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VAIKŲ VIKTIMIZACIJA LIETUVOJE
Viktimizacija – socialinis procesas (arba procesai), formuojantys ir kuriantys auką (I.
Michailovič, 2007). Viktimizacija išryškina tapimo auka priežastis (I. Michailovič, 2007).
Viktimologijos doktrinoje viktimizacija skirstoma į pirminę ir antrinę. Pirminė viktimizacija
– tai tiesioginiai nuostoliai, žala, kurią auka patiria po viktiminio įvykio. Tačiau viktimizacija
ne visada apsiriboja tiesioginiais nuostoliais. Tokiais atvejais kalbama apie antrinę
viktimizaciją – tai neigiami viktimizacijos padariniai, kurie nėra tiesioginiai viktiminio įvykio
padariniai, pavyzdžiui, įvairūs neigiami išgyvenimai, nuotoliai, atsirandantys dėl netinkamo
ikiteisminio ar teisminio bylos nagrinėjimo, dėl žiniasklaidos įsikišimo, dėl netinkamos,
asmenį žeminančios medicininės apžiūros, dėl nepagrįstų kaltinimų ir pan. (R. Uscila, 2005).
Atliktų tyrimų rezultatai bei statistiniai duomenys rodo, kad aukos – vaikai yra itin
pažeidžiami, jie pasižymi padidėjusiu viktimiškumu (R. Uscila, 2005). Vaikai dažniausiai
negali savarankiškai apsiginti, neturi gyvenimiškos patirties, neturi apsisaugojimo įgūdžių,
yra labai priklausomi nuo savo tėvų, globėjų, kurie neretai tampa skriaudėjais (R. Uscila,
2005). Dėl šių priežasčių vaikų pažeidžiamumas yra didesnis nei kitų amžiaus grupių asmenų.
Dėl to labai svarbu plačiau patyrinėti vaikų viktimizaciją Lietuvoje. Pripažįstama, kad
Lietuvoje trūksta viktimologinių tyrimų, kurie atskleistų vaikų viktimizacinių procesų
latentinę pusę (R. Uscila, 2005).

Statistiniai duomenys apie vaikus, nusikalstamų veikų aukas
Duomenis apie nukentėjusius vaikus renka įvairios įstaigos: gydymo institucijos,
teisėsaugos institucijos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos. Oficialią statistiką apie nukentėjusius
vaikus pateikia Vidaus reikalų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Nusikalstama veika – teisės pažeidimas, už kurį baudžiamasis įstatymas numato
sankciją (terminas apima nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus).
Remiantis statistiniais duomenimis, 2009 m. vaikai, nukentėję nuo nusikalstamų
veikų, sudarė 3,9 % visų fizinių asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų. Pastebima
tendencija, kad kasmet vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, lyginamoji dalis su visais
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fiziniais asmenimis, nukentėjusiais nuo nusikalstamų veikų, šiek tiek mažėja. Nukentėjusių
vaikų procentinė dalis tarp visų nukentėjusiųjų fizinių asmenų mažėjo nuo 6,2 % iki 3,9 %
(2006-2009 m.).
1 pav. 2006-2009 m. Lietuvoje nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų skaičius

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
duomenys
Analizuojant nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų pasiskirstymą pagal lytį,
matyti, kad dauguma užregistruotų nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų yra berniukai
(2 pav.).
2 pav. Nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų lytis 2006-2009 m.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
duomenys
Kaip matyti iš 2 paveiksle pateiktų duomenų, 2006-2009 m. Lietuvoje buvo
užregistruota daugiau nei du kartus daugiau nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių berniukų
palyginti su nukentėjusiomis mergaitėmis.
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3 paveiksle pateikti skirtingų amžiaus grupių vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų
veikų 2006-2009 metais, skaičius. Daugiausia 2009 m. užregistruota nuo nusikalstamų veikų
nukentėjusių 16-17 m. amžiaus vaikų. Mažiausiai užregistruota nuo nusikalstamų veikų
nukentėjusių vaikų iki 2 m. amžiaus. Galima pastebėti, kad nukentėjusių nuo nusikalstamų
veikų vaikų skaičius tolygiai mažėja kiekvienais metais.

3 pav. Skirtingų amžiaus grupių vaikų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, skaičius
2006-2009 m.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
duomenys
Analizuojant Statistikos departamento pateikiamus duomenis, matyti, kad mieste
gyvenantys vaikai, nukentėję nuo nusikalstamų veikų, sudaro didžiąją dalį visų nuo
nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų. Galima pastebėti, kad 2/3 nuo nusikalstamų veikų
nukentėjusių vaikų gyvena mieste, tuo tarpu nukentėję nuo nusikalstamų veikų vaikai,
gyvenantys kaime, sudaro 1/3 visų nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų.
Statistiniai duomenys taip pat pateikia informacijos apie nusikaltėlio ir nukentėjusio
vaiko sąveiką (1 lentelė). Dauguma 2006-2009 m. nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų
nukentėjo nuo nepažįstamų asmenų. Kiek mažiau nukentėjo nuo tėvų. Tuo tarpu mažiausiai
užregistruota vaikų, nukentėjusių nuo globėjų ar pedagogų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad net
21 procentas vaikų 2009 metais nukentėjo nuo savo tėvų.
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1 lentelė. Nukentėjusio vaiko ir nusikaltėlio sąveika 2006-2009 m.
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
Nukentėjo nuo tėvų
730
614
363
307
Nukentėjo nuo patėvių ar įtėvių
66
77
59
73
Nukentėjo nuo globėjų
16
5
7
5
Nukentėjo nuo artimų giminaičių
62
52
61
38
Nukentėjo nuo pedagogų
6
10
3
3
Nukentėjo nuo nepažįstamų
1200
1273
1233
960
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
duomenys
Išanalizavus statistinius duomenis, galima palyginti, kokią žalą nusikalstamos veikos
metu patyrė vaikas (5 pav.) Dauguma 2006-2009 m. užregistruotų nuo nusikalstamų veikų
nukentėjusių vaikų patyrė fizinį smurtą ir turtinę žalą. Tuo tarpu nepriežiūrą patyrusių vaikų
užregistruota mažiausiai. Taip pat akivaizdžiai mažiau užregistruota seksualinės ir
psichologinės prievartos atvejų. Tokie duomenys gali būti paaiškinami tuo, kad turtinę žalą ir
fizinį smurtą įvertinti ir nustatyti yra lengviausia, tuo tarpu psichologinės ir seksualinės
prievartos akivaizdžių įrodymų, požymių gali ir nebūti, tokią prievartą sunkiau išmatuoti ir
įvertinti.
5 pav. 2006-2009 m. nukentėjusių vaikų patirta žala

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
duomenys
Žvelgiant į 5 pav. galima pastebėti, kad, tiek vaikų patirta turtinė žala, tiek fizinė
prievarta 2006-2009 metais mažėjo. Tačiau vaikų patirta turtinė žala, palyginti su fiziniu
smurtu, mažėjo labiau. Galima kelti prielaidą, kad vaikų patiriama žala sunkėja, nes turtinė
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žala subjektyviai yra lengvesnė, turi mažesnį ilgalaikį poveikį vaikui nei fizinis smurtas. Taip
pat galima pastebėti, kad vaikų patirta seksualinė prievarta, 2006-2008 metais mažėjusi, 2009
metais pradėjo dažnėti. Tai pat galima pastebėti, kad nepriežiūros atvejų nustatoma labai
mažai ir jos skaičius beveik nekinta.
Statistiniai duomenys taip pat leidžia palyginti vaikų, nukentėjusių nuo konkrečių
nusikalstamų veikų, skaičių. 6 paveiksle pateikiami duomenys leidžia palyginti įvairią
seksualinę prievartą 2006-2009 metais patyrusių vaikų, skaičių. Analizuojant pateiktus
duomenis, galima pastebėti tendenciją, kad 2006-2008 metais mažėjo išžaginimų. Tuo tarpu
seksualinių prievartavimų skaičius išlieka stabilus ir 2009 metais sudaro didžiąją dalį
seksualinių nusikaltimų prieš vaikus.

6 pav. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo
laisvei ir neliečiamumui, nuo kurių 2006-2009 nukentėjo vaikai

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
duomenys
7 paveiksle pateikti statistiniai duomenys apie vaikus, nukentėjusius nuo nusikaltimų
sveikatai ir gyvybei. Galima pastebėti, kad užregistruojama labai mažai vaikų nužudymų ir
sunkių sveikatos sutrikdymų. Tuo tarpu nesunkių sveikatos sutrikdymų ir fizinio skausmo
sukėlimo atvejų užregistruojama daugiau. Galima pastebėti tendenciją, kad nusikaltimų
žmogaus sveikatai ir gyvybei skaičius prieš vaikus 2006-2009 metais buvo gana stabilus,
beveik nekito.
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7 pav. Nusikaltimai žmogaus gyvybei ir nusikaltimai žmogaus sveikatai, nuo kurių 20062009 m. nukentėjo vaikai

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
duomenys
Analizuojant užregistruotų vagysčių ir plėšimų prieš vaikus skaičių matyti, kad šių
nusikalstamų veikų per pastaruosius ketverius metus mažėjo. 2009 metais, priešingai nei
ankstesniais metais, užregistruota daugiau nuo vagysčių nei plėšimų nukentėjusių vaikų.

8 pav. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir
turtiniams interesams, nuo kurių 2006-2009 metais nukentėjo vaikai

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
duomenys
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Svarbu pažymėti, kad nemažai vaikų nukenčia nuo kelių transporto eismo saugumo
taisyklių pažeidimo. Galima pastebėti tendenciją, kad kasmet vis mažiau vaikų nukenčia nuo
šios nusikalstamos veikos.
Apibendrinant statistinius nuo nusikalstamų veikų nukentėjusių vaikų duomenis,
galima pastebėti, kad duomenų apie vaikų patirtą seksualinį smurtą, fizinę prievartą yra
daugiau, palyginti su emocine prievarta ir vaikų nepriežiūra. Oficiali statistika nepateikia
jokių išsamesnių duomenų apie vaikų patirtą nepriežiūrą ir emocinį smurtą.
Viktimologinių tyrimų rezultatai
Reikia pažymėti, kad pristatyti duomenys atspindi tik oficialią statistiką, tačiau iš
tikrųjų vaikų, kenčiančių nuo nusikalstamų veikų, patiriančių prievartą, skaičius gali būti kelis
kartus didesnis.
2006 metais buvo atliktas tarptautinis jaunimo delinkventinio elgesio, nuostatų ir
viktimizacijos tyrimas, kurio rezultatai parodė, kad 29,2 % tyrime dalyvavusių 15-17 metų
vaikų per 12 mėn. patyrė vagystę, plėšimą, kūno sužalojimą arba patyčias. Dažniausiai
moksleiviai nurodė patiriantys patyčias. Įdomu ir tai, kad patyrę patyčias rečiausiai teigė
pranešę apie neigiamą patyrimą policijai (5,7 %). Tyrimo rezultatai rodo, merginų ir vaikinų
bendras viktimizacijos lygis yra labai panašus (S. Justickaja ir kt., 2008).
2007 metais Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras atliko moksleivių (12-17
m.) viktimizacijos tyrimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 34 procentai vaikų 2006 metais
buvo nukentėję nuo nusikalstamų veikų. 17 procentų tyrime dalyvavusių vaikų teigė patyrę
fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą, 6 procentai – nesunkų sveikatos
sutrikdymą, 4 procentai – seksualinio pobūdžio nusikalstamą veiką (R. Uscila, 2008). Svarbu
pažymėti ir tai, kad 84 procentai vaikų teigė nepranešę policijai apie prieš juos įvykdytas
nusikalstamas veikas.
Remiantis 2008 metais VšĮ „Vaiko namas“ atlikto viktimologinio tyrimo, kuriuo
siekta įvertinti smurto paplitimą mokyklose, rezultatais, 83 % vaikų patiria emocinį smurtą iš
kitų vaikų, 59,7 % vaikų patiria fizinį smurtą iš kitų vaikų, 10,3 % teigė patyrę seksualinį
smurtą iš kitų vaikų.
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2008 metais LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga inicijavo seksualinės
prievartos globos institucijose tyrimą „Seksualinio smurto prieš vaikus paplitimas vaikų
globos ir specialiojo ugdymo institucijose“, kuriame dalyvavo 2187 darbuotojai ir 3674 vaikai
iš globos institucijų. Rezultatai atskleidė , kad 2/3 berniukų ir 1/3 mergaičių, dalyvavusių
tyrime, yra patyrę seksualinį smurtą.
2010 metais VšĮ Paramos vaikams centras adaptavo Lenkijos organizacijos „Fundacja
Dzieci Niczyje“ sukurtą metodiką ir atliko tyrimą „Seksualinė prievarta prieš vaikus iš globos
institucijų“, kuriame dalyvavo 1801 darbuotojas ir 2093 vaikai iš 36 vaikų globos namų.
Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, daugiau nei penktadalis tyrime dalyvavusių vaikų kenčia
nuo bendraamžių ir suaugusių patyčių ar yra buvę, kad bendraamžiai juos primuša, suduoda.
Didžiausias skaičius vaikų (4,2 %) nurodė, kad susiduria su žodiniu tvirkinimu.
Apibendrinant viktimologinių tyrimų duomenis, galima teigti, kad nuo nusikalstamų
veikų nukentėjo gerokai daugiau vaikų nei rodo oficialios statistikos duomenys. Tai galima
paaiškinti keliomis priežastimis:
1. Visų pirma, taip yra todėl, kad nemažai smurto prieš vaikus atvejų bandoma nuslėpti,

nutylėti. Pavyzdžiui, seksualinė prievarta yra viena iš latentinių nusikalstamų veikų ir
skelbiama oficiali statistika neatspindi jos realaus lygio.
2. Antra, teisėsaugos institucijos ne visas veikas užregistruoja kaip nusikalstamas. A.
Kiškio (2008) tyrimo rezultatai rodo, kad 2007 metais teisėsaugos institucijos
užregistravo 25 kartus mažiau nusikalstamų veikų, nei žmonės jiems pranešė. Oficiali
statistika remiasi būtent užregistruotomis nusikalstamomis veikomis.
3. Galiausiai, kartais tam tikros veikos prieš vaikus nelaikomos smurtu, prievarta.

Pavyzdžiui, fizinės bausmės dažnai net nelaikomos smurtu prieš vaiką ir todėl apie
tokius atvejus nepranešama.
Viktimologiniai tyrimai yra svarbūs, nes jie leidžia įvertinti tikrąjį nusikalstamų veikų
prieš vaikus mastą, net jei dėl veikos nebuvo pranešta teisėsaugos institucijai arba jei jos
neužregistravo teisėsaugos institucija.
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REKOMENDACIJOS
• Sukurti naują statistinių duomenų apie nukentėjusius vaikus kaupimo strategiją. Vienas
statistinės informacijos šaltinis turėtų apjungti įvairių institucijų sukauptus duomenis apie
nukentėjusius vaikus.
• Registruoti, stebėti net ir tuos smurto prieš vaikus atvejus arba įtarimus, kai teisinis procesas
buvo nepradėtas arba buvo nutrauktas.
• Būtina reguliariai atlikti išsamius viktimologinius tyrimus, kuriuose dalyvautų ivairaus
amžiaus visos Lietuvos vaikai, siekiant nustatyti ivairiu neigiamų poveikių ir visų rūšių
smurto patirtį.
• Stiprinti bendradarbiavimą tarp vaiko teisių apsaugos, teisėsaugos ir kitų institucijų,
aiškinantis smurto prieš vaikus įtarimus bei atliekant teisinius tyrimus.
• Šviesti visuomenę ir specialistus apie smurto požymius ir jo atpažinimą, bei itvirtinti
veiksmų plana, kaip dirbti įtariant prievartą, ir su juo supažindinti specialistus.
• Stiprinti nuostatas, kad ir emocinis smurtas bei nepriežiura sukelia neigiamas pasekmes
vaiko raidai bei gali būti fizinės ar seksualinės prievartos rizikos faktoriai. Todėl labai svarbu
atidžiai registruoti ir informaciją apie šį smurtą.
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PAGALBOS VAIKAMS, PATYRUSIEMS SMURTĄ,
SISTEMOS APŽVALGA
Žemiau pateikiama pagalbos vaikams, patyrusiems smurtą, teikimo schema rodo,
kokiomis kryptimis šalyje yra teikiama pagalba vaikui išaiškėjusio smurto atveju, kokia eiga
ir kokiose procedūrose vaikui ir šeimai tenka dalyvauti. Išskiriamas smurto atpažinimo etapas
bei lygiagrečiai vykdomas teisinis procesas ir pagalbos teikimas šeimai.
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PAGALBOS TEIKIMO SCHEMA SMURTO ATVEJAIS:
INSTITUCIJŲ VEIKSMAI

ETAPAI:
I. Prievartos įtarimas ir atpažinimas
II. Teisinis procesas
III. Pagalba vaikui ir šeimai (reabilitacija)

Kilus įtarimui apie prievartą, organizacijos imasi veiksmų pagal savo veiklos sritį ir
kompetenciją. Organizacijos skirstomos tokiomis grupėmis:
•

Vaikų teisių apsaugos sistema (jai priklauso Vaikų teisių apsaugos skyriai; LR Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstaiga)

•

Teisinė sistema (teismas, prokuratūra, policija)

•

Įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, teikiančios specializuotą kompleksinę (psichologinę,
psichiatrinę, socialinę, teisinę, kt.) pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams

•

Socialinę pagalbą teikiančios organizacijos (dienos centrai, pagalbos šeimai tarnybos,
socialinės paramos centrai, socialiniai centrai, kt.)

•

Globos įstaigos (globos namai, socializacijos centrai, specializuotos mokyklos)

•

Ugdymo įstaigos (darželiai, mokyklos, papildomo ugdymo įstaigos)

•

Sveikatos priežiūros įstaigos

I . PRIEVARTOS ĮTARIMAS IR ATPAŽINIMAS

Pagrindiniai šios dalies uždaviniai specialistams, dirbantiems su vaikais:


Atpažinti vaiką, kuris galėjo nukentėti nuo prievartos.



Įvertinti vaiko, atpažinto patyrus prievartą, būklę.



Užtikrinti vaiko saugumą



Vykdyti prevencinę veiklą ir skleisti informaciją apie seksualinę prievartą.
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Institucijų veiksmai
Vaikų teisių apsaugos sistema: vaikų teisių apsaugos skyriai (VTAS), LR Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Vaikų teisių apsaugos skyrius yra pagrindinė institucija Lietuvoje,
besirūpinanti vaikų teisių apsauga. Kad pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams būtų efektyvi,
apie smurto faktus turi būti informuojamas Vaikų teisių apsaugos skyrius. Atsižvelgiant į gautą
informaciją, VTAS sprendžia, ar reikia informuoti policijos ir prokuratūros institucijas. Priimamas
sprendimas, ar svarbu imtis neatidėliotinų veiksmų. Į bendrą įvertinimą įeina medicininis,
psichiatrinis, psichologinis, socialinės-ekonominės šeimos situacijos įvertinimas. Remiantis šiuo
įvertinimu, VTAS priima sprendimą dėl vaiko saugumo užtikrinimo. Bendradarbiaujant su kitais
specialistais, dirbančiais su šeima, sudaromas Vaiko saugumo planas – kokių priemonių ir kada bus
imamasi vaiko saugumui užtikrinti. Atlikus vaiko/šeimos situacijos įvertinimą, VTAS turi organizuoti
tolesnę pagalbą šeimai ir aktyviai dalyvauti tarpžinybiniuose pasitarimuose, susijusiuose su prievartos
atveju. Dėl vaiko teisių bei jo teisėtų interesų pažeidimų, įvykdytų asmens ar
institucijos/organizacijos, specialistai turi galimybę kreiptis į LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
įstaigą: kontrolieriaus įstaiga įvertina situaciją, atlieka tyrimą ir pateikia sprendimą (pateikia
rekomendacijas, įspėjimą, kreipiasi į atitinkamas institucijas, kt.).
Teisinė sistema: teismas, prokuratūra, policija. Pareiškimai dėl smurto atvejų turi būti
teikiami policijos komisariatams (didžiuosiuose miestuose gali būti teikiami ir vyriausiesiems policijos
komisariatams). Kiekvienas pateiktas pareiškimas yra išnagrinėjamas. Prokuroras ir/ar policijos
tyrėjas, įvertinęs turimą informaciją, priima sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Jei
informacija apie smurtą prieš vaiką gaunama ne iš Vaikų teisių apsaugos tarnybos/skyriaus,
policija/prokuratūra informuoja Vaikų teisių apsaugos skyrių. Esant poreikiui, teismas priima
sprendimą dėl smurtautojo įpareigojimo gyventi atskirai nuo nukentėjusiojo. Taip pat teismas priima
sprendimą dėl nukentėjusiojo anonimiškumo.
Įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, teikiančios specializuotą kompleksinę pagalbą
nuo smurto nukentėjusiems vaikams. Į specializuotą pagalbą teikiančias organizacijas vaikai, patyrę
prievartą, patenka Vaikų teisių apsaugos skyriaus ar policijos/prokuratūros nukreipimu. Būna atvejų,
kai pagalbos po seksualinės prievartos patys vaikai/šeimos pirmiausiai kreipiasi į šias specializuotas
organizacijas. Tokiais atvejais specialistai, įvertinę situaciją, turi informuoti Vaikų teisių apsaugos
skyrių ir/ar policiją. Organizacija, informavusi policiją ir prokuratūrą, toliau bendradarbiauja su jais ir
Vaiko teisių apsaugos skyriumi, dalyvauja tarpžinybiniuose pasitarimuose, o jei reikia, juos ir
inicijuoja.
Socialinę pagalbą teikiančios organizacijos. Specialistai, dirbantys su vaikais/šeimomis,
teikiantys jiems socialinę paramą, užimtumo veiklą, turi galimybių įvertinti socialinę ekonominę
šeimos padėtį, šeimoje esančius tarpusavio santykius, pastebėti vaiko, kitų šeimos narių savijautos,
elgesio pokyčius. Bendraudami su vaiku/šeima, jie gali pirmieji sužinoti apie vaiko patiriamą prievartą
(arba jiems pirmiesiems gali kilti įtarimas apie vykstančią prievartą). Įvertinę turimą informaciją,
specialistai sprendžia, ar informuoti apie pagrįstus prievartos įtarimus – kreiptis į Vaiko teisų apsaugos
skyrių, policiją/prokuratūrą, ar nukreipti vaiką/šeimą tolesniam įvertinimui - į kompleksinę pagalbą
nuo smurto nukentėjusiems teikiančią organizaciją. Socialinę pagalbą teikianti organizacija, išaiškėjus
prievartos atvejui, atsižvelgdama į išaiškėjusius faktus, ir toliau tęsia savo teikiamą pagalbą.
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Globos įstaigos: globos namai, socializacijos centrai, specializuotos mokyklos. Globos
įstaigose, socializacijos centruose, specializuotose mokyklose darbuotojai (auklėtojai, pedagogai,
socialiniai darbuotojai) vaikus gali matyti įvairiose situacijose, bendraudami su vaikais gali sužinoti
daugiau apie juos, jų patirtį, šeimą. Sužinoję apie prievartos atvejį, įvertinę turimą informaciją apie
vaiką ir šeimą, jie turėtų informuoti Vaikų teisių apsaugos skyrių ir policiją/prokuratūrą. Jei vaiko
globos teisės priklauso institucijai, tuomet vienas iš darbuotojų yra įstatyminis vaiko atstovas ir turi
ruoštis lydėti vaiką įvairiose teisinėse procedūrose bei dalyvauti organizuojant pagalbą vaikui.
Ugdymo įstaigos: Darželiai, mokyklos, papildomo ugdymo įstaigos. Ugdymo įstaigos gali
susidurti su atvejais, kai seksualinė prievarta vyksta mokyklos ribose ir už mokyklos ribų. Abiem
atvejais mokykla turi įvertinti surinktą informaciją ir kreiptis į Vaikų teisių apsaugos skyrių, policiją ar
prokuratūrą.
Sveikatos priežiūros įstaigos. Kilus įtarimui, gavus informacijos apie smurtą prieš vaiką,
medikai bei kiti specialistai, dirbantys sveikatos priežiūros įstaigose, turi įvertinti surinktą informaciją
(vaiko sveikatą, jos pokyčius, šeimos sveikatą, istoriją) ir vaiko saugumą bei informuoti vaikų teisių
apsaugos skyrių ir policiją.

II. TEISINIS PROCESAS

Pagrindiniai šios dalies uždaviniai specialistams, dirbantiems su vaikais:
Atlikti prievartos fakto, aplinkybių ir žalos ištyrimą, atsižvelgiant į vaiko interesus.
Apsaugoti vaiką nuo papildomo traumavimo teisinių procedūrų metu.

Institucijų veiksmai

Vaikų teisių apsaugos sistema: vaikų teisių apsaugos skyriai (VTAS), LR Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Pateikus pareiškimą dėl prievartos fakto, Vaikų teisių apsaugos
specialistai bendradarbiauja su policija, prokuratūra (vykstant ikiteisminiam tyrimui) ir teismu (kai
byla patenka į teismą). Vaikų teisių apsaugos specialistai taip pat bendradarbiauja su kompleksinę
pagalbą šeimai teikiančia organizacija, rengia ir/ar dalyvauja tarpžinybiniuose pasitarimuose. Vaikų
teisių apsaugos specialistas taip pat gali būti kviečiamas kaip nepilnamečio atstovas ir/arba dalyvauti
teisinėje vaiko apklausoje.
Teisinė sistema: teismas, prokuratūra, policija. Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą,
ikiteisminį tyrimą atlieka tos vietovės, kurioje padaryta nusikalstama veika, prokuroras ir policijos
pareigūnai. Ikiteisminiam tyrimui vadovauja prokuroras, kai kuriuos procesinius sprendimus priima
ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ikiteisminio tyrimo duomenys neskelbtini, iki bylos nagrinėjimo teisme
jie gali būti skelbiami tik su prokuroro leidimu. Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 186 str.,
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nepilnamečio apklausa paprastai turi būti atliekama ne daugiau kaip vieną kartą, apklausai vadovauja
ikiteisminio tyrimo teisėjas, padėti apklausti vaiką gali būti kviečiamas psichologas ir vaiko teisių
apsaugos atstovas, vaikas turi būti saugomas nuo neleistino įtariamojo poveikio, gali būti daromas
garso ir vaizdo įrašas. Be apklausos, prokuroro ar teisėjo sprendimu, gali būti paskirti ir kiti
procesiniai veiksmai, kuriuose turi dalyvauti vaikas.
Įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, teikiančios specializuotą kompleksinę pagalbą
nuo smurto nukentėjusiems vaikams. Šiame pagalbos vaikui, nukentėjusiam nuo seksualinės
prievartos, etape kompleksinę pagalbą teikiančių organizacijų darbuotojai intensyviai bendradarbiauja
su teisėsaugos institucijomis. Priklausomai nuo dirbančių specialistų kvalifikacijos ir kompetencijos,
bendradarbiavimas gali vykti, atliekant keletą užduočių: teisinės vaikų apklausos organizavimas ir
vykdymas, palaikymas ir parama vaikui, dalyvaujančiam teisinėse procedūrose, specialisto išvadų
rengimas. Vaikai turėtų būti apklausiami specialiai tam pritaikytose patalpose – specializuotame vaiko
apklausos kambaryje.
Socialinę pagalbą teikiančios organizacijos. Šios organizacijos tęsia savo teikiamą pagalbą
vaikui/šeimai, atsižvelgdamos į vaiko būseną ir esamą situaciją.
Globos įstaigos: globos namai, socializacijos centrai, specializuotos mokyklos. Globos
namai, socializacijos centrai ir specializuotos mokyklos vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant saugų
vaiko dalyvavimą teisinėse procedūrose: lydi vaiką teisinėse procedūrose, informuoja apie jas,
atstovauja vaiko interesus. Jei vaikas į globos namus patenka po seksualinės prievartos išaiškėjimo,
globos namų darbuotojai padeda vaikui prisitaikyti naujoje aplinkoje. Jei seksualinė prievarta įvyko
institucijoje, institucija turi imtis veiksmų, kad apsaugotų nukentėjusi vaiką ir užkirstų kelią tolesniam
smurtui.
Ugdymo įstaigos: darželiai, mokyklos, papildomo ugdymo įstaigos. Atsižvelgiant į vaiko
būseną ir situaciją, darželio/mokyklos specialistai, žinantys apie vaiko patirtą prievartą, padeda jam
reintegruotis į darželio/mokyklos gyvenimą.
Sveikatos priežiūros įstaigos. Esant poreikiui, vaikui/šeimai suteikiama reikalinga medicininė
pagalba ir konsultacijos.

III. PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI (REABILITACIJA)

Pagrindiniai šios dalies uždaviniai specialistams, dirbantiems su vaikais:


Sudaryti pagalbos planą nukentėjusiam vaikui ir jo šeimai, atitinkantį vaiko/šeimos poreikius
ir situaciją.



Suteikti vaikui ir šeimai reikiamą kompleksinę pagalbą.



Pakartotinai įvertinti vaiko būseną ir suteiktos pagalbos veiksmingumą.
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Institucijų veiksmai

Vaikų teisių apsaugos sistema: vaikų teisių apsaugos skyriai (VTAS), LR Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaiga. Vaikų teisių apsaugos skyriai dalyvauja atvejo sprendime nuo pareiškimo dėl
prievartos pateikimo iki pagalbos nukentėjusiajam plano įgyvendinimo pabaigos. Reabilitacinės
pagalbos teikimo stadijoje Vaikų teisių apsaugos specialistai glaudžiai bendradarbiauja su
kompleksinę pagalbą smurto aukoms teikiančiomis organizacijomis. Svarbus vaidmuo vaikų teisių
apsaugos specialistams tenka įvertinant socialinės pagalbos poreikį bei organizuojant socialinę pagalbą
šeimai.
Teisinė sistema: teismas, prokuratūra, policija. Teisinės sistemos atstovai, organizuodami ir
atlikdami tyrimą, turi įvertinti atliekamų ir skiriamų veiksmų poveikį vaikui.
Įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, teikiančios specializuotą kompleksinę pagalbą nuo
smurto nukentėjusiems vaikams. Šioms organizacijoms tenka pagrindinis vaidmuo teikiant pagalbą
nuo smurto nukentėjusiems vaikams, kadangi jos gali užtikrinti profesionalią kompleksinę pagalbą.
Specializuotą kompleksinę pagalbą teikianti organizacija bendradarbiauja su Vaikų teisių apsaugos
skyriumi, socialinę pagalbą teikiančiomis organizacijomis, ugdymo ir globos įstaigomis.
Pagalbos būdai vaikui:
•

Psichologinė pagalba/psichoterapija: trumpalaikė pagalba – nukreipta į krizės įveikimą;
ilgalaikės psichologo konsultacijos ar psichoterapija.

•

Psichiatro konsultacijos: teikiamos, atsižvelgiant į būsenos įvertinimą, reikalingos esant
ryškiems vaiko būklės ir elgesio pokyčiams.

•

Stacionarinė krizės intervencija: šis kelias siūlomas, kai būtina vaikui pradėti teikti
psichologinę, psichoterapinę ar psichiatro pagalbą nedelsiant, dar neatlikus išsamaus vaiko
situacijos įvertinimo.

•

Dalyvavimas programose, užtikrinančiose paramą ir emocinį palaikymą vaikams (pvz.
programa Big Brothers Big Sisters).

Pagalbos šeimai būdai :
•

Psichologo konsultacijos/psichoterapija:
konsultacijos/psichoterapija.

•

Socialinio darbuotojo konsultacijos.

•

Tėvystės įgūdžių mokymai.

•

Pagalba namuose (namų vizitavimas): tai socialinės ir psichologinės pagalbos derinys,
orientuotas į šeimas, kurios baziniai poreikiai nėra patenkinti.
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individualios

konsultacijos

tėvams,

šeimos

Socialinę pagalbą teikiančios organizacijos. Šiai grupei priklausančių organizacijų teikiamos
pagalbos galimybės yra skirtingos. Jei organizacija dirbo su vaiku ir šeima iki prievartos atskleidimo ir
turi pakankamai galimybių bei kompetencijų teikti pagalbą išaiškėjus prievartai, rekomenduotina, kad
ši organizacija ir teiktų pagalbą vaikui bei šeimai. Organizacijos specialistai aktyviai dalyvauja
įvertinant vaiko būseną, situaciją, tėvų galimybes padėti vaikui bei teikia įvairiapusę socialinę pagalbą
vaikui ir šeimai.
Globos įstaigos: globos namai, socializacijos centrai, specializuotos mokyklos. Globos įstaigos
privalo užtikrinti vaiko saugumą, teikti emocinę ir socialinę paramą nukentėjusiam vaikui. Globos
įstaiga bendradarbiauja su pagalbą vaikui teikiančiomis organizacijomis, Vaikų teisių apsaugos
skyriumi bei dalyvauja rengiamuose tarpžinybiniuose pasitarimuose.
Ugdymo įstaigos: Darželiai, mokyklos, papildomo ugdymo įstaigos. Darželio/mokyklos darbuotojai
padėda vaikui reintegruotis jo aplinkoje ir įprastoje veikloje. Specialistai bendradarbiauja su kitais
specialistais, organizuojančiais ir teikiančiais pagalbą vaikui.
Sveikatos priežiūros įstaigos. Medicininė pagalba teikiama esant poreikiui ir atsižvelgiant į vaiko
būklės įvertinimą. Psichikos sveikatos specialistai teikia pagalbą vaikui/šeimai pagal savo
kompetenciją, pateikia savo nuomonę, vertinant vaiko būseną ir situaciją, sudarant ir įgyvendinant
bendrą pagalbos vaikui ir šeimai planą, bendradarbiauja su Vaikų teisių apsaugos skyrių darbuotojais
bei kitais specialistais, dalyvaujančiais pagalbos vaikui ir šeimai teikime.

NUO SMURTO NUKENTĖJUSIEMS VAIKAMS SUTEIKTA
KOMPLEKSINĖ PAGALBA

Nuo 2005 m. Lietuvoje įgyvendinama Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos ir
pagalbos vaikams programa. Ji užtikrina smurto prieš vaikus prevencinių priemonių, pagalbos
nukentėjusiems vaikams ir kitas apsaugos priemones. Pagal šią programą yra organizuojamas
kompleksinių paslaugų teikimas vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar tapusiems smurto
liudytojais.
2010 m. nuekentėjusiems vaikams pagalbą teikė 4 nevyriausybinės organizacijos,
laimėjusios LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtą konkursą: VšĮ Paramos
vaikams centras, VšĮ Šeimos santykių institutas, VšĮ Psicholginės paramos ir konsultavimo
centras ir VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva. Šios organizacijos turi ilgametę patirtį teikiant
pagalbą vaikams ir gali užtikrinti profesionalią kompleksinę pagalbą savo ir kitų rajonų
vaikams, konsultacijas specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis. Pagal organizacijų
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pateiktas ataskaitas ministerija parengia apžvalgą, apie tai, kokia pagalba buvo suteikta
nukentėjusiems. Pagrindiniai rezultatai pateikiami šiame skyrelyje.
Įgyvendinant projektus, pagalba buvo suteikta 633 tiesioginio ir netiesioginio smurto
aukoms, iš jų 266 berniukams ir 367 mergaitėms. Pagalba suteikta iš viso 412 šeimoms. Kiek
vaikų ir šeimų pagalbą gavo kiekvienoje organizacijoje, matyti toliau pateikiamoje 2 lentelėje.

2 lentelė. Vaikų ir šeimos narių, gavusių pagalbą, skaičius
Įstaiga

Vaikų, gavusių pagalbą,
skaičius

Šeimos narių, gavusių
pagalbą, skaičius

VšĮ Paramos vaikams centras

244

166

VšĮ Psichologinės paramos ir
konsultavimo centras

187

112

VšĮ Šeimos santykių institutas

151

94

VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva

51

40

Daugiausia kompleksinių paslaugų gavo fizinio smurto aukos – 258 vaikai, taip pat 233
psichologinio ir 87 seksualinio smurto aukos. Pagalbos gavėjų pasiskirstymas pagal lytį
atsispindi toliau pateikiamame 9 paveiklsle.
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9 pav. Vaikų, gavusių pagalbą, skaičiaus pasiskirstymas pagal patirto smurto rūšį ir
nukentėjusiojo lytį
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Pojektus įgyvendinusios organizacijos nukentėjusiems nuo smurto vaikams ir jų artimiesiems
daugiausiai suteikė psichologinės, socialinės ir teisinės pagalbos. Kiek valandų pagalbos buvo
suteikta 2010 m. rodo toliau pateiktas 10 paveikslas.
12 pav. Suteikta pagalba (valandomis)
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Teisinė pagalba

Be šių keturių organizacijų, šalyje yra daugiau organizacijų ir specialistų, teikiančių pagalbą
nuo smurto nukentėjusiems vaikams. Šių organizacijų sąrašą galima rasti internetiniame
puslapyje www.vaikystebesmurto.lt.

SUNKUMAI UŽTIKRINANT EFEKTYVIĄ PAGALBĄ
NUKENTĖJUSIEMS VAIKAMS

Analizuojant pagalbos nukentėjusiems vaikams sistemą, pastebimos šios pagrindinės
problemos:
1. Smurto prieš vaikus atvejų koordinavimas. Pastaraisiais metais skirtingų sričių

specialistų bendradarbiavimas žymiai sustiprėjo. Visgi, bendro tarpžinybinių
specialistų darbo koordinavimas išlieka pagrindinė problema. Nėra tokios oficialios
tarpžinybinio bendradarbiavimo schemos, kurios turėtų laikytis visų sričių specialistai,
esant įtarimui apie galimą prievartą, teikiant pagalbą smurto aukoms ar dalyvaujant
kitose procedūrose, kuriose susiduriama su smurto aukomis. Visų institucijų veikla yra
reguliuojama

teisinių

aktų.

Visgi

šie

dokumentai

paprastai

nenumato

bendradarbiavimo su kitomis institucijomis schemos. Nevyriausybinių organizacijų
parengiamos gairės lieka rekomendacinio pobūdžio. To nepakanka pakeisti
egzistuojančiai

praktikai:

nesuderintiems

skirtingų

institucijų

veiksmams,

pakartotiniams įvertinimams ir teisinėms procedūroms, neefektyvioms intervencijoms,
nepakankamai atvejų priežiūrai.
2. Vaikų, dalyvaujančių teisinėse procedūrose, apsauga. Pastaraisiais metais vyko

daug svarbių pokyčių, siekiant pagerinti vaikų apsaugą teisinėse procedūrose:
valstybinės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos rengė mokymus teisinės
sistemos specialistams ir tarpžinybinėms komandoms; sustiprėjo teisinės sistemos ir
specialistų psichologų bendradarbiavimas, 2008-2010 m. atidaryti nauji vaikų
apklausų kambariai (41 teismuose, 5 policijos komisariatuose ir 2 nevyriausybinėse
organizacijose). Bendradarbiavimas taro valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų
sustiprėjo. Teisininkų teigimu, šalyje priimti reikalingi teisiniai aktai vaikų apsaugos
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teisinėse procedūrose užtikrinimui, tačiau ne visada jie tinkamai įgyvendinami. Išlieka
šie sunkumai:
- specializuotų profesionalų trūkumas. Trūksta specializuotų teisėjų, prokurorų ir policijos
pareigūnų. Ikiteisminio tyrimo teisėjai, kurie vadovauja nukentėjusiojo apklausai ikiteisminio
tyrimo metu, yra rotuojami kas du metus. Tik kai kuriose prokuratūrose, prokurorai
specializuojasi darbui su nepilnamečiais. Policijos tyrėjai paprastai tiria įvairių rūšių
smurtinius nusikaltimus.
- specialistų kompetencija. Iš praktikos pastebima, kad teisinės sistemos specialistams dažnai
trūksta specifinių žinių apie vaiko vystimąsi, vaiko ir šeimos psichologiją, krizių ir traumų
psichologiją. Reikalingi specializuoti mokymai, glaudus tarpžinybinis bendradarbiavimas ir
pasitarimai kiekvienu atveju.
- teisinių vaikų apklausų sistema. Teisinė nukentėjusio vaiko apklausa yra viena iš kertinių
teisinių procedūrų, tiriant nusikaltimą. Svarbus Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimas
įsigaliojo 2009 m. sausio 1 d.: 186 str. Teigia, kad nepilnamečiai paprastai apklausiami vieną
kartą, teisėjas gali neleisti dalyvauti apklausoje įtariamajam, vaikas gali būti apklausiamas
atskiroje patalpoje nuo kitų proceso dalyvių, išskyrus psichologą ir vaikų teisių apsaugos
specialistą, turi būti atliekamas vaiko apklausos įrašas ir kt. Vien šio straipsnio tinkamai vaikų
apklausų praktikai įgyvendinti nepakanka. 2002, 2008 ir 2009 m. Generalinis prokuroras
paskelbė įsakymus, reguliuojančius teisines procedūras, kuriose dalyvauja vaikai –
nusikaltimų aukos ir liudytojai, tačiau praktikoje jie ne visada tinkamai įgyvendinami.
Pagrindinės problemos: vaikams tenka dalyvauti pakartotinėse procedūrose, pakartotinėse
apklausose, apklausos ne visada atliekamos tinkamai, ne visada tinkamai vertinami vaiko
parodymai. 2010 m. Paramos vaikams centras parengė Draugiškų vaikams apklausų kambarių
standartus, kurie patekiame ir kitame šio leidinio skyriuje.
- Psichologo vaidmuo teisinėse procedūrose. Įstatymai ne pakankamai aiškiai apibrėžia
psichologo vaidmenį teisinėse procedūrose. Tai apsunkina psichologo pareigų supratimą. Taip
pat, didelė problema yra tai, kad labai trūksta psichologų, turinčių specializuotų žinių,
reikalingų dalyvaujant teisinėse procedūrose. Daugeliu atveju, teisėsaugos specialistams
draugiškai apklausti vaikus padeda Vilniaus apsk., Kauno apsk. ir keleto nevyriausybinių
organizacijų atstovai. To nepakanka, kad būtų užtikrintos palankios procedūros vaikams
visoje šalyje.
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3. Pagalbos nukentėjusiems vaikams užtikrinimas. Smurto aukoms reikalingą

kompleksinę (psichologinę, socialinę, teisinę ir psichiatrinę) pagalbą teikia šalyje
daugiausiai nevyriausybinės organizacijos, kurių didžioji dalis įsikūrusi didžiuosiuose
miestuose. Atokesnėse vietovėse nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms gauti pagalbą,
ypač ilgalaikę, yra labai sudėtinga.
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VAIKŲ – NUSIKALTIMŲ AUKŲ IR LIUDYTOJŲ –
APKLAUSOS LIETUVOJE

Vaikai yra ypatingi liudytojai dėl savo raidos, pažintinių gebėjimų ypatumų bei patirtų
traumuojančių išgyvenimų. Apie tai, kad tikslinga ir būtina vaikų apklausas vykdyti
specializuotose patalpose, Lietuvoje imta kalbėti jau prieš 8 metus. Vaikų apklausos kambarys
– draugiškai ir patogiai įrengta patalpa, pritaikyta vaikų poreikiams ir atitinkanti teisinėms
apklausoms keliamus reikalavimus. Lietuvoje šiuo metu vaikų apklausos kambarių yra įrengta
nevyriausybinėse organizacijose, policijos komisariatuose ir teismuose.
Pirmasis vaikų apklausos kambarys Lietuvoje buvo įsteigtas Vaiko raidos centre 2004
metais. Vaikų apklausos šioje įstaigoje nebevykdomos. 2005 metais VšĮ „Vaiko namas“
atidarė antrąjį Lietuvoje vaikų apklausos kambarį. Šioje įstaigoje 2005-2009 metais buvo
apklausta apie 200 vaikų, nukentėjusių nuo smurto ar tapusiais nusikalstamų veikų liudytojais.
Tačiau nuo 2010 m. sausio 1 dienos vaikų apklausos šioje įstaigoje nebevykdomos. 2008
balandžio 22 dieną vaikų apklausos kambarys buvo atidarytas VšĮ „Paramos vaikams
centras“. 2008-2010 m. Paramos vaikams centre buvo apklausta beveik 90 vaikų,
nukentėjusių nuo smurto ar tapusių nusikalstamų veikų liudytojais.
2008 metais vaikų apklausos kambariai pradėti steigti šalies policijos komisariatuose
bei teismuose. Policijos komisariatuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje
iš viso yra įrengti 5 vaiko apklausos kambariai. 2008-2009 metais policijos komisariatuose
esančiuose vaiko apklausos kambariuose buvo atlikta daugiau kaip 60 vaikų apklausų.
Aktyviausiai buvo naudojamas Kaune esantis vaiko apklausos kambarys – jame 2008-2009
metais buvo apklausta kiek daugiau nei 40 vaikų.
Teismuose šiuo metu yra įrengtas 41 vaikų apklausos kambarys. Toliau pateikiamas
Lietuvoje įrengtų apklausos kambarių sąrašas.
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Vaikų apklausų kambariai Lietuvoje
Vaikų apklausų kambariai policijos komisariatuose
−

Vilniaus apskrities VPK

−

Kauno apskrities VPK

−

Klaipėdos apkrities VPK

−

Šiaulių apskrities VPK

−

Panevėžio apskrties VPK
Vaikų apkalusų kambariai teismuose

−

Alytaus raj. apylinkės teisme

−

Anykščių raj. apylinkės teisme

−

Biržų raj. apylinkės teisme

−

Druskininkų m. apylinkės teisme

−

Ignalinos raj. apylinkės teisme

−

Jonavos raj. apylinkės teisme

−

Joniškio raj. apylinkės teisme

−

Kaišiadorių raj. apylinkės teisme

−

Kauno apygardos teisme

−

Kauno m. apylinkės teisme

−

Kelmės raj. apylinkės teisme

−

Kėdainių raj. apylinkės teisme

−

Klaipėdos apygardos teisme

−

Klaipėdos m. apylinkės teisme

−

Klaipėdos raj. apylinkės teisme

−

Marijampolės raj. apylinkės teisme

−

Molėtų raj. apylinkės teisme

−

Lazdijų raj. apylinkės teisme

−

Pakruojo raj. apylinkės teisme

−

Palangos m. apylinkės teisme
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−

Panevėžio m. apylinkės teisme

−

Pasvalio raj. apylinkės teisme

−

Raseinių raj. apylinkės teisme

−

Rokiškio raj. apylinkės teisme

−

Skuodo raj. apylinkės teisme

−

Šakių raj. apylinkės teisme

−

Šalčininkų raj. apylinkės teisme

−

Šiaulių m. apylinkės teisme

−

Šiaulių raj. apylinkės teisme

−

Šilalės raj. apylinkės teisme

−

Švenčionių raj. apylinkės teisme

−

Tauragės raj. apylinkės teisme

−

Trakų raj. apylinkės teisme

−

Telšių raj. apylinkės teisme

−

Utenos raj. apylinkės teisme

−

Villkaviškio raj. apylinkės teisme

−

Vilniaus apygardos teisme

−

Vilniaus m. 1-ajame apylinkės teisme

−

Visagino m. apylinkės teisme
Vaikų apklausų kambariai nevyriausybinėse organizacijose

−

VšĮ Paramos vaikams centras

−

Vaikų gerovės centras „Pastogė“

Kaip galima pastebėti, vaikų apklausų kambarių skaičius gerokai išaugo per
pastaruosius trejus metus. Tačiau nepaisant vis didėjančio vaikų apklausos kambarių
skaičiaus, išlieka didelis kvalifikuotų specialistų, galinčių apklausti vaikus, trūkumas.
Minėtose nevyriausybinėse organizacijose dirba kvalifikuoti psichologai, galintys
profesionaliai apklausti nusikalstamų veikų aukomis ar liudytojais tapusius vaikus. Šiuo metu
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vienintelės

nevyriausybinės

organizacijos,

padedančios

teisėsaugos

pareigūnams

profesionaliai apklausti vaikus, Paramos vaikams centro, specialistai gali atlikti 150 vaikų
apklausų per metus. Tačiau 2010 metais Paramos vaikams centre buvo organizuota tik kiek
daugiau nei 50 vaikų apklausų.
Nevyriausybinės organizacijos vaikų apklausų paslaugą gali teikti nemokamai tik
tuomet, kai turi finansavimo šaltinių (pavyzdžiui, Paramos vaikams centre vaikų apklausos
kelerius metus buvo finansuojamos iš užsienio projektų). Pastovių finansavimo šaltinių
nevyriausybinės organizacijos neturi, todėl negali užtikrinti pastovios nemokamos vaikų
apklausų paslaugos teisėsaugos institucijoms.
Teismuose ir policijos komisariatuose įrengti vaikų apklausos kambariai turėjo
išspręsti vaikų apklausų problemą, kad ir mažesniuose miestuose, rajonuose būtų galimybė
tinkamai apklausti nukentėjusius vaikus. Kvalifikuotų specialistų, galinčių profesionaliai
apklausti vaikus, trūkumas Lietuvoje šiuo metu yra viena iš pagrindinių problemų, dėl kurios
vaikų apklausos negali būti vykdomos profesionaliai ir operatyviai.
Šiuo metu Lietuvoje nėra aiškaus specialistų, galinčių apklausti vaikus, atrankos
kriterijų, nėra parengtos specialistų mokymo programos. Pripažįstama, kad profesionaliausiai
vaikų apklausas gali atlikti psichologai, tačiau jie turi turėti darbo su vaikais patirties, teisinių
žinių, išmanyti vaikų apklausų psichologinius ypatumus. Todėl ne kiekvienas psichologas gali
ir geba atlikti vaikų apklausas. Psichologams, norintiems vykdyti apklausas, turėtų būti
organizuojami specializuoti mokymai.
Paramos vaikams centras parengė techninius reikalavimus specializuotiems vaikų
apklausos kambariams. Šie reikalavimai apima šias sritis: techniniai reikalavimai vaikų
apklausų kambarių patalpoms ir įrangai, reikalavimai apklausų vykdytojams, reikalavimai
vaikų apklausų, vykdomų apklausos kambariuose, procesui, apklausos eiga ir kaštai. Šie
reikalavimai turėtų padėti institucijoms priimti tinkamiausią spendimą šioje situacijoje ir
išspręsti vaikų apklausų problemą Lietuvoje.
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI SPECIALIZUOTIEMS
VAIKŲ APKLAUSŲ KAMBARIAMS

2010 m. VšĮ „Paramos vaikams centras“ parengė Techninius reikalavimus Specializuotiems
vaikų apklausų kambariams.

Techniniai reikalavimai Vaikų apklausų kambarių patalpoms ir įrangai:
1. Vaikų apklausų kambario patalpos sudarytos iš dviejų dalių: Apklausos kambario ir

Stebėjimo kambario. Apklausos kambarys – patalpa, kurioje apklausiamas vaikas.
Joje apklausos metu būna vaikas ir vienas jį apklausiantis specialistas (teisėjas ar jam
padedantis psichologas). Išimtiniais atvejais su vaiku gali būti du specialistai, pvz. kai
reikalingas vertėjas. Stebėjimo kambarys – patalpa, iš kurios stebima apklausa,
vykstanti apklausos kambaryje. Joje būna visi kiti proceso dalyviai: prokuroras,
kaltinamojo gynėjas, tyrėjas, globėjas, vaikų teisių apsaugos specialistas, kaltinamasis,
kt. Stebėjimo galimybė sudaroma vienu iš dviejų būdų pasirinktinai: įrengiant
vienpusio matymo stiklą sienoje, skiriančioje abu kambarius, arba filmavimo ir vaizdo
perdavimo sistemą tarp kambarių. Vaikas neturi girdėti ar matyti, kas vyksta
Stebėjimo kambaryje.
2. Patalpose turi būti galimybė padaryti apklausos vaizdo ir garso įrašą tam, kad jį būtų

galima atkurti nagrinėjant bylą teisme, kitose procedūrose. Turi būti įrengtos ryšio
palaikymo priemonės tarp apklausoje dalyvaujančių asmenų taip, kad dalyviai galėtų
perduoti klausimus, kuriuos nori užduoti vaikui. Aparatūra turi būti sumontuota taip,
kad būtų kuo mažiau pastebima ir kuo mažiau trikdytų vaiką. Reikalinga tokia įranga:
- kamera (-os), registruojančios visą apklausos eigą (svarbu, kad būtų galimybė

fiksuoti visos patalpos vaizdą bei vaiko elgesį ir reakcijas);
- mikrofonas (-ai) garso įrašui;
- Vaizdo ir garso įrašymo įranga (svarbu, kad būtų galimybė registruoti apklausą į dvi
laikmenas, pvz. kasetę ir DVD, DVD ir diktofoną ir pan.).
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3. Laukiamasis prie apklausos kambario įrengtas taip, kad vaikas turėtų kuo užsiimti ir

galėtų ramiai laukti apklausos – yra žaislų, knygelių, žurnalų, pieštukų ir pan.
Priemonės turi būti raminančios ir leidžiančios susikaupti. Vietoje, kurioje vaikas
laukia apklausos, neturi būti mokomosios ir informacinės medžiagos apie prievartą ir
seksualinį išnaudojimą. Turi būti užtikrinta, kad vaikas nesusidurtų su kaltinamuoju.
4. Patalpos įrengtos taip, kad garso izoliacija tarp patalpų būtų labai gera.

5. Apklausos kambarys įrengtas taip, kad jame gerai jaustųsi įvairaus amžiaus vaikai:
tinkamas baldų dydis (kambaryje gali būti dviejų dydžių baldai – mažesniems ir
didesniems vaikams, arba vieno dydžio baldai, tinkami visiems vaikams), sienos
išdažytos neryškiomis, pastelinėmis spalvomis, kambarys apstatytas minimaliai,
neapkrautas nereikalingais ar dėmesį blaškančiais daiktais, gali būti patiesta kiliminė
danga, pakabintos užuolaidos, teikiančios jaukumo. Rekomenduojama vaiko ir
apklausėjo kėdes sustatyti kampu. Jei yra galimybė, leisti vaikui pasirinkti, kur sėdėti.
6. Apklausos kambarys turi būti aprūpintas medžiaga ir priemonėmis, kurios gali būti

reikalingos informacijos gavimui (pvz. spalvoti pieštukai, popierius, žmogaus kūno
piešiniai, žmonių figūros ir kt.). Šios priemonės turi būti padėtos vaikams
nepasiekiamoje vietoje ir naudojamos pagal apklausos tikslus. Priemonės kambariui
turi

būti

parinktos

atsižvelgiant

į

naujausius

mokslinius

tyrimus,

t.y.

nerekomenduojama naudoti anatominių lėlių.
7. Turi būti rengiami ir kaupiami oficialūs dokumentai, susiję su apklausų vykdymu.

Jie turi būti tvarkingai registruojami ir saugiai laikomi, griežtai laikantis
konfidencialumo reikalavimo. Privalomi dokumentai: apklausų registracijos žurnalas,
apklausų įrašų perdavimo-priėmimo aktai, policijos/prokuratūros/teismo pateikti
prašymai vykdyti apklausas.
8. Turi būti sukaupta informacinės medžiagos apie esamas pagalbos nukentėjusiems

vaikams ir jų šeimoms galimybes šalyje, kuri įteikiama apklausoje dalyvavusiam
vaikui ir jį lydintiems asmenims. Tai turi būti informacija apie prieinamą profesionalią
psichologinę, psichoterapinę, socialinę, medicininę ir teisinę pagalbą.
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Reikalavimai, keliami apklausų vykdytojams:
1. Darbui Apklausos kambaryje reikalingi mažiausiai du specialistai: psichologas,

turintis reikiamų žinių vaikų apklausų vykdymui, ir techninis darbuotojas,
užtikrinantis kambario įrangos veikimą bei apklausos įrašo kokybę. Galimybė suburti
dviejų psichologų komandą padidina apklausų organizavimo ir vaikų parodymų
gavimo efektyvumą. Galimybė nuolat konsultuotis su informacinių technologijų
specialistu, iškilus techniniams klausimams ar problemoms, užtikrintų sklandų
apklausos kambario veikimą.
2. Specialistai, dirbantys specializuotame Vaiko apklausos kambaryje, turi turėti teorinį

bei praktinį pasirengimą šiam darbui. Psichologams reikalingas psichologijos
magistro laipsnio išsilavinimas, tarp studijų metu išklausytų dalykų turėtų būti kursai
šiomis temomis: raidos ir vaikų psichologija, krizių ir traumų psichologija, teisės
pagrindai. Psichologai turi turėti darbo su vaikais patirties, būti išklausę mokymus apie
vaikų apklausų specifiką, nuolat kelti savo kvalifikaciją mokymuose ir konsultacijose.
Reikalingi profesiniai įgūdžiai: apklausų vykdymo, darbo su įvairaus amžiaus vaikais
ir šeimomis, darbo komandoje, darbo su konfidencialia medžiaga.
3. Techninis darbuotojas turi turėti praktinių įgūdžių, reikalingų darbui su naujausia

vaizdo ir garso įranga, pasižymėti bendradarbiavimo įgūdžiais bei žinoti bazinę
informaciją apie vaikų apklausų organizavimą ir tvarką.

Reikalavimai vaikų apklausų, vykdomų apklausos kambariuose, procesui:
1. Specializuotuose apklausos kambariuose apklausos vykdomos tik su teismo,

prokuratūros ar policijos užsakymu, kurį patvirtina oficialus kreipimosi/prašymo
raštas.
2. Apklausą vykdantis specialistas turi būti iš anksto susipažinęs su byla, jos ypatumais,

apklausos tikslais bei keliamais klausimais. Apklausą vykdantį specialistą su byla ir
apklausos klausimais turi supažindinti bylos užsakovas.
3. Apklausos vykdymas prasideda nuo tarpžinybinio pasitarimo. Be tarpžinybinio

bendradarbiavimo efektyvus apklausos atlikimas neįmanomas. Tarpžinybiniame
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pasitarime turi dalyvauti visų sričių specialistai, kurių dalyvavimas numatytas ir
apklausoje. Jei nėra galimybės pasitarimo organizuoti iš anksto, jis turi įvykti prieš
apklausą. Pasitarimo laikas turi būti nustatytas taip, kad vaikui atvykus į apklausą,
būtų galima iškart pradėti bendravimą su vaiku.
4. Vaikas iš anksto turi būti supažindintas su tuo, kas yra apklausa, su jos tvarka ir vieta,

kur ji vyks. Tai yra vaiko parengimas apklausai, kuris padeda vaikui mažiau
nerimauti ir duoti išsamesnius parodymus apklausos metu. Vaiko parengimas
apklausai nereiškia, kad vaikas mokomas, ką turėtų sakyti. Rekomenduojama, kad
parengimas apklausai vyktų iš anksto, ne prieš pat apklausą. Parengti vaiką apklausai
gali vienas iš vaiko artimųjų ar specialistų. Jei vaiką apklausai rengia specialistas, kuri
vykdys ir apklausą, rekomenduojama parengimą filmuoti.
5. Jei vaikas atvyksta prieš apklausą anksčiau, jis turi laukti apklausos pačiame apklausos

kambaryje arba kitoje saugioje, tam tinkamoje aplinkoje. Svarbu užtikrinti, kad
vaikas prieš apklausą ir po apklausos nesusidurtų su kaltinamuoju.
6. Vaiko apklausa pradedama nuo vaiko prisistatymo, apklausos taisyklių pristatymo.

Tuomet vaikas pakviečiamas laivai papasakoti, dėl ko atvyko. Vėliau užduodami
papildomi ir patikslinantys klausimai. Apklausiančiam specialistui kitų proceso
dalyvių klausimai perduodami per ausinę. Jei vaikas pavargsta, nori į tualetą ar
atsigerti, daroma pertrauka. Gali būti skelbiama pertrauka ir specialistų pasitarimui.
7. Po apklausos vaikui ir jį lydintiems asmenims suteikiama informacija apie

prieinamos

ir

profesionalios

pagalbos

galimybes,

įteikiami

informaciniai

lankstinukai.
8. Atliekamas apklausos įrašas. Jis perduodamas atsakingam darbuotojui, pasirašant

įrašo perdavimo-priėmimo aktus.
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Apklausos eiga:
Vaiko apklausa specialiai tam įrengtame kambaryje susideda iš keleto etapų:
I. Pasirengimas:
- susipažinimas su byla ir veiksmų derinimas su bylos tyrėju (1- 3 val.)
- vaiko supažindinimas su aplinka ir procedūra (0,5 - 1 val.)
II. Apklausa - tai yra teismo posėdis, kuriam vadovauja teisėjas ir kuriame dalyvauja visi
byloje įtraukti asmenys, vaikas ir jo atstovai,advokatai, prokuroras, įtariamieji ir jų atstovai,
esant reikalui, policijos pareigūnai. Svarbu, kad visos suinteresuotos pusės būtų atstovautos,
užtikrinant, kad vaikas būtų apklausiamas tik vieną kartą.
Vaiką apklausia specialioje patalpoje parengtas specialistas psichologas, apklausa yra įrašoma
specialia aparatūra ir video vaizdas transliuojamas į kitą patalpą, kurioje yra kitas parengtas
specialistas (psichologas arba techninis darbuuotojas) ir visi kiti teismo posėdžio dalyviai.
Apklausos (teismo posėdžio) trukmė 2 - 4 val.
III. Užbaigimas. Daromas apklausos įrašas, pasirašomi protokolai ir kiti dokumentai,
perduodami teisėsaugos institucijoms. Trukmė apie 1 val.
Taigi visas procesas trunka apie 5 - 8 val., naudojama speciali aparatūra ir priemonės, dirba
du kvalifikuoti specialistai.
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VAIKŲ – NUSIKALTIMŲ AUKŲ/ LIUDYTOJŲ –
APSAUGOS GAIRĖS

Gairės suderintos su
LR Teisingumo ministerija ir LR Generaline prokuratūra

Remiantis JTO Vaikų teisių konvencija pripažįstama, kad imantis bet kokių su vaiku
susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai.
Susidūrus vaiko teisėtiems asmeniniams interesams ir baudžiamojo proceso
interesams, būtina išnaudoti visas galimybes, siekiant šį interesų konfliktą išspręsti vaiko
interesų naudai.
Pripažįstama, kad kiekvienas vaikas turi teisę būti apsaugotas nuo įvairiausio pobūdžio
fizinio ar psichologinio smurto, įžeidimų ar piktnaudžiavimo, priežiūros nebuvimo ar
nerūpestingo elgesio, šiurkštaus elgesio ar išnaudojimo bei seksualinės prievartos.
Pripažįstama, kad kiekvienas vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę visais su
juo susijusiais klausimais, ir į vaiko nuomonę turi būti atsižvelgiama, jei tai neprieštarauja
vaiko interesams.
Atsižvelgiant į tai parengtos vaikų – nusikaltimų aukų/liudytojų – apsaugos gairės,
kurių tikslas yra stiprinti vaikų, nukentėjusių nuo įvairių nusikaltimų ar tapusių nusikaltimų
liudytojais, apsaugą teisinių procedūrų metu. Gairės skirtos įvairių sričių specialistams,
dirbantiems su vaikais – nusikaltimų aukomis/liudytojais.
1. Šiose Gairėse sąvoka vaikas vartojama apibūdinti kiekvieną asmenį, jaunesnį
nei 18 metų amžiaus, dalyvaujantį teisinėse procedūrose kaip smurto ir/ar
nusikaltimo auką arba liudytoją.
2. Šiose Gairėse sąvoka procedūra reiškia: pirma, bet kokią parengiamąją ar
teismo procedūrą, procesinį veiksmą, kuriame dalyvauja vaikas; antra, visus
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institucijų ir organizacijų, atsakingų už vaikų priežiūrą ir apsaugą, paramos ir
pagalbos vaikui būdus.
3. Šiose Gairėse sąvoka nusikaltimas vartojamas platesne reikšme nei apibrėžta
Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir apima visus baudžiamosios teisės
pažeidimus, t. y., tiek nusikaltimus, tiek baudžiamuosius nusižengimus.
4. Procedūrose, kuriose dalyvauja vaikas, vaiko saugumas ir gerovė turi būti
svarbiausi tiek teisėtvarkos, teisėsaugos ir teisingumo institucijoms, tiek įstaigoms
ir organizacijoms, atsakingoms už vaikų apsaugą.
5. Nė vienas vaikas – auka/liudytojas – negali būti diskriminuojamas dėl rasės,
tautybės, religijos, socialinės kilmės, negalios ar kitos vaiko ar jo šeimos narių
savybės.
6. Kiekvienas vaikas – auka/liudytojas – turi teisę būti vertinamas objektyviai, o jo
parodymai turi būti vertinami kruopščiai ir teisingai.
7. Kiekvienas vaikas – auka/liudytojas – turi teisę į pagarbų elgesį su juo, ypač į
pagarbą jo poreikiams procedūrų metu.
8. Kiekvienas vaikas – auka/liudytojas – turi teisę išreikšti savo nuomonę. Į vaiko
nuomonę turi būti atsižvelgta atliekant veiksmus ir priimant sprendimus, susijusius
su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.
9. Kiekvienas vaikas – auka/liudytojas – turi teisę į privatumą ir asmens duomenų
apsaugą. Neleistina atskleisti, spausdinti ar platinti asmeninius vaiko duomenis bei
procedūrose gautus parodymus.
10. Kiekvienas vaikas – auka/liudytojas – turi teisę į profesionalią psichologinę,
medicininę ir pedagoginę pagalbą, kurios tikslas yra sumažinti neigiamą
nusikaltimo poveikį bei neigiamus vaiko dalyvavimo teisinėse procedūrose
padarinius.
11. Kiekvienas vaikas turi teisę į vaiko raidos ypatumus atitinkančią informaciją,
susijusią su jo dalyvavimu ir vaidmeniu procedūrose.
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12.1. Kiekvienas vaikas turi teisę būti apsaugotas nuo antrinio traumavimo,
atsirandančio jam dalyvaujant teisinėse procedūrose.
12.2. Viena iš šios apsaugos formų yra vaiko apklausa, kurią vykdo tinkamai
paruošti profesionalai vaikui draugiškuose apklausos kambariuose.
12.3. Vaikui draugiški apklausos kambariai, kurie paminėti 12.2. punkte, yra
tinkamai įrengtos patalpos, kurios: atitinka vaiko raidos poreikius; optimaliai
sumažina vaiko neigiamus išgyvenimus, susijusius su apklausa; sudaro galimybę
apklausti vaiką vienoje patalpoje, o kitiems proceso dalyviams – stebėti apklausą
kitoje patalpoje; užtikrina apklausos garso ir vaizdo įrašo atlikimą.
12.4. Turi būti siekiama, kad vaikas būtų apklausiamas tik vieną kartą.
12.5. Turi būti siekiama, kad vaiko apklausa būtų įrašoma naudojant garso ir
vaizdo prietaisus. Turi būti atliekamas pilnas apklausos įrašas.
13. Kiekvienas vaikas – auka/liudytojas – turi teisę į saugumą ir apsaugą, t.y. būti
atskirtas nuo kaltinamojo arba įtariamojo (įskaitant, bet neapsiribojant, proceso
veiksmais, kuriuose dalyvauja vaikas).
14. Kiekvienas vaikas turi teisę bendrauti su savo šeima ir draugais visų procedūrų
metu. Ši teisė gali būti (laikinai) apribota atsižvelgus į vaiko interesus ir/ar
atliekamus procesinius veiksmus.
15. Kiekvienas vaikas turi teisę į tinkamą atstovavimą procedūrų metu, ypač
parengiamosiose ir teismo procedūrose. Jei vaiko tėvai/globėjai negali užtikrinti
tinkamo vaiko atstovavimo, vaikui atstovauti turi būti teismo, prokuroro ar
ikiteisminio tyrimo pareigūno paskirtas vaiko teisių apsaugos ar kitas specialistas.

Lietuvoje vaikų – nusikaltimų aukų/ liudytojų – apsaugą užtikrina:


JTO Vaikų teisių konvencija



LR Baudžiamasis ir Baudžiamojo proceso kodeksas



2009 m. rugsėjo 16 d. Generalinio prokuroro įsakymas Nr. I-126 „Rekomendacijos dėl
nepilnamečių liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausos“
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2008 m. gegužės 10 d. Generalinio prokuroro nurodymas Nr. 2 „Dėl nusikaltimų ir
baudžiamųjų nusižengimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui, nuo kurių nukentėjo nepilnamečiai, tyrimo ir valstybinio kaltinimo
palaikymo“



2002 m. spalio 16 d. Generalinio prokuroro nurodymas Nr. 143 „Dėl prokurorų
veiklos užtikrinant vaikų teisių apsaugą, nuo smurto nukentėjusių vaikų teisių ir
teisėtų interesų gynimą“.

Vaikų – nusikaltimų aukų/ liudytojų – apsaugos gaires parengė
VšĮ Paramos vaikams centras

Rengiant gaires bendradarbiauta su:
LR Teisingumo ministerija
LR Generaline prokuratūra
LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie LR SADM
Teisės institutu
Organizacija ”Nobody’s Children Foundation” (Lenkija)
Reklamos agentūra ”VA Strategic Communications” (Lenkija)

Vaikų – nusikaltimų aukų/liudytojų – gairės buvo išleistos ir kaip atskiras
lankstinukas. Lankstinukų galite gauti Paramos vaikams centre, elektroninę jo versiją
galite rasti internetiniame puslapyje www.vaikystebesmurto.lt
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Paramos vaikams centras
•
•
•
•

Teikia kompleksinę pagalbą nuo emocinio, fizinio ir seksualinio smurto nukentėjusiems
vaikams ir jų šeimos nariams: teikiama psichologinė, socialinė, psichiatrinė ir teisinė
pagalba.
Atlieka teisines vaikų apklausas specialiai įrengtame Vaikų apklausos kambaryje, padeda
vaikui ir šeimai pasirengti teisinėms procedūroms.
Organizuoja mokymus, profesinės priežiūros grupes, konsultacijas, leidžia metodinę
medžiagą specialistams, dirbantiems su vaikais, patyrusiais smurtą.
Skatina tarpžinybinį įvairių sričių specialistų bendradarbiavimą. Vykdo tarpžinybinio
bendradarbiavimo mokymus švietimo, sveikatos apsaugos, teisėtvarkos, socialinio darbo
specialistams.
Paramos vaikams centras
Latvių g. 19A, Vilnius, LT-08113
Tel. +370 5 271 59 80, +370 611 43567
Faksas: +370 5 271 59 79
El. p. pvc@pvc.lt
Internetinės svetainės: www.pvc.lt, www.vaikystebesmurto.lt
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