir vidutinės priežiūros kreipiasi mokyklos ir vaikų globos įstaigos dėl 
joms aktualaus nesimokymo ar kitokio, jų vertinimu, pavojingo elgesio. Retas policijos kreipimasis dėl 
minimalios ir vidutinės priežiūros taikymo aiškintinas plačia pareigūnų diskrecija sprendžiant dėl 
kreipimosi į vaiko gerovės komisiją, kai nustatoma, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo nėra sukakęs 
baudžiamosios atsakomybės amžiaus. Siūlytina teisės aktuose numatyti bendrą taisyklę policijos 
pareigūnams kreiptis į vaiko gerovės komisiją dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių taikymo 
tokiais atvejais, paliekant jiems galimybę atsižvelgti į kiekvieno vaiko konkrečią situaciją ir įvertinti 
minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių taikymo tikslingumą. Tam tikrais atvejais, kai, pavyzdžiui, 
padaromi pavieniai, atsitiktiniai pažeidimai, papildoma intervencija vaikui gali būti netikslinga ir 
stigmatizuojanti.  

 



 - 79 - 

8. Minimalios priežiūros priemonės dažniausiai skiriamos 14–16 metų paaugliams paprastai ne dėl 
pavienio netinkamo elgesio atvejo, tačiau dėl nuolat pasikartojančių problemų (mokyklos nelankymo, 
nusikalstamo ir kitokio pavojingo elgesio). Vaikai, kuriems skiriamos minimalios priežiūros priemonės, 
dažnai yra užaugę sunkiomis sąlygomis, neretai patyrę sunkumų šeimoje. Didžioji dalis vaikų yra iš 
nepilnų ar socialinės rizikos šeimoms priskirtų šeimų. Ekspertai pastebėjo, kad vaiko problemos 
dažniausiai prasideda šeimoje ir dažnai intervencijos labiau reikia tėvams, o ne vaikams.  

9. Komisija, skirdama minimalios priežiūros priemones, susiduria su efektyvaus priemonių 
vykdymo neužtikrinimu. Interviu analizė išryškino komisijos veiklos ribotumą – ji fiziškai negali aprėpti 
viso Vilniaus miesto infrastruktūros, todėl nėra pajėgi užtikrinti pakankamą vaikui paskirtų priemonių 
įgyvendinimo priežiūrą ir koordinavimą. Ši išvada reikšminga svarstant minimalios vaiko priežiūros 
koordinavimo decentralizacijos didesniuose miestuose galimybę. Siūlytina svarstyti apie atskirų skyrių ar 
komisijų, susidedančių iš skirtingų sričių specialistų ir realiai padedančių vaikui bei jo šeimai, steigimą 
seniūnijose. Tokios komisijos galėtų būti atskaitingos savivaldybių vaiko gerovės komisijoms. Šiuo metu 
prielaidos idėjai įgyvendinti egzistuoja LR socialinių paslaugų įstatyme. Įstatymo 4 str. 4 p. įtvirtintas 
prieinamumo principas, kuris reiškia, kad socialinės paslaugos valdomos, skiriamos ir teikiamos taip, 
kad būtų užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas asmeniui (šeimai) kuo arčiau jo gyvenamosios 
vietos.  

10. Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija prieš skirdama vaikui minimalios priežiūros 
priemonę turi surinkusi pakankamai informacijos, reikalingos priemonei skirti. Komisija pildo ir renka 
informaciją, jeigu mato, kad jos trūksta. Dalis informacijos papildoma komisijos posėdžio metu 
klausiant vaiko, vaiko globėjų ir dalyvaujančių institucijų atstovų nuomonės. Pastebima, jog komisijos 
nariai, atstovaujantys skirtingoms institucijoms, turi skirtingus požiūrius į tas pačias problemas ir 
skirtingai mato vaikų elgesio priežastis, dėl to neretai siūlomi skirtingi sprendimo būdai. 

11. Tyrimas parodė, kad nevienodą informaciją apie vaiką gauna minimalią priežiūrą vykdantys 
ekspertai. Vieni ekspertai apie vaikui paskirtą minimalią priežiūrą gauna tik oficialų raštą iš savivaldybės, 
kiti – reikalingų dokumentų kopijas. Išryškėjo tendencija, kad ne visada vyksta sklandus informacijos 
pasikeitimas tarp mokyklų ir dienos centrų. Įstatymas nenustato aiškaus reikalavimo skiriant minimalios 
priežiūros priemones, kurioms nereikia teismo leidimo, pateikti su vaiku susijusią informaciją, kuri buvo 
nagrinėta vaiko gerovės komisijos posėdžio metu. Subjektui, kuriam paskirta vykdyti priemonę, 
pateikiamas savivaldybės administratoriaus sprendimas, kuriame nurodoma: vaikas, vaiko atstovai pagal 
įstatymą, vaikui skirta minimalios priežiūros priemonė, vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis 
asmuo, šios priemonės vykdymo terminas ir kita svarbi informacija. Dažnai į svarbios informacijos 
pateikimą žiūrima formaliai. Dėl to neužtikrinamas informacijos apie vaiką, kartu ir pagalbos jam 
tęstinumas, jo palydėjimas per visą pagalbos skyrimo ir teikimo procesą.  

12. Siekiant išvengti informacijos stokos problemos, kuri reikšminga siekiant užtikrinti efektyvų 
darbą su vaiku, siūlytina įstatyme numatyti reikalavimą kartu su sprendimu skirti minimalios priežiūros 
priemonę pateikti ir informaciją, kuri galėtų būti reikšminga efektyviam priemonės vykdymui. Nors, kai 
kurių ekspertų teigimu, yra ir teigiamų pavyzdžių, kai vaiko gerovės komisija pati pateikia visą reikiamą 
informaciją apie vaiką, tačiau tai visgi nėra teisinė pareiga. Todėl siekiant išvengti informacijos 
pateikimo spragų, siūlytina tokią pareigą numatyti įstatyme. 

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Seimui siūlome: 
1) Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 10 d. papildyti formuluote: Prie 

sprendimo pridedamas savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžio, kuriame buvo svarstytas klausimas 
dėl šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, protokolas, kiti 
sprendimą pagrindžiantys dokumentai.  

2) Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 15 straipsnio 1 d. papildyti formuluote: Prie 
sprendimo pridedamas savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžio, kuriame buvo svarstytas klausimas 
dėl šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų vaiko minimalios priežiūros priemonių skyrimo, protokolas, kiti 
sprendimą pagrindžiantys dokumentai.  

13. Tyrimas leidžia daryti išvadą, kad, sprendžiant klausimus dėl priemonių skyrimo, pratęsimo, 
pakeitimo ar nutraukimo, yra pakankamai užtikrinamas formalus vaiko dalyvavimas: vaiko buvimas 
posėdyje, klausimų jam uždavimas ir pan. Vis dėlto stokojama didesnio vaiko įtraukimo į sprendimų 
priėmimą ir realios jo nuomonės įtakos savivaldybės vaiko gerovės komisijos priimamiems 
sprendimams. Siūlytina laikytis principo, kad visuomet posėdį dėl minimalios priežiūros priemonės 
skyrimo reikėtų atidėti, jeigu vaikas jame nedalyvauja. Posėdžiai, kurių metu atitinkami sprendimai 
priimami net ir nedalyvaujant vaikui (nurodoma tik perduoti priimtą sprendimą vaikui, t. y. pranešti jam, 
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kas buvo nuspręsta jo atžvilgiu), turėtų būti išimtiniai.  
14. Viena iš pagrindinių minimalios vaiko priežiūros priemonių veiksmingo įgyvendinimo 

problemų – vaiko neatvykimas į atitinkamą įstaigą (mokyklą, dienos centrą), kur jo atžvilgiu turėtų būti 
taikomos socialinės, pedagoginės ir psichologinės priemonės. Kaip parodė tyrimas, pagrindinė šios 
problemos priežastis – minimalios vaiko priežiūros sistemoje nėra efektyvių būdų užtikrinti, kad vaikai 
vykdytų minimalios priežiūros priemones. Dauguma vaikams, kuriems skirta minimali priežiūra, 
taikomų priemonių yra nespecializuotos, bendro pobūdžio, t. y. skirtos įprasto elgesio vaikams. Taigi 
tokios priemonės neretai nėra tinkamos ar nepakankamos didesnių socialinių ir psichologinių problemų 
turintiems vaikams, kuriems minimalios priežiūros priemonės ir yra skiriamos. Praktikoje realizuoti 
priemones iš galiojančiame Įstatyme įtvirtinto minimalios priežiūros priemonių katalogo trukdo 
infrastruktūros stoka: ne visur išplėtotas vaikų dienos centrų tinklas, kai kuriose įstaigose trūksta 
konkrečios srities specialistų ir pan. Dėl savivaldybėse nesukurto minimalios priežiūros priemonių 
sistemos modelio susidaro tam tikras užburtas ratas: mokykla nepajėgia susitvarkyti su vaiku ir prašo, 
kad savivaldybė padėtų išspręsti susidariusią problemą, o ši vykdyti vaiko priežiūrą vėl grąžina mokyklai. 
Siekiant spręsti šią problemą, būtina kurti ir plėsti specializuotas paslaugas probleminiams vaikams. 

15. Atsižvelgiant į tyrimo metu atskleistą minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo bei 
minimalios priežiūros priemonių vykdymo problematiką, į minimalios priežiūros priemonių katalogą 
tikslinga įtraukti priemonių, skirtų ne tik vaikui, tačiau ir jo šeimai, pavyzdžiui, pagalbą tėvams auklėjant 
vaiką, ir diferencijuoti ją į: 1) pagalbą patarimais; 2) pagalbą terapinėse grupėse (vaikų-tėvų ar vienų 
tėvų); 3) pagalbą laikinai auklėjant vaiką savanorių šeimoje ar šeimynoje; 4) pagalbą intensyviai ugdant 
vaiką dienos centre ir esant būtinybei leidžiant jam ten pernakvoti. Esant būtinumui vaiką atskirti nuo jo 
socialinės aplinkos. Apgyvendinimas socializacijos centre neturėtų būti vienintelė tokio pobūdžio 
priemonė. Įstatyme svarbu numatyti alternatyvias vaiko atskyrimo nuo nepalankios aplinkos priemones 
(apgyvendinimas savanorių šeimose, laikinas apnakvindinimas dienos centruose ir pan.).  

16. Tyrimas iškėlė abejonių dėl Įstatymo 6 str. 1 d. 6, 7 ir 8 p. numatytų asmens laisvę ribojančių 
vaiko minimalios priežiūros priemonių tikslingumo. Pirma – tai prievartinės, asmens laisvę ribojančios 
priemonės, todėl neatitinka įstatymo deklaruojamų tikslų; antra, Įstatymo įgyvendinimas visų pirma 
paremtas švietimo sistemos infrastruktūra, o švietimo subjektai neturi galimybių užtikrinti jų vykdymą; 
trečia, tokio pobūdžio priemonės paprastai būdingos baudžiamajai teisei ir procesui bei atitinkamai šios 
priemonės yra „pasiskolintos“ iš baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo bei probacijos sistemų, 
kurių subjektai turi atitinkamus įgaliojimus užtikrinti šių priemonių vykdymą. Atsižvelgiant į tai, 
Lietuvos Respublikos Seimui siūlome Įstatyme atsisakyti šių vaiko elgesį ribojančių priemonių. 

17. Atlikta interviu analizė parodė, kad priemonių vykdymo kontrolės ir atskaitomybės tvarka šiuo 
metu nėra aiški, todėl paprastai apie priemonės vykdymą atsiskaitoma bendrais bruožais, nereguliariai 
arba išvis neatsiskaitoma, nes tai nėra būtina pagal Įstatymą. Manytume, jog minimalios priežiūros 
priemonių vykdytojų atsiskaitymo ir priemonės vykdymo kontrolės apibrėžtumas padėtų siekti 
kokybiškesnio priežiūros priemonės įgyvendinimo, taip pat leistų sekti vaiko elgesio ir motyvacijos 
pokyčius, laiku reaguoti dėl priemonių pakeitimo ar atsisakymo, sumažintų atvejų, kai vaiko priežiūra iš 
minimalios keičiama į vidutinę dėl nekokybiškos jam teiktos minimalios priežiūros.  

18. Tyrimas atskleidė žmogiškųjų išteklių ir aukštos kvalifikacijos specialistų stoką. Lietuvoje 
vykstantys darbuotojų mokymai paprastai orientuoti į bendros specialisto kvalifikacijos kėlimą, todėl 
svarbu užtikrinti mokymų, nukreiptų į minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimo 
specifiką, pakankamumą ir jų tęstinumą, taip pat plėsti minimalios priežiūros paslaugas teikiančių 
subjektų ratą, perkant paslaugas iš nevyriausybinių organizacijų. 

19. Tyrimas parodė, kad įgyvendinant minimalios priežiūros priemones būtina stiprinti 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą, taip pat ir neformaliomis priemonėmis (susitikimai, pokalbiai). Šiuo 
metu Vilniaus mieste pastebimas labiau formalus nei realus bendradarbiavimas tarp institucijų, neretai 
apsiribojantis dokumentų persiuntimu.  
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P R I E D A I 
 

PRIEDAS Nr. 1 
 

 
Ekspertų, PRIIMANČIŲ SPRENDIMUS dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių įstatymo, 

kokybinio interviu klausimyno GAIRĖS 
 
Laba diena,  
aš esu Teisės instituto tyrėja (-as)/praktikantė (-as) (vardas, pavardė). Šiuo metu Teisės institutas atlieka tyrimą, kuriuo 

siekiama išsiaiškinti delinkventinio elgesio vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus, taikomų priemonių 
veiksmingumą. Tai tyrimas, kuris numatytas Nepilnamečių justicijos programoje, 2009 metais patvirtintoje LR Vyriausybės. Taigi 
norėtume/norėčiau pakalbėti su Jumis apie Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
įstatyme numatytas priemones. 
Tyrimo metu gauti duomenys konfidencialūs, jie bus naudojami tik tyrimo rezultatams apibendrinti (perspėti ir 
paklausti, ar nieko prieš, kad interviu bus įrašinėjamas diktofonu).  
 

Ekspertas (apklausėjui) 
 
Vardas, pavardė: ......................................................................................................................................... 
 
Ar Jums teko darbe susidurti su minimalios ar vidutinės priežiūros priemonėmis? Gal galėtumėte plačiau 
papasakoti apie aplinkybes? 

Jūsų darbovietė?........................................................................................................................ 
Jūsų pareigos?........................................................................................................................... 
Kiek laiko einate šias pareigas?................................................................................................. 
 

Įstatymo tikslas, uždaviniai, bendri principai 
 

1. Kodėl/iš kur atsirado tokio įstatymo idėja? Kas inicijavo įstatymo kūrimą? 
2. Kodėl pasirinktas būtent toks įstatymo pavadinimas? 
3. Kodėl, Jūsų nuomone, Švietimo ir mokslo ministerijai teko pagrindinis darbas kuriant įstatymą? 
4. Gal turite viziją, kaip (ar) būtų buvę įmanoma dirbti be tokio įstatymo? 
5. Koks yra įstatymo tikslas ir pagrindiniai uždaviniai? 
6. Kokie yra įstatymo principai, ar egzistavo tam tikri prioritetiniai principai ir uždaviniai? 
7. Kokių valstybių patirtimi buvo remiamasi kuriant įstatymą? 
8. Kokio elgesio vaikams buvo numatyta kurti įstatymą? 

 
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės. (Priemonių skyrimas,  
komisijų darbas, priemonių vykdymas, paslaugų teikėjai) 
 

9.   Kodėl įstatyme atsirado dvi vaiko priežiūros formos? 
10.   Kuo remiantis buvo parinktos ir įtraukos į įstatymą būtent tokios minimalios priežiūros priemonės? 

Kokiais kriterijais vadovavotės įtraukdami priemones į sąrašą? 
11.   Kuo remiamasi keičiant, įtraukiant naujas priežiūros priemones į įstatyme esantį sąrašą? Ar remiamasi 

efektyvumo tyrimais?  
12.   Šiais metais įstatymas buvo papildytas naujomis priemonėmis, kuo remiantis buvo įtrauktos naujos 

priemonės?  
13.   Kaip manote, ar pakanka priemonių sąraše, kokiomis priemonėmis papildytumėte įstatymą, kaip 

patikslintumėte/diferencijuotumėte egzistuojančias priemones?  
14.   Koks realus kiekvienos minimalios priežiūros priemonės turinys?  
15.   Kaip manote, ar visos priemonės, kurios yra įstatymo sąraše, realiai vykdomos? Kodėl? 

 
Priemonių skyrimas. Savivaldybių vaiko gerovės komisijų darbas 
 

16.  Kaip turėtų būti parenkama (skiriama) konkreti priemonė vaikui? Kaip manote, ar tinkamai tai vyksta 
dabar? Ko trūksta?  
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17.  Kaip vertinate tokias skiriamas priemones, pavyzdžiui, vaikas nuolat nelanko mokyklos, mokykla 
išbando visus vidinius resursus ir galiausiai kreipiasi į komisiją, o ji vaikui skiria įpareigojimą mokytis? 
Arba kita situacija, kai komisija įpareigoja vaiką lankyti dienos centrą, nors ir taip jis jį lanko. 
Pakomentuokite. Kaip manote, koks tikslas skirti tokias priemones?  

18.   Kaip manote, kokios problemos kyla komisijoms skiriant priemones? 
19.   Kaip vertinate komisijų darbą? 
20.   Kaip manote, ar tinkamos komisijų sudėtys, ar tinkamos profesijos žmonės dirba, ar ne per didelis 

krūvis jiems tenka? 
21.   Ar komisijų darbas skiriasi skirtingose savivaldybėse? 
22.   Ko trūksta, kad komisijų darbas būtų efektyvesnis?  
23.   Ar komisijos iš skirtingų savivaldybių bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi? 
24.   Ar renkama komisijų darbo praktika? (Jei taip) Kas tai daro? 
25.   Kaip manote, ko, kokios pagalbos labiausiai reikia/trūksta komisijoms? Finansinių lėšų, žmogiškųjų 

išteklių, kvalifikacijos, dar kažko? 
26.   Kokia pagalba teikiama savivaldybių komisijoms? (patikslinimui: Ar tai metodinė, finansinė pagalba?). Kaip 

tai daroma? Ar juntamas pagalbos poreikis iš savivaldybių komisijų? 
 
Komisijų ir priemonę įgyvendinančių įstaigų bendradarbiavimas  
su vaiko tėvais, globėjais, kitomis įstaigomis 
 

27.   Kaip manote, ar iškyla problemų komisijoms bendradarbiaujant su vaiko tėvais/globėjais? Priemonę 
vykdančiai įstaigai bendradarbiaujant su vaiko tėvais/globėjais? Kaip turėtų komisija bendradarbiauti su 
vaiko tėvais ir globėjais? Su kitomis institucijomis? 

28.   Kaip manote, ar iškyla problemų komisijoms bendradarbiaujant su priemonę vykdančia įstaiga? Koks 
ryšys turėtų būti tarp komisijos ir priemonę vykdančios įstaigos? 
 
Finansavimas 
 

29.  Koks yra minimalios priežiūros priemonių finansavimo mechanizmas? Ar jis buvo numatytas kuriant 
įstatymą? 

30.  Ar pakankamas finansavimas? 
 
Kitos problemos  
 

31.  Ar gaunate informaciją apie priemonių skyrimą ir jų vykdymą?  
32.  Ar kaupiami duomenys apie skiriamas ir vykdomas priemones?  
33.  Ar yra vertinamas priemonių veiksmingumas? Kaip ir kas jį vertina?   
34.  Ar apibendrinama minimalių priemonių skyrimo ir vykdymo praktika? Ar yra vertinami šie dalykai? (Jei 

taip) Kas tai daro? 
35.  Kas/kokios institucijos dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

politiką? 
36.  Kaip bendrai vertinate Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įstatymą? Kaip vertinate 

šiandieninę situaciją? 
37.  Kaip manote, ar įstatymas tinkamai įgyvendinamas? Ar, Jūsų nuomone, tinkamai skiriamos ir vykdomos 

priemonės? Ko trūksta? 
38.  Kaip manote, ar numatyta priežiūros priemonių sistema yra veiksminga? 
39.  Ko trūksta, kad sistema būtų efektyvesnė? 
40.  Ką siūlytumėte keisti siekiant egzistuojantį teisinį reglamentavimą padaryti efektyvesnį? 
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PRIEDAS NR. 2 
 

Ekspertų, SKIRIANČIŲ minimalios ar vidutinės priežiūros priemones,  
kokybinio interviu klausimyno GAIRĖS 

 
Laba diena,  
aš esu Teisės instituto tyrėja (-as)/praktikantė (-as) (vardas, pavardė). Šiuo metu Teisės institutas atlieka tyrimą, kuriuo 

siekiama išsiaiškinti delinkventinio elgesio vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus, taikomų priemonių 
veiksmingumą. Tai tyrimas, kuris numatytas Nepilnamečių justicijos programoje, 2009 metais patvirtintoje LR Vyriausybės. Taigi 
norėtume/norėčiau pakalbėti su Jumis apie Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
įstatyme numatytas priemones. 
Tyrimo metu gauti duomenys konfidencialūs, jie bus naudojami tik tyrimo rezultatams apibendrinti (perspėti ir 
paklausti, ar nieko prieš, kad interviu bus įrašinėjamas diktofonu).  
 
Ekspertas (apklausėjui) 
Vardas, pavardė: ......................................................................................................................................... 
 
Įvadas 
Ar Jums teko darbe susidurti su minimalios ar vidutinės priežiūros priemonėmis? Gal galėtumėte plačiau 
papasakoti apie aplinkybes? 
Darbas komisijoje (ekspertui):  

Kiek laiko esate komisijos nariu/nare?................................................... 
Jūsų pareigos komisijoje?........................................................................................ 
Jūsų nuolatinis darbas?........................................................................................ 

    
 

KLAUSIMŲ BLOKAI 
 
I. Priemonių inicijavimas 

1. Kas dažniausiai kreipiasi dėl įstatyme numatytų vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių 
skyrimo? 
.......................................................................................................................................................... 

2. Dėl kokio vaiko elgesio dažniausiai kreipiamasi į vaiko gerovės komisiją? 
................................................................................................................................. 

3. Kokiems vaikams paprastai skiriamos priemonės (patikslinimui ir papildymui po eksperto laisvo papasakojimo: 
amžius, lytis, mokymasis, šeimos struktūra, rizikos grupė ir kt.)? 
........................................................................................................................................................ 

4. Kaip dažnai kreipiamasi dėl priemonių pratęsimo ir griežtesnių priemonių skyrimo? 
.......................................................................................................................................................... 

5. Kaip dažnai kreipiamasi dėl priemonių nutraukimo? 
.......................................................................................................................................................... 

6. Kaip dažnai tenka svarstyti priemonių skyrimą tam pačiam vaikui paaiškėjus naujoms aplinkybėms? 
.......................................................................................................................................................... 

 
II. Disponuojama informacija 

7. Kokia informacija apie vaiko elgesį disponuojate priimdami sprendimą dėl priemonės skyrimo? 
.......................................................................................................................................................... 

8. Ar ta informacija yra pakankama ir išsami? Ar pavyksta ją pasitikslinti, jei reikia? 
.......................................................................................................................................................... 

9. Iš kur gaunate tą informaciją? Kas renka ir pateikia informaciją komisijai? 
................................................................................................................................. 

10. Ar ta informacija yra suprantama?................................................................ 
 
III. Vaiko dalyvavimas parenkant priemonę 

11. Ar vaikas dalyvauja jam parenkant ir skiriant konkrečią priemonę? 
a. Ne. 
b. Taip. – Kokiu būdu vaikas dalyvauja?........................................................................................ 

12. Ar visada išklausoma vaiko nuomonė? (Kaip tai daroma: vaikui dalyvaujant posėdyje ar per vaiko teisių apsaugos 
skyrių?) 
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....................................................................................................................................................... 
13. Kaip manote, kiek yra svarbu išklausyti vaiko nuomonę? 

....................................................................................................................................................... 
14. Ar, Jūsų nuomone, šiuo metu yra pakankamas vaiko dalyvavimas priemonės skyrimo procese? Kodėl? 

Ko trūksta? 
....................................................................................................................................................... 

 
IV. Priemonės parinkimas 

15. Kaip parenkama konkreti priemonė? 
................................................................................................................................. 

16. Ko (kokių tikslų) siekiate skirdami konkrečią priemonę? 
....................................................................................................................................................... 

17. Kaip pasirenkama tarp minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių? 
....................................................................................................................................................... 

18. Kaip pasirenkama tarp minimalios priežiūros priemonių? 
....................................................................................................................................................... 

19. Kokie pagrindiniai kriterijai (motyvai/aplinkybės) parenkant priemonę? 
....................................................................................................................................................... 

 
V. Priemonių skyrimo dažnumas 

20. Kokios priemonės skiriamos dažniausiai? 
....................................................................................................................................................... 

21. Kaip manote, kodėl būtent šios priemonės skiriamos dažniausiai? 
................................................................................................................................. 

22. Kokios priemonės skiriamos rečiausiai? Kaip manote, kodėl? 
....................................................................................................................................................... 
 

VI. Priemonių pakankamumas 
23. Ar pakanka minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sąraše jas parenkant? 

.......................................................................................................................................................... 
24. Kaip manote, kokių priemonių trūksta? ........................................................................................... 

Kodėl?.............................................................................................................................................. 
25. Kuo būtų galima papildyti sąrašą? 

.......................................................................................................................................................... 
 
VII. Minimalios priežiūros paslaugų teikėjai 

26. Ar turite pakankamai informacijos apie savivaldybėje esančias minimalios priežiūros paslaugas teikiančias 
įstaigas, organizacijas spręsdami klausimą dėl priemonės skyrimo? 
.......................................................................................................................................................... 

27. Kaip Jūs manote, ar pakanka minimalios priežiūros paslaugų teikėjų savivaldybėje? (Klausti apie kiekvieną 
priemonę!) 
.......................................................................................................................................................... 
1) įpareigojimas lankytis pas specialistą; 
2) įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių paslaugų įstaigą; 
3) įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje; 
4) įpareigojimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo 
programas; 
5) įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose 
programose; 
6) įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku; 
7) įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su 
žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką; 
8) įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jeigu vaikas sutinka. 

28. Ar žinote, kaip atrenkami paslaugų teikėjai? Pavyzdžiui, NVO teikia socialinę, psichologinę pagalbą 
vaikams, organizuoja socialinių įgūdžių lavinimo programą, kaip ji gali patekti į sąrašą, iš kurio renkatės, 
kur paskirti vykdyti priemonę vaikui? 
.......................................................................................................................................................... 
 

VIII. Priemonių turinys 
29. Ką žinote apie kiekvienos priemonės realų turinį (kas vyksta su vaiku paskyrus kiekvieną priemonę)? (Klausti 

apie kiekvieną priemonę!) Ar dažnai ji skiriama? 
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.......................................................................................................................................................... 
1) įpareigojimas lankytis pas specialistą; 
2) įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių paslaugų įstaigą; 
3) įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje; 
4) įpareigojimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo 
programas; 
5) įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose 
programose; 
6) įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku; 
7) įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su 
žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką; 
8) įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jeigu vaikas sutinka. 

 
IX. Priemonių įgyvendinimas 

30. Ar žinote, kaip po priemonės skyrimo ji yra įgyvendinama? (Klausti apie kiekvieną priemonę!) 
.......................................................................................................................................................... 
1) įpareigojimas lankytis pas specialistą; 
2) įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių paslaugų įstaigą; 
3) įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje; 
4) įpareigojimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo 
programas; 
5) įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose 
programose; 
6) įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku; 
7) įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su 
žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką; 
8) įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jeigu vaikas sutinka. 

31. Kaip užtikrinamas priemonės vykdymas? 
................................................................................................................................. 

32. Ar yra priemonės vykdymo kontrolės mechanizmas? Kaip jis veikia (atsakomybė ir atskaitomybė, kt.)? 
................................................................................................................................. 
Kokių kyla problemų? ................................................................................................................................. 
Ką reikėtų tobulinti? 
.......................................................................................................................................................... 

33. Ar palaikomi ryšiai su priemone įgyvendinančia organizacija/įstaiga?  
a. Ne. 
b. Taip. – Kokie ryšiai palaikomi?............................................................................................ 

34. Kas yra daroma/taikoma, jeigu skirta priemonė nevykdoma arba netinkamai vykdoma?  
.......................................................................................................................................................... 
 

X. Skirta netinkama priemonė 
35. Ar pasitaiko atvejų, jog vėliau paaiškėja, kad vaikui paskirta netinkama priežiūros priemonė? 

a. Ne. 
b. Taip. – Ką darote?................................................................................................................. 

36. Ar yra galimybės pakeisti priemonę? Kokios? 
.......................................................................................................................................................... 

 
XI. Bendradarbiavimas su šeima ir kitomis institucijomis 

37. Ar bendradarbiaujate su vaiko šeima/globėjais priemonės skyrimo procese? 
a. Ne. 
b. Taip. – Kaip bendradarbiaujate?........................................................................................... 

Kokių problemų iškyla? .......................................................................................... 
Ką galima būtų tobulinti? ........................................................................................ 
 

38. Ar bendradarbiaujate su kitomis institucijomis ir įstaigomis skirdami priemones? 
a. Ne. 
b. Taip. – Su kokiomis? .......................................................................................................... 

Kaip bendradarbiaujate? ......................................................................................... 
Kokių problemų iškyla? .......................................................................................... 
Ko pasigendate iš kitų institucijų? .......................................................................... 
Ką galima būtų tobulinti? ........................................................................................ 
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XII. Komisijos darbo vertinimas 

39. Kaip vertinate savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbą skiriant minimalios priežiūros 
priemones? 
.......................................................................................................................................................... 

40. Ar tinkama komisijos sudėtis? Ar netrūksta specialistų, kokių nors institucijų/įstaigų atstovų joje? 
.......................................................................................................................................................... 

41. Kaip vertinate komisijos darbo organizavimą (kaip dažnai posėdžiaujate)? 
.......................................................................................................................................................... 

 
XIII. Problemos 

42. Su kokiomis dar problemomis susiduriate skirdami minimalios ir vidutinės priežiūros 
priemones?...................................................................................................................................... 

43. Kaip vertinate minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemą, ar ji veiksminga? 
Kodėl (turėtų paaiškėti, veiksmingumo kriterijai ir jų turinys)? 
................................................................................................................................. 

44. Ko trūksta, kad minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistema būtų efektyvesnė? 
.................................................................................................................................................. 

 
 
Labai ačiū! 
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PRIEDAS Nr. 3 
 
 

Ekspertų, VYKDANČIŲ minimalios ar vidutinės priežiūros priemones,  
kokybinio interviu klausimyno GAIRĖS 

 
Laba diena,  
aš esu Teisės instituto specialistė (-as) (vardas, pavardė). Šiuo metu Teisės institutas atlieka tyrimą, kuriuo siekiama 

išsiaiškinti delinkventinio elgesio vaikams, nesulaukusiems baudžiamosios atsakomybės amžiaus, taikomų priemonių 
veiksmingumą. Tai tyrimas, kuris numatytas Nepilnamečių justicijos programoje, 2009 metais patvirtintoje LR Vyriausybės. Taigi 
norėtume/norėčiau pakalbėti su Jumis apie Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
įstatyme numatytas priemones. 
Tyrimo metu gauti duomenys konfidencialūs, jie bus naudojami tik tyrimo rezultatams apibendrinti (perspėti ir 
paklausti, ar nieko prieš, kad interviu bus įrašinėjamas diktofonu).  
 
Ekspertas (apklausėjui) 
Vardas, pavardė:.................................................................................................................................. 
 

Įvadas 
 

Ar Jums teko darbe susidurti su minimalios ar vidutinės priežiūros priemonėmis? Gal galėtumėte plačiau 
papasakoti apie aplinkybes? 

Jūsų darbovietė? 
Jūsų pareigos? 
Kiek laiko einate šias pareigas? 
 

KLAUSIMŲ BLOKAI 
 
I. Priemonių vykdymas  

1. Kokios minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės Jūsų įstaigoje vykdomos? 
2. Kaip dažnai kiekviena iš jų vykdoma? 
3. Ar Jūs dalyvaujate jų vykdyme? Kas dar iš Jūsų įstaigos (be Jūsų) dalyvauja? 
4. Kiek laiko Jūsų įstaigoje jau teikiama minimali priežiūra? 
5. Kaip Jūs (Jūsų įstaiga) buvote pasirinkti teikti minimalios priežiūros priemones (apskritai)? Kaip Jūs 

manote, kokie buvo Jūsų įstaigos pasirinkimo kriterijai? Kaip vyko ši procedūra? 
6. Kaip vaikai atsiunčiami į Jūsų įstaigą dėl minimalios priežiūros priemonės vykdymo? Kaip tai vyksta?  
 
II. Priemonių turinys 
7. (Koks yra Jūsų įgyvendinamos priemonės turinys?) (PASITEIRAUTI APIE KIEKVIENĄ 

PRIEŽIŪROS PRIEMONĘ, KURIĄ EKSPERTUI YRA TEKĘ VYKDYTI)  
8. Ko (kokių tikslų) siekiate vykdydami priemonę (papasakokite plačiau, kokių vaiko elgesio pokyčių tikitės)?  
9. Kaip vyksta priemonės vykdymas: vykdymo planas, stebėjimas, vertinimas?  
10. Ar darbo metodai, priemonės diferencijuojamos, pavyzdžiui, vaikams, kuriems pirmą kartą paskirta 

minimalios priežiūros priemonė ir kuriems pakartotinai? Pagal ką dar diferencijuojama? 
11. Kiek ilgai vykdomos priemonės (PASITEIRAUTI APIE KIEKVIENĄ MIN. PRIEŽIŪROS 

PRIEMONĘ, JEI ĮSTAIGOJE NE VIENA IŠ JŲ YRA VYKDOMA)?  
12. Ar priemonių terminai pakankami? 
13. Ar pasitaiko atvejų, kai koreguojate priemonės trukmę, atsižvelgdami į rezultatus? Kokie tai atvejai? Kaip 

tai vyksta? 
14. Ar pabaigus vykdyti priemonę palaikomas ryšys su vaiku? Kaip tai daroma?  

 
III. Tikslinė grupė 

15. Dėl ko, už kokį elgesį dažniausiai atsiunčiami pas Jus vaikai? 
16. Kokiems vaikams paprastai skiriama pas Jus vykdoma priemonė (patikslinimui ir papildymui po eksperto 

laisvo papasakojimo: amžius, lytis, mokymasis, šeimos struktūra, rizikos grupė ir kt.)? 
17. Kiek vaikų atsiunčiama priemonei vykdyti pas Jus (per metus, per visą vykdymo laikotarpį)? (Į įstaigą? 

Asmeniškai šiam ekspertui?)  
18. Ar dažnai priemonę vykdote vaikui, kuriam jau anksčiau buvo paskirta minimalios priežiūros priemonė? 

Kokios tai buvo priemonės?  
19. Ar dažnai priemonę vykdote tam pačiam vaikui, kuriam jau taikėte šią priemonę anksčiau? Kaip dažnai? 
20. Kokių sunkumų iškyla dirbant su šiais vaikais, kuriems skiriama minimalios priežiūros priemonė? 
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IV. Priemonės vykdymo kontrolė 

21. Kaip užtikrinamas priemonės vykdymas? 
22. Ar yra priemonės vykdymo kontrolės mechanizmas? Kaip jis veikia (atsakomybė ir atskaitomybė, kt.)? 

Kokių kyla problemų? 
Ką reikėtų tobulinti? 

23. Kas yra daroma/taikoma, jeigu skirta priemonė nevykdoma arba netinkamai vykdoma?  
 
V. Priemonių veiksmingumas 

24. Ar Jūs vertinate priemonių veiksmingumą: 
Taip. – Kaip tai darote? 
Ne. – Kodėl? 

25. Iš ko sprendžiate, ar priemonė veiksminga (pvz., pastebimas vaiko elgesio pokytis ir koks jis, kiti kriterijai, 
veiksmingumo suvokimas)?  

26. Kaip manote – galima padidinti šios priemonės efektyvumą? 
 
VI. Bendradarbiavimas su šeima ir kitomis institucijomis 

27. Ar svarbus Jums bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ar įstaigomis vykdant minimalios 
priežiūros priemones? Kuo Jums jis svarbus? 

28. Su kokiomis kitomis institucijomis ir įstaigomis bendradarbiaujate vykdydami priemones?  
a. Kaip bendradarbiaujate? Kokių problemų iškyla? 
b. Ko pasigendate iš kitų institucijų? 
c. Ką galima būtų tobulinti? 

29. Kaip bendradarbiaujama su vaiko šeima/globėjais įgyvendinant priemonę? 
a. Kokių problemų iškyla? 
b. Ko pasigendate iš tėvų pusės? 
c. Ar tėvai dalyvauja skiriant/vykdant/keičiant priemonę? 
d. Ką galima būtų tobulinti? 

30. Kokie ryšiai palaikomi su priemonę skyrusia institucija (savivaldybe)? 
 
VII. Disponuojama informacija 

31. Kokia informacija apie vaiką ir situaciją disponuojate vykdydami priemonę? Ar ji pakankama, išsami, 
suprantama? Ar turite galimybę gauti patikslintą, papildomą informaciją, jei reikia? 

32. Kas Jums ją suteikia? 
33. Kokią informaciją apie priemonės vykdymą ir jos rezultatus Jūs teikiate? Kam teikiate? 

 
VIII. Vaiko dalyvavimas vykdant priemonę 

34. Ar išklausoma vaiko nuomonė priemonės vykdymo procese? Kaip tai daroma? 
35. Kaip manote, kiek svarbu išklausyti vaiko nuomonę? 
36. Ar atsižvelgiama į vaiko išreikštą nuomonę vykdant priemonę? 
37. Ar, Jūsų nuomone, šiuo metu yra pakankamas vaiko dalyvavimas priemonės vykdymo procese? Kodėl? 

Ko trūksta? 
 
IX. Skirta netinkama priemonė 

38. Ar pasitaiko atvejų, jog vykdant priemonę paaiškėja, kad vaikui paskirta netinkama priežiūros priemonė? 
a) Ne. 
a) Taip. – Ką darote? 

39. Ar yra galimybių pakeisti priemonę? Kokių?  
 
X. Kvalifikacija, finansai ir žmogiškieji ištekliai 

40. Ar jūsų įstaigoje pakankami priemonei įgyvendinti: 
a. finansai? 
Ar gaunate finansavimą minimalios priežiūros priemonėms vykdyti? Ar jis pakankamas?  
Kaip skiriamas finansavimas (konkursas, ilgagalaikės sutartys, už kiekvieną vaiką ar kt.)?  
b. žmogiškieji ištekliai? ko trūksta? 
c. kvalifikacija? ko trūksta? 
d. darbo su vaikais patirtis? 

41. Ar skiriama dėmesio darbuotojų, vykdančių priežiūros priemonę, kvalifikacijos kėlimui? Kaip tai 
daroma? 
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42. Ar dalyvauja priemonės vykdyme savanoriai? 
Taip. – Ar jų yra pakankamai?  
Ne. – Kodėl? 

43. Ar savanorių įsitraukimas vykdant minimalios priežiūros priemonę teikia Jums realią pagalbą? 
44. Kokių problemų iškyla savanorius pritraukiant ir įtraukiant į šių priemonių įgyvendinimą (organizacinės, 

teisinės ir kt.)?  
 
X. Kitos problemos 

45. Su kokiomis dar problemomis susiduriate įgyvendindami minimalios ir vidutinės priežiūros priemones? 
46. Kaip vertinate minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemą, ar ji veiksminga? 

Kodėl (turėtų paaiškėti, veiksmingumo kriterijai ir jų turinys)? 
47. Ko trūksta, kad minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistema būtų efektyvesnė? 
48. Ar pakanka minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sąraše jas parenkant? Kokių priemonių trūksta? 

Kodėl? 
49. Kuo galima būtų papildyti sąrašą? 
50. Ar/Ką siūlytumėte keisti siekiant esamą teisinį reglamentavimą padaryti efektyvesnį? 

 
Labai ačiū! 
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