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ĮVADAS

Efektyvus dalyvavimas valstybės gyvenime yra prielaida tik tokiam asmeniui, kuris yra socialiai apsaugotas, 
nediskriminuojamas, nesibaimina dėl savo gyvybės, saugumo, privatumo pažeidimo bei gali laisvai reikštis visuomenėje. 
Kuo geriau užtikrinamos žmogaus teisės valstybėje, tuo brandesnė ir tvirtesnė yra demokratija. Iš kitos pusės, kuo labiau 
demokratinė yra valstybė, tuo geriau ji rūpinasi žmogaus teisėmis.

Mūsų visuomenės įvairių socialinės aplinkos veiksnių analizė atskleidė, kad vaiko ir jaunimo teisių užtikrinimo 
srityje yra problemų, susijusių su švietimu, įdarbinimu, vaikų globos įstaigų veikla, psichoaktyvių medžiagų vartojimu, 
nusikalstamumu, ypatingai smurtu prieš vaikus. Taip pat itin skaudus gatvės vaikų fenomenas.

Didėjantis teisės pažeidimų ir bylų dėl nepilnamečių padarytų teisės pažeidimų, nagrinėjamų teisme, sąrašas 
skatina atkreipti dėmesį elgesio su nepilnamečiais, patekusiais į administracinės justicijos, teisinį reguliavimą, kuris iki šiol 
iš esmės nereformuotas.

„Vaiko, tėvų, pedagogų teisės, pareigos ir atsakomybė“ – tai teisinio švietimo leidinys, skirtas vaikams, tėvams 
ar įstatyminiams atstovams, pedagogams bei socialiniams darbuotojams, pateikiantis jų teises, pareigas bei teisinės 
atsakomybės aspektus, susijusius su vaiko teisių užtikrinimo įgyvendinimu. 

„Vaiko, tėvų, pedagogų teisės, pareigos ir atsakomybė“ siekiama supažindinti vaikus, tėvus ar įstatyminius 
atstovus su esminiais teisės aktais, nustatančiais vaikų, tėvų ar įstatyminių atstovų, pedagogų teises, pareigas ir teisinę 
atsakomybę.

Tikimės, kad šis leidinys padės įgyti teisės žinių, suformuoti stipresnes socialines vertybes bei paskatins įvertinti 
poelgius, veiksmus ir priimti teisingus teisinių, socialinių ir dorovinių problemų sprendimo būdus, reikalingus gyvenant 
šiuolaikinėje demokratinėje visuomenėje.

Tikimės, kad šis leidinys taps efektyvia metodine priemone vaikams, tėvams ar pedagogams, visiems, kuriems 
rūpi mūsų ateitis, gerbia pareigas bei atsakomybę. 

Su pagarba,
dr. Audronė Astrauskienė
Narkotikų kontrolės departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
direktorė
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Vai kys tė yra gražiau sias žmo gaus gy ve ni mo lai ko tar pis, ku pi nas ieško ji mų ir at ra di mų. Tai lai ko tar pis, kai for
muo ja si cha rak te rio bruožai, as me ni nės sa vy bės, įgūdžiai, ver ty bių ska lė, užsiau gi na mi sa va ran kiško gy ve ni mo spar nai, 
užpro gra muo ja mas vi sas to les nis žmo gaus gy ve ni mas. Vai kai yra vie na la biau siai pažeidžia mų so cia li nių gru pių – dėl 
amžiaus ypa tu mų, spe ci fi nės pa dė ties šei mo je ir vi suo me nė je, tad jie ypač jaut riai re a guo ja į pa ti ria mas ne sėk mes, juos 
su pan čių ap lin ki nių žmo nių san ty kius, nuo tai kas, to dėl vai kui tu ri me duo ti vi sa, kas geriau sia, o im da mie si bet ko kių vai ką 
lie čian čių veiks mų pir miau sia tu ri me įver tin ti ir at sižvelg ti į vai ko in te re sus, įsi ti kin ti, kad sa vo el ge siu ne su drum si me vai
kys tės sva jo nių, ne at im si me ga li my bės vai kams į pa sau lį žvelg ti pla čiai at merk to mis ir švie sio mis aki mis.

Šian dien dar daug vai kų pa ti ria smur tą, ne pri tek lių, jau čia si ne sau gūs. Vai ko tei sių ap saugos kon tro lie riaus įstai
gos prak ti nis dar bas ro do, kad vai ko tei sių ir tei sė tų in te re sų kar tais ne pai so ne tik pe da go gai, bet ir ar ti miau si vai kams 
žmo nės – tė vai. De ja, ten ka pri pažin ti ir tai, kad pa čių vai kų tar pu sa vio san ty kiai dažnai bū na atšiau rūs, pa rem ti jė ga, 
smur to demonstra vimu, to dėl vis dažniau vi suo me nės in for ma vi mo prie mo nė se, su si ti ki mų mo kyk lo se ir glo bos įstai go se 
me tu išreiškia mas su si rū pi ni mas, jog dėl viešai de kla ruo ja mų tik vai kų tei sių prade dama pa miršti, kad įgy ven din da mas sa
vo tei ses ir nau do da ma sis sa vo lais vė mis vai kas pri va lo pri si im ti ir pa rei gas, o sa vo veiks mais ne varžyti ki tų žmo nių tei sių 
ir lais vių.

Vai kas tu ri tei sę tu rė ti to kias gy ve ni mo są ly gas, ko kių rei kia jo fi zi nei, pro ti nei, dva si nei, do ro vi nei ir so cia li nei 
rai dai. Prižiū rė ti vai kus, rū pin tis jų svei ka ta, mo ra li niu, dva si niu ug dy mu, išlai ky ti juos, su da ry ti pa lan kias vi sa pu siškos ir 
dar nios rai dos są ly gas, kad jie bū tų pa reng ti sa va ran kiškai gy ven ti vi suo me nė je – vi sų pir ma yra tė vų pa rei ga. Bū tent tė vai 
tu ri didžiau sią pa rei gą rū pin tis vai kais, aiškin ti jiems tei ses, o tuo pa čiu pri min ti ir apie pa rei gas. Ta čiau prak ti ka ro do, kad 
da lis tė vų nežino, kaip ap gin ti vai ko tei ses ir tei sė tus in te re sus, o ki ti – užmiršta sa vo, kaip tė vų, pa rei gas.

Kiek vie nas mū sų esa me tam tik ros bend ruomenės da lis. Vai kai di de lę da lį gy ve ni miš kos pa tir ties įgy ja įsi lie da mi į 
mo kyk los bend ruomenę. Čia jie no ri jaus tis sau gūs, tu rė ti ga li my bę ug dy ti sa vo as me ny bę, siek ti žmo giškos lai mės. Ta čiau 
ne vi suo met jiems su da ro mos to kios są ly gos. Lan kan tis mo kyk lo se, bend raujant su mo ki niais ir pe da go gais pa aiškė jo, 
kad dažnai mo ki niai nežino mo ki nių el ge sio, mo kyk los vi daus dar bo tvar kos tai syk lių ir jo se įtvir tin tų parei gų, o mo ky to jai 
– ko kio mis tei sė to mis prie mo nė mis bū tų ga li ma su draus min ti vai ką, ne si lai kan tį mo kyk los bend ruomenėje eg zis tuo jan čių 
su si ta ri mų. Dėl mi nė tų priežas čių svar bu, kad vai kai tie sio giai da ly vau tų pri imant spren di mus, su si ju sius su mo kyk la, bū tų 
įtrauk ti į mo kyk los vi daus dar bo tvar kos tai syk lių, mo ki nio tai syk lių kū ri mo ir svars ty mo pro ce są, tai ir pa ska tin tų juos mi
nėtų tai syk lių lai ky tis. Be to, el ge sio tai syk les, tar pu sa vio bend ravimo nor mas, tei ses ir pa rei gas vai kams tu rė tų pri min ti 
pe da go gai, ku rių vie nas iš pa grin di nių tiks lų yra mo kyk lo je vai kams su kurti ant rus na mus – sau gius, tai kius, jau kius, be 
prie var tos…

Tai gi ši kny ga skir ta vi siems – vai kams, tė vams, pe da go gams ir ki tiems, ne abe jin giems vai kams ir jų tei sių ap sau
gai – pri min ti tei ses, o tuo pa čiu ir pa rei gas, nes tik lai ky da mie si to kių vi suo ti nai pri pažin tų prin ci pų, kaip pa gar ba bend
ruomenės na riams, to le ran ci ja, pa kan tu mas, ga li me bū ti tik ri, jog su si lauk si me nuošir daus at sa ko.

Su pagarba,
Rimantė Šalaševičiūtė
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė
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SPECIALISTŲ KOMENTARAI LEIDINIUI

dr. Kristina Ona Polukordienė,
Jaunimo psichologinės paramos centro vadovė, psichologė psichoterapeutė

Vai ko tei sių ap sau gos kon tro lie riaus įstai gos pa reng tas lei di nys pla čiai ir išsa miai at spindi svar biau sias vai ko 
ir jo ge ro vę užtik ri nan čių as me nų, ins ti tu ci jų pa rei gas ir at sa ko my bę. Ne mažiau svar bu, kad šia me lei di ny je su kaup to je 
medžia go je išsa miai pri sta to mos ir vai ko pa reigos, ski ria mas rei kia mas dė me sys šei mos at sa ko my bės klau si mams.

Lie tu vos Res pub li kos švie ti mo įsta ty mo 21 ir 22 straips niai nu ro do vai ko tei sę į so cia li nę pe da go gi nę ir spe cia li
ą ją pe da go gi nę bei spe cia li ą ją pa gal bą; 46 straips nis  mo ki nio tei sę į psicho loginę ir spe cia li ą ją pe da go gi nę, spe cia li ą ją 
so cia li nę pe da go gi nę, in for ma ci nę pa gal bą (...).

Šių tei sių re a li za vi mą tu rė tų ga ran tuo ti pa kan ka mai veiks nus ins ti tu ci jų, ku rios rū pi na si vai ko ir šei mos ge ro ve, 
tarpžiny bi nis bend radarbiavimas, pri ei na mos ir vai kams pa trauk lios psi chologinės ir so cia li nės pa slau gos. Ki ta svar bi vai ko 
tei sių re a li za vi mo sri tis prak ti ko je  preven cinės pro gra mos, ku rios nu kreip tos į vai kams grės min gų fak to rių ir jų po vei kio 
pre ven ci ją (nesau gi ap lin ka, nu si kals ta mu mas, pri klau so my bės, prie var ta bei smur tas ir t.t). Lai ku ne pa nai ki nant šių fak to
rių ir jų su ke lia mų pro ble mų, jie tam pa il ga lai kiais vai kų svei ka tos, rai dos su tri ki mais.

Ta čiau iki šiol vi si čia išvar dy ti ir svar būs veiks niai, to kie kaip efek ty vus tarpžiny bi nis bend radarbiavimas, pri ei
na mos vai kams psi cho lo gi nės ir so cia li nės pa slau gos, pre ven ci nės pro gramos, nė ra pa kan ka mai efek ty viai vei kian čios 
prie mo nės, ga ran tuo jan čios vai ko tei sių apsau gą gy ve ni me prak tiškai.

VšĮ „Jau ni mo psi cho lo gi nės pa ra mos cen tras“, ku rio pa grin di nė veik la  psi cho lo gi nė ir so cia li nė pa ra ma vai kams 
ir jau ni mui, o pri ori te ti nė  sa vižudy bių pre ven ci ja ir kri zių įvei ki mas, prak ti ka ro do, kad vai ko tei sių ap sau ga psi chi kos 
svei ka tos, švie ti mo sis te mo je rei ka lau ja itin di de lio vals ty bės dė me sio. Iki šiol ne tu ri me veiks nios kri zių įvei ki mo, sa vižudy
bių pre ven ci jos, in ter ven ci jos, po stven ci jos sis te mos Lie tu vo je, trūks ta tęs ti nių ir pa kan ka mai fi nan suo ja mų pre vencinių 
pro gra mų. Pa sek mė  ne ga ran tuo ja mos vai ko psi chi kos svei ka tą stip ri nan čios ir užtik rinančios psi cho lo gi nės ir so cia li nės 
pa slau gos. Šiuos tei gi nius no rė tu me pa grįs ti ke liais mū sų dar bo prak ti kos pa vyzdžiais apie psi cho lo gi nės pa gal bos po rei kį 
vai kams ir jau ni mui:

2006 m. į „Jau ni mo li ni ją“, psi cho lo gi nės ano ni mi nės pa gal bos te le fo ną, ban dy ta pa skam bin ti dau giau kaip 2 • 
mln. 240 tūkst. kar tų, ta čiau dėl ne pa kan ka mo tar ny bos fi nan sa vi mo ir su tuo su si ju sių žmo giškų jų re sur sų trū ku mo at
si liep ta į 118 tūkst. skam bu čių (t.y. 1 po kal biui ten ka 19 ban dy mų pri sis kam bin ti). Li ku siais at ve jais te le fo no li ni ja bu vo 
užim ta.

2006 m. gruodžio 28 d. nu sižudė Didžia sa lio mo kyk los vy res nių kla sių moks lei vis. Šis įvy kis, kaip ir kiek vie na • 
sa vižudy bė, itin stip riai su krė tė vi są mo kyk los bend ruomenę: moks lei vius (ypač tuos, ku rie ar ti miau pažino jo nu sižudžiu sį
jį), jų tė vus bei mo ky to jus. Mo kyk los di rek to rius iš kar to ėmė si rei kia mos to kiais at ve jais ini cia ty vos: apie įvy kį ne dels da mas 
in for ma vo Ig na li nos ra jo no švie ti mo sky rių bei krei pė si dėl po stven ci nės pa gal bos mo kyk los bend ruomenei į ra jo no pa gal
bos mo ki niui, mo ky to jui ir mo kyk lai cen trą, ra jo no psi chi kos svei ka tos cen trą bei į ra jo no vai kų tei sių ap sau gos tar ny bą. 
Ta čiau nė vie na iš šių ins ti tu ci jų ne ga lė jo mo kyk lai su teik ti to kio se si tu a ci jo je bū ti nos pa ra mos. Tai pa kan ka mai bū din ga 
po stven ci nės pagal bos trū ku mo pro ble ma Lie tu vos mo kyk lo se ir ypač ra jo nų mies tuo se.

Ap rašyta si tu a ci ja tė ra vie nas pa vyz dys, iliust ruo jan tis, kaip ne vei kia psi cho lo gi nės pa galbos mo kyk lai sis te ma, 
kai mo kyk lo je įvyks ta sa vižudy bė. Jau ni mo psi cho lo gi nės pa ra mos cen tras kas met su lau kia bent ke lių pa našių krei pi mų si 
iš Lie tu vos mo kyk lų. Kas met šaly je nusi žudo iki 60 moks lei vių, ir šis skai čius kol kas ne ma žė ja.

Prak ti ka ro do, kad psi cho lo gi nės, so cia li nės pa gal bos vai kams po rei kis žen kliai viršija šiuo me tu esa mą psi cho
lo gi nių ir so cia li nių pa slau gų pa siū lą.

Ko men tuo ja mas Vai ko tei sių ap sau gos kon tro lie riaus įstai gos lei di nys yra ak tu a lus ir sa va lai kis. Lei di ny je su kaup
ta medžia ga yra la bai svar bi kaip sis te ma nuo ro dų ku rio mis ga li ma va do vau tis ir ku rios at spin di re a lų rū pes tį reikšmin giau
siais vai ko tei sių ap sau gos as pek tais.
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doc. dr. Dainius Pūras,
VU Psichiatrijos klinikos, Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro vedėjas

Istoriškai susiklostė, kad Lietuvoje ilgai neturėjome galimybės plėtoti tarpusavio pa garba ir demokratija pagristų 
santykių tarp skirtingų žmonių ir jų grupių. Todėl tapo tradicija santykiai, paremti tuo, kad viena grupė sukaupia daugiau 
galių valdyti kitą, tuo tarpu kita grupė turi paklusti. Būtent tokių santykių tradicijos susiklostė tarp tėvų ir vaikų, tarp mokytojų 
ir vaikų. Ši tradicija apėmė ir vaikų tarpusavio santykius, kuomet neformalios grupės lygyje atsiranda hie rarchiniai santykiai 
tarp vaikų, turinčių valdžią bei ją naudojančių įvairiais būdais, ir vaikų, kurie atsiduria hierarchinių santykių apačioje ir 
tuomet, pvz., patiria patyčias. Tokia tradicija teoriškai gali ir nesukelti didelių problemų, pvz., jei tėvai arba mokytojai turi 
didelį autoritetą ir jį tinkamai naudoja nepažeisdami vaikų teisių. Deja, ilgametė žmonijos patirtis rodo, kad tokie „vertikalūs” 
santykiai, paremti galių koncentracija vienoje iš dviejų nuolat bendraujančių grupių, labai dažnai virsta sisteminiu žmogaus 
teisių pažeidimu ir neefektyviu organizacijų valdymu. Tokiuose santy kiuose paprastai dominuojanti grupė neišlaiko išban
dymo valdžia ir ima ta valdžia piktnaudžiauti, paprastai pasitelkdama vienokias ar kitokias prievartos formas. Pažemintoji 
grupė (pavyzdžiui, vaikai) arba protestuoja, pereidama iš gynybinės taktikos į puolimą (t.y. atsako agresija), arba paklūsta 
ir pereina į pasyvią poziciją, suvokdami, kad nėra prasmės ar netgi pavojinga reikšti savo nuomonę ar kitaip kūrybiškai 
save išreikšti.

Atgavus nepriklausomybę ir prasidėjus demokratijos procesams, visuomenėje, mokyk loje ir šeimoje pradėti 
diegti šiuolaikiniai bendravimo tarp žmonių ir jų grupių principai, parem ti žmogaus teisių apsauga, tarpusavio pagarba ir 
atsakomybe. Šis perėjimas yra sudėtingas, kupinas klystkelių ir pavojų, tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad turėtume jo 
atsisakyti. Dažnai visuomenėje girdisi nepasitenkinimas „per didelėmis vaikų teisėmis”, nes esą vaikai nebežino, kad turi 
pareigas, ir nebepaklūsta tėvų ar mokytojų autoritetui. Iš tikrųjų šios problemos yra ne naujų principų taikymo, o senųjų 
papročių pasekmė. Ilgus metus nežinoję, kad turi teises, piliečiai (taip pat ir vaikai) yra kartu praradę ir pareigos bei 
atsakomybes pojūtį (nes jei man ne duota sąmoningų veiksmų laisvė, tai aš niekada neišmoksiu už juos atsakyti ir gerbti 
kitų žmonių teisių). Todėl turime kantriai eiti tuo keliu, kuriuo pradėjome eiti ir visi  vaikai, tėvai ir mokytojai  mokytis kas
dieniniame gyvenime gerbti save ir kitus.

Taip pat verta suvokti, kad šie procesai, kurie vyksta tėvų, mokytojų ir vaikų santykių permainoje, yra tiesiogiai susiję 
su dar bendresniais procesais, kurie vyksta plačiojoje visuo menėje ir visų pirma apima santykius tarp piliečių ir valstybės. 
Čia taip pat dar dažnai pasitaiko nesusipratimų ir abipusių kaltinimų, kai valdžios atstovai kalba apie piliečių pasyvumą, 
atsako mybės stoką ar reikalavimus, kad „valstybė viską padarytų ir įvestų tvarką”, tuo tarpu piliečiai yra nepatenkinti 
valstybės veiksmais, nors iš tikrųjų valstybės institucijų veikla būna efektyvi tik tiek, kiek šioje veikloje dalyvauja patys 
piliečiai. Galima būtų laukti, kol sustiprės pilietinė visuomenė ir santykiai tarp valstybės ir piliečių taps brandesni (paremti 
ne abipusiais kaltinimais, o abipuse atsakomybe). Tačiau taip laukti yra pavojinga. Įtvirtinus naujos kokybės santykius tarp 
vaikų, tėvų ir mokytojų, pavyktų nemaža dalimi prisidėti ir prie pilietinės visuomenės, ir prie valstybės stiprinimo. Todėl 
turime daryti viską, kad prasidėję pozityvūs procesai vaikų teisių apsaugos srityje sparčiai plėtotųsi.
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Aušra Kurienė,
Paramos vaikams centras

Tai ne pa pras tai svar bus ir sa va lai kis do ku men tas, leidžian tis įver tin ti la bai ak tu a lų Lie tuvai as pek tą – tei sių įgy
ven di ni mą ir pa rei gų vyk dy mą.

Lie tu vos Res pub li kos ci vi li nio ko dek so 3.162 straips nis tei gia, kad vai kas tu ri gerb ti tė vus ir tin ka mai at lik ti sa vo 
pa rei gas. Ug dy ti vai ko pa rei gų su pra ti mą šei mo je pa lik ta tė vų prie žiū rai, o vai ko tei sės ir pa rei gos išplau kia iš tė vų tei sių 
ir pa rei gų, su si ju sių su vai ku.

Vai ko tei sių ap sau gos pa grin dų įsta ty mas tei gia (34 str. 2 da lis), kad kiek vie nam vai kui tu ri bū ti užtik rin ta ga li my bė 
išmok ti gerb ti tė vus, auk lė to jus, mo ky to jus, ki tus žmo nes, sa vo gim tą ją, vals ty bi nę kal bą ir kul tū rą, ki tas kal bas ir kul tū ras, 
gam tą, pa si ruošti sa va ran kiškam gy ve ni mui, dar bui ir tap ti nau din gu vi suo me nės na riu.

Šių dvi ejų straips nių su gre ti ni mas iliust ruo ja ir pa aiški na, ko dėl tiek daug vai kų šian dien Lie tu vo je „ne vyk do” 
pa rei gos gerb ti tė vus ir ki tų pa rei gų, ku rių vyk dy mo iš jų ti ki si bendruo menė. Jie nė ra to išmo ky ti, jiems nie ka da ne bu vo 
su da ry tos są ly gos ir ga li my bės aug ti ir vys ty tis sau giai, kai tė vai ir ki ti su au gu sie ji at sa kin gai ir rū pes tin gai nau do ja si sa vo 
valdžia, užtik rin da mi sau gų ir pa gar bų el ge sį su vai ku, jo tei sių įgy ven di ni mą ir es mi nių po rei kių pa ten ki ni mą. Ne mažai vai
kų au ga smur to, ne priežiū ros są ly go mis, ne gau na tin ka mo emo ci nio pa lai ky mo, yra emo ciškai žalo ja mi, tad ir neišmoks ta 
gerb ti nei sa vo, nei ki tų žmo nių tei sių.

Su au gu sie ji  tė vai, pe da go gai, glo bė jai, pra ei viai, žiniask lai dos prie mo nės  nepakan kamai pa tei kia tin ka mų pa
vyzdžių, kaip tu ri bū ti ger bia ma kal ba, vals ty bi nė kal ba, kul tū ra, gam ta ir pan. Daug dažniau kai ku rie vai kai su si du ria su 
ne tin ka mais su au gu sių jų el ge sio pa vyzdžiais, kai kal ba dar ko ma, gam ta teršia ma, o kul tū ra pašie pia ma.

Ana li zuo jant pa reng tą medžia gą, taip pat svar bu pažymė ti, kad pa ste bi mas disbalan sas tarp pe da go gų ir tė vų 
at sa ko my bės už vai ko ge ro vę ir jo tei sių įgy ven di ni mą. Aki vaizdžiai sto ko ja ma tė vų at sa ko my bės įvar di ni mo ir kon kre ti
za vi mo dėl pa rei gų ne vyk dy mo ir piktnau džia vi mo sa vo valdžia. Lie tu vos Res pub li kos ci vi li nio ko dek so 3.155 straips nis 
tei gia: vai kai iki pil na me tys tės ar eman ci pa ci jos yra tė vų prižiū ri mi, tė vai tu ri tei sę ir pa rei gą do rai auk lė ti ir prižiū rė ti sa vo 
vai kus, rū pin tis jų svei ka ta, juos išlai ky ti, at sižvelg da mi į jų fi zi nę ir pro ti nę būk lę. Su da ry ti pa lan kias są ly gas vi sa pu siškai 
ir har mo nin gai vys ty tis, kad vai kas bū tų pa reng tas sa va ran kiškam gy ve ni mui vi suo me nė je. Lie tu vos Res pub li kos vai ko 
tei sių ap sau gos pa grin dų įsta ty mo 21 straips nis tei gia tą pa tį, kad tė vai ir ki ti tei sė ti vai ko at sto vai pri va lo su da ry ti są ly gas 
vai kui aug ti, vys ty tis ir to bu lė ti.

Mū sų nuo mo ne, šie straips niai sto ko ja kon kre tu mo, ką reiškia „užtik rin tos są ly gos” ir „priežiū ra”. Pa vyzdžiui, la bai 
svar bu bū tų pažymė ti, kad tė vai tu ri pa rei gą ne pa lik ti sa vo vai kų vie nų be priežiū ros bent iki 12 me tų, ir nu ma ty ti pa sek mes, 
jei to kie at ve jai at si tin ka.

Svar bu pažymė ti, kad įsta ty mas tu rė tų nu ma ty ti pa rei gą tė vams siek ti ge res nių tėvys tės įgūdžių, nau do tis spe
cia lis tų pa gal ba, kad bū tų pa jė gūs tin ka mai at lik ti sa vo pa rei gas ir to kiu bū du išmo ky ti vai kus bū ti pa rei gin gais bei gerb ti 
pa rei gin gus tė vus.
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Robertas Povilaitis,
Vaikų linijos vadovas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 46 straipsnio 9 punktas teigia, kad mokinys turi teisę mokytis savitarpio 
pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje [...].

Vaikų laiškuose ir skambučiuose į Vaikų liniją pasakojamos istorijos liudija, jog dar reikia daug stengtis, kad 
mokyklos aplinka taptų saugesnė:

„Į mano klasę atėjo du berniukai, kurie mane ir draugę nuolat vadina “fyfa”, nors esu tikrai gan graži ir mano drauge taip pat. Kiti 
klasiokai mane gina, bet naujokai mano senus klasiokus veda iš kelio ir jie po biškį taip pat mane taip pradeda vadinti. Su jais pasikalbėti 
normaliai neišeina, nes jie nieko neklauso ir toliau prasivardžiuoja ir mėto šiukšles į mane ir draugę“.

„Į mokyklą eiti tiesiog nebegaliu, mane ten erzina, pravardžiuoja ir sulig kiekviena patyčia man darosi labai bloga ir norisi bėgt 
iš ten, kiek tik kojos neša, tačiau nėra taip jau lengva...pabėgus kitur vėl tas pats...ateina tokios mintys, kad geriausia būtų nušokt nuo 
stogo ar persipjaut venas...“

„Aš norėjau papasakoti apie mano mokyklą. Prie manęs visada mokykloje pristoja vaikai ir tyčioja si, kad aš esu neturtinga, kad 
man ten perka už pusę cento drabužius ir kad aš vaikštau nešvari. Visi sako, kad dar gali apsikrėsti nuo manęs blusomis ir t. t.“

„Prie manęs mokykloje lenda vienas klasiokas. Jis ne tik per pertraukas kimba, bet ir per pamo kas. Mokytojai visai nereaguoja 
į tai. Ką man daryti?“

„Mus moko nauja matematikos mokytoja, kuri nesusitvarko su klasiokais, kyla didelis triukšmas, neįmanoma mokytis ir per 
matematiką man trukdo mokytis, įžeidinėja, mėto į mane įvairius daiktus, šiuk šles. Aš nežinau, kaip elgtis, ir kad vaikai manęs neužkliūtų, 
sėduosi prie mokytojos stalo. Bet į mane mėto įvairius daiktus ir įžeidinėja, kaip elgtis?“

Tai, ką at skleidžia vai kai, skam bin da mi ir rašyda mi į Vai kų li ni ją, aki vaizdžiai pa ro do, jog dar yra daug ką nu veik ti, 
kad vai kai bū tų sau ges ni, pa tir tų mažiau smur to tiek iš su au gu sių jų, tiek iš ki tų vai kų. Iš po kal bių su pe da go gais taip pat pa
ste bi me, kad ir pe da go gai jau čia si ne saugūs, nes vai kai kar tais yra ag re sy vūs ir ty čio ja si iš mo ky to jų. Ki taip ta riant, ten ka 
pa ste bė ti, kad ir vai kai, ir su au gu sie ji jau čia si pa kan ka mai ne sau gūs mo kyk lo je  tai ro do Vai kų li ni jos bend ravimo pa tir tis 
su vai kais ir mo ky to jais, to kį ne sau gu mą at skleidžia ir tarp tau ti nės stu di jos.

Vai kų li ni ja, ini ci ja vu si kam pa ni ją “Nu stok ty čio tis”, pra dė jo siek ti tiks lo, gal ir sun kiai pa sie kia mo, kad tiek vai kų, 
tiek su au gu sių jų bend ravime ne lik tų pažemi ni mų ir pa ty čių. Kel da mi pa ty čių pro ble mą, mes no ri me pa sa ky ti, kad ne tik tai 
vai kai tu ri ne pa tir ti žemi nan čio oru mą ben dravimo, bet ly giai taip pat ir su au gę žmo nės  mo ky to jai, tė vai bei vi si ki ti ne tu ri 
pa tir ti pažemini mų ir pa ty čių. To dėl mes la bai pa lai ko me pro gra mas, ku rio mis sie kia ma su kur ti sau gią mo kyk los ap lin ką  
sau gią vi siems be išim ties, ku rio je į bet ko kį žemi nan tį el ge sį la bai rim tai re a guo ja ma.
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VAIKO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
Iš vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tyrimų:

Vi du ri nė je mo kyk lo je ke tu rio lik me tė mo ki nė bu vo su mušta ir dau giau nei sa vai tę ne drįso išei ti iš na mų ir ne lan kė • 
mo kyk los, nes kon flik tas su bend ramoksliais per au go į at vi rą gra sinimą su ja su si do ro ti. Mo kyk los pe da go gai į po li ci ją ne si
krei pė. Tos pa čios mo kyk los mo ki niai mer gi nai gra sin da vo net prie na mų. Mo kyk los pe da go gai žino jo mo kyk los ne lan ky mo 
priežas tį, ta čiau šiuo at ve ju ne si do mė jo, jo kios pa gal bos mo ki niui ne su tei kė.

Mo kyk lo je ki lo kon flik tas tarp mo ki nių. Du mo ki niai, ne ap si ken tę pa ti ria mų pa ty čių, pa tys pra dė jo prieš sa vo • 
bend raklasius smur tau ti, at si sa kė lan ky ti mo kyk lą vie nas iš jų mė gi no nu sižudy ti ir tik tė vo dė ka li ko gy vas. Mo ki niai mo
kyk lo je į smur tą at sa ky da vo smur tu. Pe da go gai at vi rai pri si pažino, kad nežino, ką to kio je si tu a ci jo je da ry ti. Vai ko tei sių 
ap sau gos kon tro lie rės prašymu bu vo at lik tas mo kyk los mik ro kli ma to ty ri mas. At li kus 171 mo ki nio an ke ti nę ap klau są pa
aiškė jo, kad 15 pro cen tų vai kų bu vo su mušti ki tų mo ki nių vie ną kar tą 12 pro cen tų mo ki nių bu vo su mušti ne vie ną kar tą. 27 
vai kai nu ro dė, kad apie pa tir tą smur tą jie nie kam ne pa si sa kė. Ty ri mo me tu vai kų bu vo pa klaus ta, ar iš jų ki ti vai kai ty čio ja si, 
šai po si. 37 pro cen tai apklaustų jų nu ro dė, kad apie tai yra gir dė ję, 19 pro cen tų  la bai dažnai. Pa prašius nu ro dy ti, ko dėl 
taip bū na, vai kai pa ty čių priežas tis aiški no la bai įvai riai: manęs nekenčia; dėl mažiausių smulkmenų nepatinku; nori, kad 
būčiau silpnesnis, bet to nebus; esu kitoks. Kai ku rie vai kai į pa ti ria mas pa ty čias žiū ri la bai at laidžiai: tai ne pik ty bi niai juo
ke liai, ki tus pra links min ti. Įdo mu tai, kad iš 28 ap klau so je da ly va vu sių pe da go gų į klau si mą ,,Ar pas ta ruo ju me tu pa si tai kė 
at ve jų, kad vai kai pa ti ria bend raamžių pa ty čias?“ 79 pro cen tai pe da go gų at sa kė, kad kar tais pa si tai ko. Pe da go gų ko men
ta ruo se at si spin dė jo jų klai din ga nuo sta ta, kad „prasivardžiavimas ir panašūs dalykai tėra tik vaikiški žaidimai ir vėliau jie 
iš jų išaugs savaime“.
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VAIKO TEISĖS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA (ištrauka)
39 straipsnis

Nepilnamečius vaikus gina įstatymas.

41 straipsnis
Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas.
Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo, profesinėse bei aukštesnio siose mokyklose yra 

nemokamas.
Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams 

valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mok slas.

JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA (ištrauka)
28 straipsnis.

1. Valstybės dalyvės pripažįsta vaiko teisę mokytis. Siekdamos palaipsniui šią teisę įgyvendinti ir sudaryti vienodas 
galimybes, jos:

įveda nemokamą ir privalomą pradinį lavinimą;a) 
skatina tobulinti įvairias tiek bendrojo, tiek profesinio viduriniojo lavinimo formas, rūpinasi, kad jis būtų prieinamas b) 

visiems vaikams, ir imasi tokių priemonių kaip nemokamo lavi nimo įvedimas, o prireikus ir finansinės paramos teikimas;
užtikrina mokomosios ir profesinės bei orientuojančios informacijos ir medžiagos prieinamumą visiems c) 

vaikams;
e) imasi priemonių, skatinančių nuolat lankyti mokyklą ir mažinančių moksleivių, pa liekančių mokyklą, skaičių.
2. Valstybės dalyvės imasi visų reikiamų priemonių, kad drausmė mokyklose būtų pa laikoma metodais, 

atspindinčiais pagarbą vaiko orumui atitinkamai pagal šios Konvencijos rei kalavimus.

12 straipsnis
Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį 1. 

liečiančiais klausimais; be to, vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio.
Todėl vaikui būtinai suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teis minio ar administracinio 2. 

nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą na cionalinių įstatymų numatyta tvarka.

13 straipsnis
Vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę; todėl ši teisė apima laisvę ieškoti, gauti ir perduoti bet kokio 1. 

pobūdžio informaciją ir idėjas nepaisant sienų žodine: rašytine arba spausdinta forma, meno kūriniais arba kitais vaiko 
pasirinktais būdais.

Įgyvendinant šią teisę, gali būti kai kurių apribojimų, tačiau jie gali būti tik tokie, kokie numatyti įstatymu ir yra 2. 
būtini:

siekiant garantuoti pagarbą kitų asmenų teisėms ir reputacijai; arbaa) 
būtini valstybės saugumui, viešajai tvarkai (ordre public), gyventojų sveikatai ar dorovei apsaugoti.b) 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ                                      
ĮSTATYMAS (ištrauka)

14 straipsnis. Vaiko socialinės teisės
1.   Vaikas turi teisę į mokslą teisę įgyti specialybę, pasirinkti darbą taip pat minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę, 

teisę naudotis įvairia humanitarine informacija ir ją platinti, daly vauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose ir 
organizacijose, teisę laisvai reikšti savo pažiūras.

28 straipsnis. Negalios vaiko teisė gyventi pilnavertį gyvenimą
Negalios vaikas turi lygias teises su sveikais vaikais aktyviai gyventi, vystytis, įgyti išsimokslinimą atitinkantį jo 

fizines, protines galias ir pageidavimus, dirbti jam tinkamą darbą dalyvauti kūrybinėje bei visuomeninėje veikloje.

34 straipsnis. Vaiko teisės į mokslą bendrosios nuostatos
Vaikas turi teisę į mokslą kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą intelektą su gebėjimus, pažiūras, dorovinę 1. 

bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis.
Kiekvienam vaikui turi būti užtikrintos galimybės išmokti gerbti tėvus, auklėtojus, mo kytojus, kitus žmones, 2. 

savo gimtąją valstybinę kalbą ir kultūrą kitas kalbas ir kultūras, gamtą pasiruošti savarankiškam gyvenimui, darbui ir tapti 
naudingu visuomenės nariu.

35 straipsnis. Vaiko teisės į mokslą garantijos
Vaiko teisę į mokslą garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstaty mas, šis ir kiti įstatymai bei 1. 

teisės aktai.
Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos šios vaiko teisės į mokslą pagrindinės garantijos:2. 
mokslas vaikams iki 16 metų yra privalomas;1) 
atsižvelgdami į vaiko amžių ir jo išsilavinimo lygį, tėvai arba kiti teisėti vaiko atstovai turi teisę parinkti švietimo 2) 

įstaigą mokymosi formą bei metodus pagal vaiko protines ir fizines galias, įsitikinimus bei gabumus. Sprendžiant šį klausimą 
atsižvelgiama į vaiko nuomonę;

kiekvienas vaikas turi teisę į nemokamą mokymą valstybinėse ir savivaldybių ben drojo lavinimo, profesinėse 3) 
bei aukštesniosiose mokyklose;

aukštasis mokslas turi būti prieinamas kiekvienam vaikui pagal jo sugebėjimus. Ge rai besimokantiems 4) 
vaikams, turintiems Lietuvos Respublikos pilietybę, valstybinėse aukštosio se mokyklose laiduojamas nemokamas 
mokslas;

našlaičiui, taip pat netekusiam tėvų globos (rūpybos) ar neturinčiam reikiamos mate rialinės paramos vaikui, 5) 
besimokančiam bendrojo lavinimo, profesinėje, aukštesniojoje ar aukš tojoje mokykloje, teikiama papildoma įstatymų ar kitų 
teisės aktų nustatyta valstybės, vietos savivaldos institucijų parama (nemokamas maitinimas, aprūpinimas bendrabučiu, 
speciali ar padidinta stipendija ir kt). Tokiam vaikui taip pat gali būti taikomos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytos 
priėmimo į profesinę, aukštesniąją bei aukštąją mokyklą lengvatos;

36 straipsnis. Vaiko talento ir gabumų ugdymas
Kiekvienas vaikas turi teisę į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant talentus bei 

gabumus. Šiuo tikslu valstybė ir jos atitinkamos institucijos:
sudaro būtinas sąlygas ir laiduoja visiems vaikams lygias galimybes jų talentams atskleisti bei ugdyti;1) 
steigia labai gabiems (talentingiems) vaikams vardines ir padidintas stipendijas, ki taip juos skatina ir remia;2) 
skatina tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje.3) 

38 straipsnis. Vaiko, kuriam atimta arba apribota laisvė, teisė į mokslą
Vaikui, kuriam už nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo padarymą įstatymų numatytais atvejais tam tikram laikui 

atimta ar apribota laisvė, turi būti sudarytos sąlygos privalomam mokslui.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (ištrauka)
25 straipsnis. Lietuvos gyventojų teisė ir pareiga mokytis

Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos 1. 
Respublikoje, turi teisę mokytis, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją.

Valstybė imasi priemonių, kad kiekvienas vaikas Lietuvoje mokytųsi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ar 2. 
specialiojo ugdymo programas.

Kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui, užsieniečiui, turinčiam teisę nuolat gy venti ar laikinai apsigyventi 3. 
Lietuvos Respublikoje, valstybė garantuoja:

pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;1) 
specialiojo ugdymo, aukštesniųjų, aukštojo mokslo studijų arba profesinio mokymo, suteikiančio pirmąją 2) 

kvalifikaciją, programų prieinamumą.
Mokinys, nutraukęs mokymąsi ar studijas, teisės norminių aktų ar sutarčių nustatyta tvarka gali jas atnaujinti 4. 

toje pačioje ar kitoje mokykloje.
Asmeniui, įgijusiam pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą ir pageidaujančiam geriau pasi rengti toliau mokytis, 5. 

sudaromos sąlygos pakartotinai mokytis pageidaujamų bendrojo lavinimo dalykų ir laikyti egzaminus švietimo ir mokslo 
ministro nustatyta tvarka.

Lietuvos gyventojai turi teisę mokytis kitose šalyse. Ši teisė įgyvendinama asmens iniciatyva, jos garantijas 6. 
nustato Lietuvos Respublikos įstatymai arba tarptautiniai susitarimai.

27 straipsnis. Galimybė pasirinkti švietimo programas
Asmuo, rinkdamasis ugdymo programas, laikosi šio Įstatymo 7–14 straipsniuose nu statyto programų 1. 

nuoseklumo.
Mokiniui suteikiama galimybė pagal gebėjimus ir polinkius rinktis švietimo progra mas, skirtingus jų variantus, 2. 

modulius, dalykų kursų programas. Mokinys taip pat renkasi švieti mo programą vykdančią mokyklą, kitą švietimo teikėją 
arba švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka savarankišką mokymąsi.

Mokinys, be privalomųjų mokomųjų dalykų, jų skirtingų programų (kursų), gali moky tis mokyklos siūlomų 3. 
pasirenkamųjų dalykų.

Neformaliojo švietimo programas ir savišvietą asmuo renkasi laisvai.4. 

29 straipsnis. Priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos
1. Asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti.

30 straipsnis. Teisė mokytis valstybine ir gimtąja kalba
Kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui ir užsieniečiui, turinčiam teisę nuolat gy venti ar laikinai apsigyventi 1. 

Lietuvos Respublikoje, garantuojamas mokymas valstybine lietuvių kalba ir valstybinės lietuvių kalbos mokymasis.
Bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo mokykloje, kurios veiklos nuostatuose, atsižvelgiant į tėvų bei 2. 

mokinių pageidavimą įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba bei tautinės mažumos kultūros puoselėjimas, ugdymo 
procesas vykdomas arba kai kurie dalykai mokomi tautinės mažumos kalba. Šiose mokyklose valstybinės lietuvių kalbos 
dalykas yra su dėtinė ugdymo programos dalis. Tokiose mokyklose:

pradinio ir pagrindinio ugdymo programa vykdoma tautinės mažumos kalba, o tėvų (globėjų, rūpintojų) 1) 
pageidavimu pasirinktų ugdymo programos dalykų gali būti mokoma valsty bine lietuvių kalba;

vidurinio ugdymo programa vykdoma tautinės mažumos kalba. Mokinių pasirinktų ugdymo programos dalykų 2) 
gali būti mokoma valstybine lietuvių kalba.

Valstybinė, savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokykla sudaro sąlygas tautinėms 3. 
mažumoms priklausantiems mokiniams papildomai mokytis gimtosios kal bos, jeigu yra realus poreikis, yra tos kalbos 
specialistas ir ugdymo procesas vykdomas kita mokomąja kalba.

Tautinei mažumai priklausantis asmuo gimtosios kalbos gali mokytis neformaliojo švietimo programas 4. 
vykdančioje mokykloje ar pas kitą švietimo teikėją.

Asmens, turinčio teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respubliko je, vaikams sudaromos 5. 
sąlygos mokytis valstybinės lietuvių kalbos, valstybine lietuvių kalba ir esant galimybei mokytis jų gimtosios kalbos.

Visos bendrąjį lavinimą teikiančios mokyklos turi užtikrinti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimą pagal Švietimo 6. 
ir mokslo ministerijos nustatytą standartą.
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31 straipsnis. Teisė mokytis tikybos
Tikyba yra pasirenkama dorinio ugdymo dalis. Dorinis ugdymas yra pradinio, pagrin dinio ir vidurinio ugdymo 1. 

dalis. Tėvų (globėjų rūpintojų) pageidavimu tikybos dalykas gali būti įtrauktas į jų vaikų ikimokyklinį ugdymą. Gali būti 
vykdomas religinis neformalusis švietimas bei savišvieta.

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančios mokyklos mokinys, sulaukęs 14 metų, turi 2. 
teisę rinktis vieną iš privalomojo dorinio ugdymo dalykų: tradicinės religi nės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką.

Jaunesniam negu 14 metų mokiniui tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybos arba etikos dalyką 3. 
parenka tėvai (globėjai, rūpintojai), valstybės globojamam mokiniui jo šeimoje ar giminėje išpažįstamos tradicinės religinės 
bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką parenka mokykla.

Tikybos mokymo formaliojo švietimo mokykloje (išskyrus aukštojo mokslo studijų mokyklą) programą rengia 4. 
atitinkama tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, pagal kompe tenciją ją įvertina ir tvirtina jos vadovybė bei švietimo 
ir mokslo ministras.

7.  Tikybai mokyti ir tikybos programą papildantiems bei mokinių saviraiškos poreikius tenkinantiems šios 
programos moduliams vykdyti sudaromos tokios pat sąlygos kaip ir kitiems mokomiesiems pasirenkamiesiems dalykams 
mokyti bei jų programas papildantiems ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinantiems šių programų moduliams vykdyti.

33 straipsnis. Švietimo prieinamumas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims
1. Socialinę atskirtį patiriantiems skurdžiai gyvenančių šeimų, beglobiams, pabėgėlių, nesimokantiems mokykloje 

vaikams, bedarbiams, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, besigydantiems nuo alkoholizmo ir narkomanijos ir prie 
visuomenės nepritampantiems asme nims švietimo prieinamumas užtikrinamas teikiant jiems socialines paslaugas ir 
pedagoginę pagalbą.

34 straipsnis. Švietimo prieinamumas specialiųjų poreikių asmenims
Specialiųjų poreikių vaikui jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu sudaromos sąly gos ugdytis arčiau jų 1. 

gyvenamosios vietos esančioje ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokykloje visiškos, dalinės integracijos forma 
arba specialiojo ugdymo programą vykdančioje mokykloje. Vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertina, ugdymo 
formą siūlo mokyklos spe cialiojo ugdymo komisija arba pedagoginė psichologinė tarnyba. Mokyklą vaikui rekomenduoja 
pedagoginė psichologinė tarnyba.

Profesinė, aukštesnioji, aukštoji mokykla nustato papildomą lengvatinę specialiųjų poreikių asmenų priėmimo 2. 
į šias mokyklas tvarką.

Specialiųjų poreikių asmeniui švietimo prieinamumas užtikrinamas pritaikant mo kyklos aplinką, teikiant 3. 
psichologinę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, aprūpinant ugdymui skirta kompensacine technika ir 
specialiosiomis mokymo priemonėmis, kitais įstatymų nustatytais būdais.

35 straipsnis. Švietimo prieinamumas riboto mobilumo asmenims
Vaikui, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčiam mokytis bendrojo lavinimo mo kykloje, sveikatos apsaugos 1. 

bei švietimo ir mokslo ministrų nustatyta tvarka sudaromos sąlygos mokytis gydymo įstaigoje, namuose, savarankiškai 
mokytis ir laikyti egzaminus.

Asmeniui, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka 2. 
sudaromos sąlygos mokytis jo perauklėjimo ar bausmės atlikimo vietose, kad šis asmuo galėtų įgyti pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją, sava rankiškai lavintis.

36 straipsnis. Vežiojimas, apgyvendinimas, maitinimas
Mokinys į atitinkamą ugdymo programą vykdančią mokyklą mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu pavežamas 1. 

visuomeniniu transportu Transporto lengvatų įstatymo nustatytą atstumą. Toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos gyvenantys 
kaimo bendrojo lavinimo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–8 klasių mokiniai privalo būti vežiojami į artimiausią 
atitinka mą savivaldybės ar kito steigėjo mokyklą mokykliniais autobusais ar kitu transportu.

Specialiųjų poreikių asmenų iki 21 metų, kurie nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų 2. 
yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į bendrojo lavinimo mokyklą, vežiojimą organizuoja mokyklos steigėjas.

Aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, profesinio mokymo ir ne formaliojo vaikų švietimo 3. 
mokyklų mokiniai į mokyklą pavežami vietinio (miesto) ir (ar) tolimojo susisiekimo transportu.

Dieninių bendrojo lavinimo, profesinių, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų moki niams, aukštųjų ir aukštesniųjų 4. 
mokyklų dieninių skyrių studentams kelionės iki (iš) mokyklos lengvatos suteikiamos ir išlaidos kompensuojamos Transporto 
lengvatų įstatymo nustatyta tvarka.

Mokinys, priimtas mokytis į bendrojo lavinimo mokyklą iš mokyklos steigėjo nepri skirtos tai mokyklai aptarnavimo 5. 
teritorijos, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu apgyvendi namas bendrabutyje. Priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarką 
nustato mokyklos steigėjas.

Mokinys (išskyrus našlaitį ir likusį be tėvų (globėjų, rūpintojų) globos) už gyvenimą profesinės, aukštesniosios 6. 
bei aukštosios mokyklos bendrabutyje moka iš dalies. Užmokesčio dydį ir lengvatas, atsižvelgus į tėvų (globėjų, rūpintojų) 
socialinę padėtį, už gyvenimą profesinės ir aukštesniosios mokyklos bendrabutyje nustato steigėjas, aukštosios mokyklos 
bendrabutyje  aukštoji mokykla. Mokesčiai skiriami dalinėms bendrabučio išlaikymo išlaidoms padengti.

Mokinių gyvenimo bendrojo lavinimo mokyklos bendrabutyje išlaidas apmoka mo kyklos steigėjas. Tėvai 7. 
(globėjai, rūpintojai) už jų maitinimą moka Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, pirminio profesinio mokymo mokykloje or ganizuojamas mokinių 8. 
maitinimas.

Mokiniai maitinami nemokamai teisės aktų nustatyta tvarka.9. 
10. Už vaikų ir mokinių maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavi nimo mokykloje atsako 
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mokyklos steigėjas, profesinėje mokykloje  mokyklos vadovas.

40 straipsnis. Materialinis švietimo aprūpinimas ir mokymosi krūvis
1. Mokymosi aplinka mokykloje bei mokinių mokymosi krūvis turi atitikti higienos nor mas ir teisės norminių aktų 

nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus ir laiduoti švietimo programų vykdymą.

46 straipsnis. Mokinio teisės ir pareigos 1. Mokinys turi teisę:
nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, moky mosi formas;1) 
pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus 2) 

atitinkantį išsilavinimą kvalifikaciją
sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) pro gramą3) 
gauti geros kokybės švietimą4) 
eksternu laikyti egzaminus, liudijančius, kad tam tikra formaliojo švietimo programa ar jos dalis (modulis) 5) 

įvykdyta;

1 dalies 6 punkto redakcija iki 2008 m. sausio 1 d.:
6)  pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų 

modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus; studijų progra mą dėstytoją (kai tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai), 
studijuoti pagal individualias studijų pro gramas; pereiti iš vienos profesinio mokymo pakopos į kitą jeigu jo bendrasis 
išsilavinimas ir profesinis pasirengimas atitinka nustatytus reikalavimus;

1 dalies 6 punkto redakcija nuo 2008 m. sausio 1 d.:
pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų 6) 

modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus; studijų progra mą dėstytoją (kai tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai), 
studijuoti pagal individualias studijų pro gramas;

į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją socialinę pedagoginę, informa cinę pagalbą sveikatos 7) 
priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją

į socialinę pagalbą jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai);8) 
mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje ap linkoje, turėti higienos 9) 

reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;
į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;10) 
dalyvauti mokyklos savivaldoje;11) 
įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;12) 
naudotis kitomis Profesinio mokymo, Specialiojo ugdymo, Aukštojo mokslo ar Ne formaliojo suaugusiųjų 13) 

švietimo bei kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (ištrauka)
20 straipsnis. Mokinio teisės ir pareigos

1. Mokinys turi teisę:
rinktis mokymosi formą;1) 
į nešališką įgytų kompetencijų įvertinimą;2) 
gauti bendrojo lavinimo technologijų dalykų, profesinio mokymo programos modulių, ankstesnio mokymosi 3) 

pasiekimų užskaitymą;
naudotis Švietimo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.4) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTATYMAS (ištrauka)
32 straipsnis. Specialiųjų poreikių asmenų teisės ir pareigos

1. Specialiųjų poreikių asmenys turi teisę:
ugdytis ir būti ugdomi;1) 
pasirinkti gebėjimus atitinkančią ugdymosi formą ir įstaigą tėvams ar vaiko globėjui pritarus;2) 
mokytis pagal savo gebėjimus;3) 
lavinti sutrikimą kompensuojančias funkcijas;4) 
mokytis gestų kalbos;5) 
įstatymų nustatyta tvarka gauti finansinę, materialinę ir kitą paramą, kuri sudarytų sąlygas atsiskleisti jų 6) 

galimybėms ir jas plėtoti;
gauti švietimo įstaigose teikiamas gestų kalbos vertėjo, skaitovo, palydovo, pedago go padėjėjo paslaugas, 7) 

švietimo įstaigose ir namuose naudotis kompensacine technika;
moksleiviai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, iki 21 metų ugdytis bendrojo ugdymo 8) 

įstaigų specialiosiose klasėse, specialiosiose mokyklose ar kitose specialiojo ugdymo įstaigose.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS                                  
ĮSTATYMAS (ištrauka)

5 straipsnis. Mokinių teisė į socialinę paramą
1. Mokiniai turi teisę:

į nemokamus pietus, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų 1) 
pajamų (toliau – VRP) dydžio;

į nemokamus pietus ir į aprūpinimą mokinio reikmenimis, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra 2) 
mažesnės kaip 1 VRP dydis;

 į nemokamus pietus ir pusryčius bei aprūpinimą mokinio reikmenimis, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per 3) 
mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP dydis ir mokinys auga socialinės rizikos šeimoje.

2. Kitais savivaldybės, kurioje priimamas sprendimas dėl socialinės paramos moki niams skyrimo, tarybos 
patvirtintuose mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir mokinių ap rūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašuose 
numatytais atvejais, atsižvelgiant į šeimų gy venimo sąlygas, mokiniai turi teisę:

į nemokamus pietus, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai;1) 
į nemokamus pietus, pusryčius ir į aprūpinimą mokinio reikmenimis, jei pajamos vienam šeimos nariui per 2) 

mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio.
Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems mokiniams skiriamas nemokamas maitini mas vasaros atostogų metu 3. 

mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
Šiame įstatyme nustatytas nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai (įtėviai) yra atleisti nuo 4. 

mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO 
ĮSTATYMAS (ištrauka)

6 straipsnis. Teisė į informaciją 
1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas ir galimybes jomis 

pasinaudoti. 
2. Sveikatos priežiūros įstaigoje pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardas, 

pavardė, pareigos ir informacija apie kvalifikaciją. 
3. Pacientas turi būti supažindintas su sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytomis 

paciento teisėmis ir pareigomis. Pacientas turi teisę gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.
4. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, 

gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, 
galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento 
apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija 
pacientui turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius 
medicinos terminus. 

5. Sveikatos priežiūros įstaiga šiame straipsnyje numatytos informacijos pacientui, įskaitant nepilnamečius nuo 
16 iki 18 metų, gali nepranešti tik tais atvejais, jeigu pranešimas būtų aiški prielaida rimtai žalai pacientui atsirasti (pakenktų 
paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei). Tokiais atvejais visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama 
paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Atstovui pateikta informacija pateikiama pacientui 
iš karto, kai išnyksta pavojus, kad jos pranešimas pacientui gali nulemti minėtą žalą. Sveikatos priežiūros įstaiga šiame 
straipsnyje numatytos informacijos nepraneša pacientui ir tuo atveju, jei pacientas atsisako informacijos (šio įstatymo 9 
straipsnis). 

6. Paciento pageidavimu turi būti pateikta ligos istorija, ambulatorinė kortelė ar kiti paciento medicinos dokumentai, 
išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie 
informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje. Psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento 
medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

7. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų medicinos dokumentų 
kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti 
pacientui įrašų jo ligos istorijoje prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, 
panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, 
gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, ar paciento pageidavimas pagrįstas, 
sprendžia gydytojų konsiliumas.

8. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei 
diagnozę.

5711_NKD_a4.indd   16 2008.04.03   10:36:25



Vaiko, tėvų, pedagogų teisės, pareigos ir atsakomybė

17

7 straipsnis. Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomedicininiuose tyrimuose
1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali 

būti prašoma tik išaiškinus pacientui apie nurodyto proceso ir tyrimų tikslą, pobūdį, padarinius ir pavojus. Dėl nepilnamečio 
paciento įtraukimo į mokymo procesą reikalingas ir nepilnamečio atstovo sutikimas. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į 
biomedicininius tyrimus, be nepilnamečio ir jo atstovų sutikimo, reikalingas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnybos 
sutikimas.

2. Kai yra šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sutikimas (leidimas), pacientą galima įtraukti į mokymo procesą ir 
biomedicininius tyrimus tik laikantis tvarkos, kurią nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Įtraukiant pacientą į mokymo procesą ir mokslinius medicinos bandymus (biomedicininius tyrimus), turi būti 
vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

8 straipsnis. Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo
1. Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita 

sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų 
teikiama, kai yra jų atstovų sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento 
interesams. 

2. Kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas 
turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant 
nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų, 
taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir 
pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo 
metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

3. Prieš prašant šio straipsnio 2 dalyje nurodyto sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento 
sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas apie visas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas turi įrašyti į paciento medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų, dėl kurių nesudaryta sveikatos 
priežiūros paslaugų sutartis, patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento medicinos dokumentuose. 

4. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad 
negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, 
nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos 
paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai 
yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos 
pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo 
sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydyti klausimas. Pagalba gali būti teikiama 
be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos 
pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento ligos istorijoje. 

5. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti 
sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas 
galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komiteto 
sutikimas. Gydančio gydytojo prašymu sveikatos priežiūros įstaigos administracija sudaro gydytojų konsiliumą. Į Medicinos 
etikos komisiją ar Lietuvos bioetikos komitetą gali kreiptis sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas. 
Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos 
sveikatos priežiūros įstatymas. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.

9 straipsnis. Teisė nežinoti
1. Informacija apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus 

ir gydymo prognozę neturi būti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, 
valia turi būti aiškiai pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu paciento medicinos 
dokumentuose. 

2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, 
gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui 
ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose. 
Elgesio su pacientu, kuris dėl psichinės ligos nesugeba teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, ypatumus nustato Psichikos 
sveikatos priežiūros įstatymas.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS (ištrauka)
13 straipsnis. Fizinių asmenų darbinis teisnumas ir veiksnumas

2. Visiškas darbinis teisnumas ir galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises bei sukurti darbo pareigas (darbinis 
veiksnumas) atsiranda asmeniui, sukakusiam šešiolika metų. Išimtis nustato šis Kodeksas ir kiti darbo įstatymai. 

15 straipsnis. Darbuotojas
Darbuotojas yra fizinis asmuo, pagal šio Kodekso 13 straipsnį turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, dirbantis 

pagal darbo sutartį už atlyginimą.

86 straipsnis. Teisės į darbą įgyvendinimas
Asmenys teisę į darbą įgyvendina tiesiogiai sudarydami darbo sutartis su darbdaviais arba tarpininkaujant 

įdarbinimo tarnyboms.

93 straipsnis. Darbo sutarties sąvoka
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, 

specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys 
įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo 
sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

95 straipsnis. Darbo sutarties sąlygos
1. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės (įmonės, 

įstaigos, organizacijos, struktūrinio padalinio ir kt.) ir darbo funkcijų, t. y. dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos 
darbo arba tam tikrų pareigų. 

2. Atskiroms darbo sutarčių rūšims darbo įstatymuose ir kolektyvinėse sutartyse gali būti nustatomos ir kitos 
būtinosios sąlygos, kurias šalys sulygsta sudarydamos tokią darbo sutartį (susitarimas dėl sutarties termino, sezoninio 
darbo pobūdžio ir kt.).

3. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo 
užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.).

4. Šalių susitarimu gali būti sulygstama ir dėl kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu darbo įstatymai, kiti norminiai teisės 
aktai arba kolektyvinė sutartis nedraudžia jas nustatyti (išbandymo, profesijų jungimo ir kt.).

5. Darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be 
svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus 
darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta ir kita kompensavimo 
tvarka bei terminai.

104 straipsnis. Priimant į darbą būtini dokumentai
1. Darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis dirbti pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir 

valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
2. Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu, sveikatos 

būkle, darbdavys privalo pareikalauti, kad priimamasis pateiktų išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę 
patvirtinančius dokumentus, o priimdamas į darbą nepilnametį nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, − gimimo liudijimą, 
mokyklos, kurioje mokosi, taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą 
prižiūrinčio gydytojo leidimą. Darbdavys turi teisę pareikalauti ir kitų įstatymų nustatytų dokumentų.

105 straipsnis. Išbandymas sudarant darbo sutartį
1. Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas. Jis gali būti nustatomas norint 

patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat stojančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui. 
Išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje.

2. Išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai.
3. Išbandymas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, nenustatomas priimant į darbą asmenis: 
1) iki aštuoniolikos metų; 
2) pareigoms konkurso arba rinkimų būdu, taip pat išlaikiusius kvalifikacinius egzaminus pareigoms eiti; 
3) darbdavių susitarimu perkeliamus dirbti į kitą darbovietę; 
4) kitais darbo įstatymų nustatytais atvejais.

129 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės
4. Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, 

asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik 
ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus.

136 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo
1. Darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama šiais atvejais:
5) kai darbuotojas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba 

vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį.

145 straipsnis. Sutrumpintas darbo laikas
1. Sutrumpintas darbo laikas nustatomas:
1) asmenims iki aštuoniolikos metų − pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas.
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146 straipsnis. Ne visas darbo laikas
1. Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustatomas:
4) darbuotojo iki aštuoniolikos metų reikalavimu.

150 straipsnis. Viršvalandinių darbų apribojimas
3. Dirbti viršvalandinius darbus neleidžiama skirti: jaunesnius kaip aštuoniolikos metų asmenis; asmenis, kurie 

mokosi bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose nenutraukdami darbo − mokymosi dienomis; kai darbo aplinkos 
veiksniai viršija leistinus dydžius ir kitais įstatymų bei kolektyvinės sutarties nustatytais atvejais.

154 straipsnis. Darbas naktį 
3. Dirbti naktį draudžiama skirti asmenis iki aštuoniolikos metų, taip pat darbuotojus, kuriems dirbti naktį neleidžia 

sveikatos priežiūros įstaigos išvada.

155 straipsnis. Budėjimas
4. Budėti įmonėje arba namuose negalima skirti asmenų iki aštuoniolikos metų. Nėščios moterys, neseniai 

pagimdžiusios moterys ir krūtimi maitinančios moterys, darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, bei darbuotojai, vieni 
auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, neįgalųjį slaugantys asmenys, neįgalieji, 
jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada, 
budėti įmonėje arba namuose gali būti skiriami tik jų sutikimu.

159 straipsnis. Papildomos ir specialios pertraukos 
2. Jaunesniems kaip aštuoniolikos metų darbuotojams, kurių darbo laiko trukmė yra ilgesnė negu keturios 

valandos, privalo būti suteikta mažiausiai trisdešimties minučių papildoma pertrauka pailsėti darbo metu. Ji įskaitoma į 
darbo laiką.

160 straipsnis. Paros poilsis
1. Kasdieninio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika 

valandų iš eilės.
2. Kasdieninio nepertraukiamojo poilsio laikas darbuotojams iki šešiolikos metų privalo būti ne trumpesnis kaip 

keturiolika valandų, o asmenims nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų − ne trumpesnis kaip dvylika valandų ir apimti laiką 
nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos.

161 straipsnis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis
6. Skirti dirbti poilsio dienomis draudžiama, išskyrus tokius darbus, kurių sustabdyti negalima dėl techninių 

gamybos sąlygų (nepertraukiamai veikiančios įmonės, organizacijos), darbus, būtinus gyventojams aptarnauti, taip pat 
neatidėliotinus remonto ir krovos darbus. Nėščias moteris, neseniai pagimdžiusias moteris ir krūtimi maitinančias moteris, 
darbuotojus, auginančius vaiką iki trejų metų, bei darbuotojus, vienus auginančius vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų 
vaiką iki aštuoniolikos metų, asmenis iki aštuoniolikos metų dirbti poilsio dienomis galima skirti tik jų sutikimu.

7. Asmenims iki aštuoniolikos metų turi būti suteikiamos ne mažiau kaip dvi poilsio dienos per savaitę.

162 straipsnis. Švenčių dienos
2. Skirti dirbti švenčių dienomis draudžiama, išskyrus tokius darbus, kurių sustabdyti negalima dėl techninių 

gamybos sąlygų (nepertraukiamai veikiančios įmonės, organizacijos), darbus, būtinus gyventojams aptarnauti, taip pat 
neatidėliotinus remonto ir krovos darbus. Nėščias moteris, neseniai pagimdžiusias moteris ir krūtimi maitinančias moteris, 
darbuotojus, auginančius vaiką iki trejų metų, bei darbuotojus, vienus auginančius vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų 
vaiką iki aštuoniolikos metų, asmenis iki aštuoniolikos metų dirbti švenčių dienomis galima skirti tik jų sutikimu.

166 straipsnis. Kasmetinės minimaliosios atostogos
2. Kasmetinės minimaliosios trisdešimt penkių kalendorinių dienų atostogos suteikiamos:
1) darbuotojams iki aštuoniolikos metų.

169 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka
4. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi:
1) asmenys iki aštuoniolikos metų.
7. Asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo, kasmetinės atostogos jų pageidavimu derinamos prie egzaminų, 

įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko.

181 straipsnis. Mokymosi atostogos
1. Darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į aukštesniąsias ir aukštąsias 

mokyklas pasirengti ir laikyti − po tris dienas kiekvienam egzaminui.
2. Darbuotojams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta tvarka įregistruotose aukštesniosiose ir 

aukštosiose mokyklose, pagal šių mokyklų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos:
1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti − po tris dienas kiekvienam egzaminui;
2) įskaitoms pasirengti ir laikyti − po dvi dienas kiekvienai įskaitai;
3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultavimuisi − tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir 

tvarkaraščiuose;
4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui baigti ir ginti − trisdešimt kalendorinių dienų;
5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti − po šešias dienas kiekvienam egzaminui.
3. Į mokymosi atostogų laiką neįskaitomas kelionėje sugaištas laikas.
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209 straipsnis. Lengvatos ir garantijos besimokantiems darbuotojams 
1. Darbuotojams, kurie mokosi mokymo įstaigose, taikomos šio Kodekso, kitų įstatymų ir norminių teisės aktų 

nustatytos lengvatos ir garantijos. Papildomos lengvatos ir garantijos gali būti nustatomos kolektyvinėse sutartyse.
2. Darbuotojų, kurie mokosi mokymo įstaigose, mėnesinis uždarbis visais atvejais negali būti mažesnis už 

Vyriausybės nustatytą minimaliąją mėnesinę algą.

210 straipsnis. Mokymosi atostogų apmokėjimo sąlygos
1. Šio Kodekso 181 straipsnyje nurodytiems darbuotojams, kurie mokosi, laiko stojamuosius egzaminus į 

aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas turėdami įmonių siuntimus, už suteikiamas mokymosi atostogas šios įmonės moka 
ne mažesnį kaip vidutinį darbo užmokestį. 

2. Darbuotojams, kurie laiko stojamuosius egzaminus ar mokosi savo iniciatyva, mokėjimo už mokymosi laiką 
klausimas sprendžiamas kolektyvinėse sutartyse arba šalių susitarimu.

211 straipsnis. Darbuotojų, įspėtų apie atleidimą iš darbo, profesinis mokymas
Darbuotojai, įspėti apie atleidimą iš darbo, gali būti siunčiami mokytis profesijos, atitinkančios vietos darbo rinkos 

poreikius, arba kelti kvalifikacijos. Jų mokymo tvarką nustato įstatymai.

220 straipsnis. Garantijos ir kompensacijos tarnybinių komandiruočių atveju
3. Asmenų iki aštuoniolikos metų į tarnybinę komandiruotę siųsti negalima.

256 straipsnis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
3. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys negali būti sudaromos su darbuotojais iki aštuoniolikos metų.

265 straipsnis. Privalomi sveikatos patikrinimai
1. Darbuotojai iki aštuoniolikos metų privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks 

aštuoniolika metų.
2. Darbuotojai, kurie darbe gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių, privalo pasitikrinti sveikatą prieš 

įsidarbindami, o dirbdami − tikrintis periodiškai, pagal įmonėje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką. 
Darbuotojų, kurių darbas susijęs su profesine rizika, pavojingų kancerogeninių medžiagų naudojimu darbo procese, 
sveikata tikrinama priimant į darbą; dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę, tikrinama periodiškai.

5. Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir su sveikatos priežiūros įstaiga 
suderintą sveikatos pasitikrinimų grafiką; su juo pasirašytinai supažindina darbuotojus.

6. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Už privalomus įsidarbinančių asmenų bei darbuotojų 
sveikatos patikrinimus sveikatos priežiūros įstaigoms mokama Vyriausybės nustatyta tvarka. Vidutinį darbo užmokestį 
darbuotojams už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, moka darbdavys.

7. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo 
užmokestis. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

277 straipsnis. Asmenų iki aštuoniolikos metų darbas
1. Asmenys iki aštuoniolikos metų negali būti skiriami dirbti:
1) darbo, kuris fiziškai ir psichologiškai per sunkus;
2) darbo, kuriame naudojamos toksinės, kancerogeninės, mutageninės ar kitos sveikatą veikiančios medžiagos;
3) darbo, kur galimas jonizuojančiosios radiacijos poveikis, kitų sveikatai kenksmingų ir (ar) pavojingų veiksnių 

poveikis;
4) darbo, kur yra didesnė nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesinėmis ligomis tikimybė, taip pat darbo, kurio 

dėl nepakankamo atsargumo jausmo ar patirties asmuo saugiai dirbti gali nesugebėti.
2. Vyriausybė tvirtina asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų 

darbą nustatymo tvarką, darbo laiką, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašą.
3. Vyriausybė nustato asmenų iki aštuoniolikos metų profesinio pasirengimo sąlygas ir tvarką.
4. Asmenys iki aštuoniolikos metų negali vienu metu dirbti daugiau negu vienoje darbovietėje, jei bendra darbo 

trukmė viršija Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatytą darbo trukmę.
5. Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje privalo būti sudarytas darbuotojų iki aštuoniolikos metų sąrašas
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MOKYKLOS NUOSTATAI (ištrauka)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnis nustato, kad mokyklos veiklą jos bendruomenės narių 
teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja mokyklos nuostatai (statu tas), mokyklos steigimo sandoris.

Švietimo ir mokslo ministro 20040716 įsakymu Nr. ISAK1162 patvirtinti Reikalavimai valstybinių ir savivaldybių 
mokyklų nuostatams. Šie reikalavimai reglamentuoja valstybinių ir savi valdybių bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, 
neformaliojo švietimo mokyklų nuostatų struktūrą bei turinį. Vienas iš mokyklos nuostatų skyrių  Mokyklos bendruomenės 
narių teisės, pareigos ir atsakomybė. Patvirtintuose reikalavimuose mokyklos nuostatams rekomenduojama minėtą skyrių 
suskirstyti į skirsnius ir juose numatyti atskirų mokyklos bendruomenės narių grupių (mokinių, tėvų (globėjų rūpintojų), 
mokytojų auklėtojų) teises, pareigas ir atsakomybę (13 punktas). Taip pat nu rodoma, kad mokinių, jų tėvų teisės, pareigos 
ir atsakomybė turi atspindėti vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatų įgyvendinimą. Pagal Švietimo įstatymo 60 
straipsnio 1 dalies 5 punktą mokyklos nuostatus tvirtina mokyklos steigėjas.

Ištrauka iš X mokyklos nuostatų: Mokinys turi teisę:
Nemokamai mokytis mokykloje;1. 
Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, siekti įgyti valstybinius standartus ati tinkantį bendrąjį pagrindinį 2. 

išsilavinimą
Grįžti, pereiti ar stoti į bendrojo lavinimo, profesinės mokyklos atitinkamą pakopą3. 
Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;4. 
Gauti informaciją apie save, dalyvauti svarstant jo elgesį;5. 
Gauti socialinę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą6. 
Dalyvauti mokyklos savivaldoje šiuose nuostatuose nustatyta tvarka;7. 
Burtis į vaikų, jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultū rinę, fizinę bei socialinę 8. 

brandą lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuo menės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

Turi teisę į minties, sąžinės, žodžio laisvę;9. 
Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;10. 
Į poilsį ir laisvalaikį, tinkamą pagal amžių ir sveikatos būklę;11. 
Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.12. 
Gauti informaciją apie mokykloje vykdomas ugdymo ir papildomo ugdymo programas;13. 
Laisvai pasirinkti papildomojo ugdymo bei bendruosius ugdymo programas papil dančius bei jo saviraiškos 14. 

poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, dalykų kursus (1112 klasėje), mokytoją 
(kai tą patį dalyką , dalyko kursą dėsto keli mokytojai);

Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą.15. 

MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS (ištrauka)
Ištrauka iš X mokyklos nuostatų: Mokinys turi teisę:

  Į nemokamą mokymą valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose;1. 
  Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą2. 
  Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;3. 
  Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; apsispręsti dėl tikybos mokymosi; sudaryti su mokykla sutartį dėl 4. 

ugdymo programos, esant tėvų sutikimui;
  Puoselėti savo kalbą kultūrą papročius bei tradicijas;5. 
  Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą ugdytis sveikoje ir saugioje ap linkoje;6. 
  Savarankiškai mokytis ir eksternu laikyti bet kurios ugdymo programos: pagrindinės pasiekimų patikrinimo 7. 

testus ar baigiamuosius egzaminus;
  Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys;8. 
  Gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą9. 

Į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą10. 
Dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka;11. 
Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kul tūrinę, fizinę bei socialinę 12. 

brandą lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuo menės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
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VAIKO PAREIGOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA (ištrauka)
28 straipsnis

Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

38 straipsnis
Vaikų pareiga  gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

41 straipsnis
Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS (ištrauka)
3.162 straipsnis. Vaikų pareigos

Vaikas turi gerbti tėvus ir tinkamai atlikti savo pareigas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ                                      
ĮSTATYMAS (ištrauka)

48 straipsnis. Pagrindinės vaiko pareigos ir jo atsakomybės ugdymas
Vaikas yra visuomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis nustatytų elgesio normų, Lietuvos 1. 

Respublikos Konstitucijos, šio ir kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatų, gerbti kitų žmonių teises.
Vaikas privalo:2. 

gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, globoti juos senatvėje, ligos ar kitos negalios atvejais, padėti tėvams 1) 
ir kitiems paramos reikalingiems šeimos nariams;

gerbti pedagogus, kitus suaugusiuosius ir vaikus, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;2) 
laikytis priimtų elgesio normų mokymo, auklėjimo įstaigose, viešose vietose, darbe, buityje;3) 

gerbti ir tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę.4) 
3. Vaikas turi būti ugdomas atlikti pareigas ir pats atsakyti už savo poelgius šeimoje, mokymo bei auklėjimo 

įstaigose, darbe, socialinėje aplinkoje.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (ištrauka)
29 straipsnis. Priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos

Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.

46 straipsnis. Mokinio teisės ir pareigos Mokinys privalo:
sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamen tuojančių dokumentų 1) 

reikalavimų;
stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;2) 
mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.3) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (ištrauka)
20 straipsnis. Mokinio teisės ir pareigos Mokinys privalo:

laikytis profesinio mokymo įstaigos nuostatų, mokinio elgesio taisyklių, profesinio mokymo įstaigos ir praktinį 1) 
mokymą vykdančio profesinio mokymo teikėjo darbo tvarkos;

vykdyti mokymo sutarties sąlygas;2) 
neturintis 16 metų, mokydamasis pagal profesinio mokymo programą tęsti mokymą si pagal pagrindinio 3) 

ugdymo programą;
vykdyti Švietimo ir kitų įstatymų nustatytas pareigas.4) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTATYMAS (ištrauka)
32 straipsnis.

Specialiųjų poreikių asmenys privalo laikytis švietimo įstaigų nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS                                    
ĮSTATYMAS (įsigalioja nuo 2008-01-01, ištrauka)

8 straipsnis. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pagrindai
1. Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui:

kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau jam nebuvo sukakęs 1) 
Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytas amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius 
įstatymus;

kuris nuolat daro administracinių teisės pažeidimų požymių turinčias veikas, tačiau jam nebuvo sukakęs 2) 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytas am žius, nuo kurio atsiranda administracinė 
atsakomybė;

kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, tačiau jam, vadovaujantis Lietuvos Res publikos administracinių 3) 
teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda;

kurio elgesys daro žalą ir kelia pavojų aplinkiniams, o jo atstovų pagal įstatymą, vietos bendruomenės pastangų 4) 
nepakanka pasiekti teigiamų elgesio pokyčių;

kuris nuolat nesimoko pagal privalomojo švietimo programas (ar nelanko mokyklos).5) 
Vaikui minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai mokykla yra išnaudo jusi visas švietimo 2. 

pagalbos, numatytos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, teikimo galimybes.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui:3. 
kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau jam nebuvo sukakęs 1) 

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytas baudžiamosios at sakomybės amžius;
kuris nuolat daro administracinius teisės pažeidimus, tačiau jam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2) 

administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda;
kuriam pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių.3) 

4. Vaikas į vaikų socializacijos centrą taip pat gali būti siunčiamas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse 
numatytais atvejais, kai skiriama auklėjamojo poveikio priemonė – atidavi mas į specialią auklėjimo įstaigą. Tokiu atveju 
šio įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprie štarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso 
kodeksams.

16 straipsnis. Vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, teisės ir pareigos
1. Vaikas, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, turi visas Lietuvos Respublikos įstatymų jam 

garantuojamas teises, įskaitant:
1) teisę įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją; 
2) ugdytis sveikoje ir psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje, savitarpio pagarba grįstoje aplinkoje;
3) gauti kvalifikuotą socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę arba kitą pagalbą;
4) teisę kreiptis su prašymais ar skundais;
5) įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises ir teisėtus interesus.
2. Vaikas, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, privalo:
1) vykdyti jam paskirtą minimalios priežiūros priemonę;
2) gerbti savo atstovus pagal įstatymą, kitus šeimos narius; 
3) gerbti mokytojus, kitus suaugusiuosius ir vaikus, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;
4) laikytis visuomenėje priimtų elgesio normų;
5) gerbti ir tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę;
6) įstatymų numatytais atvejais atsakyti už savo veiksmus arba atlyginti už savo nusikalstamais veiksmais 

padarytą žalą.

23 straipsnis. Vaiko teisės ir pareigos vaikų socializacijos centre
1. Vaikų socializacijos centre esantis vaikas turi visas Lietuvos Respublikos įstatymų jam nustatytas laisves ir 

teises, tarp jų ir teisę:
1) įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją;
2) ugdytis sveikoje ir psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje, savitarpio pagarba grįstoje aplinkoje;
3) gauti kvalifikuotą socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę arba kitą pagalbą;
4) palaikyti ryšius su šeima ir kitais artimaisiais, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
5) kreiptis su prašymais ar skundais;
6) įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises ir teisėtus interesus. 
2. Vaikų socializacijos centre esantis vaikas privalo:
1) vykdyti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
2) dalyvauti jam paskirtos vidutinės priežiūros priemonės vykdyme;
3) atlikti pareigas ir laikytis elgesio taisyklių; 
4) vykdyti teisėtus vaikų socializacijos centro įgaliotų darbuotojų nurodymus.
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MOKYKLOS NUOSTATAI (ištrauka)
Ištrauka iš X mokyklos nuostatų: Mokiniai privalo:

Mokytis iki 16 metų; įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar 1. 
profesinės veiklos kelią, ruoštis savarankiškam gyvenimui;

Reguliariai lankyti mokyklą, laikyti mokinių elgesio ir mokyklos vidaus tvarkos taisyk lių;2. 
Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, toleruoti kitas kalbas ir kultūras;3. 
Laikytis žmonių bendrabūvio normų;4. 
Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos reikalavimų;5. 
Stropiai mokytis, gerbti visus mokyklos bendruomenės narius;6. 
Mokiniai privalo dalyvauti mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikri nimuose;7. 
Mokiniai privalo sąžiningai atlikti jiems skirtas užduotis, žinių patikrinimus ir testus, ugdymo pasiekimų 8. 

patikrinimo darbus.

MOKYKLOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (ištrauka)
X mokyklos vidaus tvarkos taisyklės (ištrauka): Mokinys privalo:

I.    Mokytis iki 16 metų bendrojo lavinimo ar kitoje formaliojo švietimo sistemos mokykloje;
2.   Nuolat lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties, atvykęs į
gimnaziją po ligos tuoj pateikti klasės auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; jei praleista daugiau 

kaip trys dienos, būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą;
Nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties;3. 
Griežtai laikytis kelių eismo taisyklių;4. 
Išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones galima tik gimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui leidus;5. 
Pamokų metu be budinčio vadovo leidimo ir tėvų prašymo negalima išeiti iš mokyk los teritorijos;6. 
Pertraukas mokiniai leidžia mokyklos koridoriuose, bibliotekoje, valgykloje, skaitykloje;7. 
Vykdydamas praktinio darbo užduotis, laikytis saugumo technikos taisyklių;8. 
Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki spalio 1 d. pristatyti mokyklos ben druomenės slaugytojai 9. 

reikalingus dokumentus;
Saugoti gimnazijos turtą: tausoti gimnazijos inventorių, klases, kabinetus, vado vėlius, knygas. Už sąmoningą 10. 

inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą moksleivis ir jo tėvai atsako materialiai;
Saugoti mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, prižiūrėti tiek žaliuosius plotus, tiek juose augan11. 

čius medžius;
Atsakingai vykdyti mokykloje nustatyta tvarka paskirtas pareigas: budintieji klasėje atsako už švarą, tvarką ir 12. 

pasiruošimą darbui;
Laikytis higienos reikalavimų;13. 
Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga;14. 
Mokykloje vaikščioti švariai, tvarkingai ir padoriai apsirengus. Draudžiama pamokų metu dėvėti sportinę 15. 

aprangą. Kailiniai, paltai, puspalčiai, striukės, lietpalčiai kabinami rūbinėje. Mokyklos patalpose negalima būti su kepure.
Gerbti budinčius, vykdyti jų nurodymus;16. 
Drausmingai elgtis, gerbti vieni kitus ne prasivardžiuoti ir nesityčioti vieniems iš kitų;17. 
Pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis reikiamos pa mokos darbo tvarkos. Per 18. 

pamokas eiti į tualetą gali tik tie mokiniai, kurie turi sveikatos sutrikimų (apie tai turi būti pateikta medicininė pažyma ir 
informuoti mokytojai);

Pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais bendruomenės nariais;19. 
Gerbti tėvus, nuolat rūpintis visais šeimos nariais, padėti jiems namie;20. 

1. Mokiniai mokykloje privalo turėti asmenybę liudijantį dokumentą – mokinio pažy mėjimą, jos pateikti paprašius 
mokyklos budintiesiems, mokytojams, mokyklos vadovams, už mokyklos teritorijos, viešosios tvarkos pareigūnams.

1  2 klasių mokiniai kiekvienoje pamokoje turi turėti pažymių knygelę, susirašyti gautus pažymius. 3 – 4 22. 
klasių mokiniai privalo kasdien turėti atsiskaitymo knygelę.

Būti nepakantūs amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvar kos pažeidimą (ne 23. 
cenzūrinius žodžius, muštynes) moksleiviai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

Draudžiama:
Be mokytojų leidimo draudžiama imti gimnazijos valstybinės svarbos dokumentus: klasių, būrelių dienynus, 1. 

asmens bylas ir kt.;
Draudžiama įsinešti į mokyklą ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, nar kotikų ar kitų kenksmingų 2. 

ir sveikatai pavojingų daiktų;
Draudžiama mokykloje ir mokyklos teritorijoje naudoti kvaišalus, rūkyti, žaisti azarti nius žaidimus;3. 
Draudžiama pamokų metu naudotis mobiliu telefonu;4. 
Draudžiama įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai 5. 

skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
Draudžiama pamokos metu vaikščioti koridoriais ir trukdyti mokytojui vesti pamoką;6. 
Draudžiama pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto.7. 
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MOKYMO SUTARTIS
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnis nustato, kad mokymo sutartis – moki nio ir švietimo 

teikėjo susitarimas dėl mokymo ir mokymosi.

45 straipsnis. Mokinio ir švietimo teikėjo susitarimai
Švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami rašytine sutartimi.1. 
Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami iš imtinai vaiko interesais.2. 
Vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (rūpintojų) sutikimą.3. 

X mokymo sutartis (ištrauka): Mokinys įsipareigoja:
Punktualiai ir reguliariai lankyti mokyklą;1. 
Pagal savo gebėjimus ir poreikius stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą;2. 
Sąžiningai atlikti kontrolines užduotis, laikyti egzaminus;3. 
Pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką), profilį ir profilinius dalykus;4. 
Pagarbiai elgtis su bendraamžiais, vyresniaisiais bei kitais mokyklos bendruomenės nariais;5. 
Ginti savo teises įstatymų numatyta tvarka;6. 
Susirgus tą pačią dieną informuoti mokyklą;7. 
Laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją;8. 
Atlyginti mokyklai padarytą žalą;9. 
Talkinti mokyklai tvarkant jos aplinką, organizuojant mokyklos, kaip vietos kultūros židinio, renginius;10. 
Apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, 11. 

skaičiuotuvais ir kt.);
Aktyviai dalyvauti mokyklos savivaldoje;12. 
Laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių;13. 
Nepažeidinėti mokinio elgesio taisyklių.14. 
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VAIKO ATSAKOMYBĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ                                   
ĮSTATYMAS (ištrauka)

49 straipsnis. Drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonių vaikui taikymas
Vaiką vengiantį atlikti savo pareigas, už drausmės pažeidimus tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai gali atitinkamai 1. 

drausminti savo nuožiūra, išskyrus fizinį ar psichinį kankinimą kitokį žiaurų elgesį, vaiko garbės ir orumo žeminimą.
Vaikui už mokymo, auklėjimo (globos) įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio el gesio normų pažeidimus 2. 

gali būti taikomos drausminės auklėjamojo poveikio priemonės: pasta ba, papeikimas, griežtas papeikimas, atitinkamas 
elgesio įvertinimas, kitos įstatymų nustatytos poveikio priemonės.

Vaikui už nuolatinius ir piktybinius teisėtvarkos pažeidimus, taip pat už pavojingos (nusikalstamos) veikos 3. 
padarymą jeigu dėl jo amžiaus, sveikatos būklės ar kitų aplinkybių ne galima taikyti administracinės ar baudžiamosios 
atsakomybės, gali būti taikomos šios auklėja mojo poveikio (drausminimo) priemonės:

įspėjimas;1) 
įpareigojimas viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusįjį;2) 
atidavimas tėvų ar kitų asmenų priežiūrai pagal laidavimą3) 
namų priežiūra (laisvalaikio apribojimas);4) 
atidavimas į specialiąją auklėjimo ir drausmės įstaigą5) 
kitos įstatymų numatytos priemonės (atsižvelgiant į vaiko amžių, jo padaryto pažei dimo pobūdį kitas 6) 

aplinkybes).
Šio straipsnio trečiojoje dalyje išvardytų priemonių konkrečias rūšis, terminus, jų taikymo ir vykdymo tvarką 4. 

nustato įstatymai bei kiti teisės aktai.
Atiduoti vaiką į specialiąją auklėjimo ir drausmės įstaigą galima tik teismo sprendimu įgaliotų institucijų 5. 

teikimu.
Specialiosiose auklėjimo ir drausmės įstaigose turi būti formuojami vaiko elgesio, asmens higienos, kultūrinio 6. 

bendravimo įgūdžiai, sudaromos sąlygos įgyti privalomą bei ben drąjį vidurinį išsilavinimą profesinį pasirengimą darbui ir 
gyvenimui visuomenėje.

50 straipsnis. Vaiko teisinės atsakomybės bendrosios nuostatos
Vaikas, padaręs teisės pažeidimą pats atsako už savo veiksmus, išskyrus išimtis, kai įstatymuose numatyta 1. 

kitaip.
Įstatymo numatytais atvejais vaikas atsako už materialinės žalos padarymą.2. 
Už administracinius teisės pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka atsako vaikai, ku riems yra suėję 16 metų.3. 
Vaikas, įtariamas pažeidęs baudžiamuosius įstatymus, laikomas nekaltu, kol jo kal tumas neįrodytas įstatymo 4. 

nustatyta tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Pagal baudžiamuosius įstatymus atsako vaikai, kuriems prieš padarant nusikalsta mą veiką yra suėję 16 5. 

metų. Išimtiniais atvejais už nusikalstamas veikas, numatytas Baudžia majame kodekse, gali būti taikoma baudžiamoji 
atsakomybė ir jaunesnio amžiaus vaikams, bet ne jaunesniems kaip 14 metų.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (ištrauka)
29 straipsnis. Priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos

10. Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę 
mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su vaikų teisių apsaugos tarnyba gali būti pašalintas iš valstybinės ar 
savivaldybės bendrojo lavinimo mokyk los. Mokyklos vadovas kartu su mokyklos steigėju arba bendru steigėjų susitarimu, jo 
tėvams (globėjams, rūpintojams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą mokykla 
informuoja jo gyvenamosios vietos savivaldybę.

MOKYKLOS NUOSTATAI (ištrauka)
X mokyklos nuostatai (ištrauka)

Mokiniams už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ar mokinio elgesio normų pažei dimus gali būti taikomos 1. 
drausminės auklėjamojo poveikio priemonės: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, atitinkamas elgesio įvertinimas, 
kitos įstatymų nustatytos poveikio prie monės.

Įstatymo numatytais atvejais moksleivis atsako už materialinės žalos padarymą.2. 

MOKYKLOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (ištrauka)
X mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės (ištrauka) Nuobaudos:

Pastaba;1. 
Įspėjimas (už pasikartojantį moksleivių elgesio taisyklių pažeidimą);2. 
Elgesio svarstymas direkcijos posėdyje (už pastovų ir grubų moksleivių elgesio tai syklių pažeidimą); dalyvauja 3. 

tėvai (globėjai);
Griežtas įspėjimas, skelbiant mokyklos skelbimų lentoje (pasikartojant pažeidimams po elgesio svarstymo 4. 

direkcijos posėdyje);
Pranešimas Nepilnamečių reikalų inspekcijai (už sunkų nusikaltimą, piktybinį mok sleivių elgesio taisyklių 5. 

pažeidimą);
Šalinimas iš mokyklos (ypatingais atvejais);6. 
Įpareigojimas viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusįjį (esant tam tikroms ap linkybėms).7. 

Mokinių skatinimas.
Padėkos raštas;1. 
Pagyrimai už gerą mokymąsi ir elgesį;2. 
Teikiamos nominacijos už puikų atskirų dalykų mokymąsi;3. 
Esant galimybei: išvykų organizavimas.4. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ                                   
KODEKSAS (ištrauka)

Nepilnamečio administracinė atsakomybė.
12 straipsnis. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė.

Administracinėn atsakomybėn traukiami asmenys, kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo sukako 
šešiolika metų.

13 straipsnis. Nepilnamečių atsakomybė
Nepilnamečiams nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, taikomos 

bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais šio kodekso 21(1), 24, 37(1), 281, 313 ir 314 
straipsniuose.

21 straipsnis.Administracinių nuobaudų rūšys
Už administracinių teisės pažeidimų padarymą gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:

įspėjimas;1) 
bauda;2) 
daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesiogi nis objektas, ir pajamų, kurios 3) 

buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfis kavimas;
suteiktos asmeniui specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos 4) 

nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės vairuoti vidaus 
vandenų transporto priemonę, teisės nau doti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos 
įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam 
tikras pareigas jūrų laive) atėmimas;

administracinis areštas;5) 
6) nušalinimas nuo darbo (pareigų). 
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Šio straipsnio pirmosios dalies 36 punktuose išvardytas administracines nuobaudas
gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos įstatymai.
Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti ir kitokias negu nurodytos šiame straips nyje administracinių 

nuobaudų rūšis.
Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu ir pažeidėjo 

sutikimu bauda gali būti pakeista nemokamais viešaisiais darbais.
Nepilnamečiams netaikomas administracinis areštas (ATPK 21 (1) str.)

37(1) straipsnis. Įpareigojimas nepilnamečiui atlyginti padarytą nuostolį
Jeigu administraciniu teisės pažeidimu piliečiui, įmonei, įstaigai arba organizacijai pa darytas turtinis nuostolis, 

organas (pareigūnas), spręsdamas klausimą dėl nuobaudos nepilna mečiui skyrimo už administracinį teisės pažeidimą, 
turi teisę kartu spręsti klausimą dėl to, kad nepilnametis, turintis savarankiškas pajamas, atlygintų turtinį nuostolį, jeigu šio 
suma neviršija penkiasdešimties litų.

Kitais atvejais klausimas dėl administracinių teisės pažeidimų padaryto turtinio nuo stolio atlyginimo sprendžiamas 
civilinio proceso tvarka.

175 straipsnis. Nepilnamečių padarytas chuliganizmas
Nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytas nedidelis chuliganizmas arba chuliganizmas, 

taip pat tyčinis suaugusiųjų garbės ir orumo žeminimas – užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo 
penkiasdešimties iki vieno šimto litų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS (ištrauka)
6.276 straipsnis. Atsakomybė už nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų padarytą žalą

Nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų už savo padarytą žalą atsako ben drais pagrindais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS (ištrauka)
13 straipsnis. Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus

1. Pagal šį kodeksą atsako asmuo, kuriam iki nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymo buvo suėję 
šešiolika metų, o šio straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais – keturiolika metų.

2. 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).

3. Asmeniui, kuriam iki šiame kodekse numatytos pavojingos veikos padarymo nebuvo suėję keturiolika metų, 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti taikomos auklėjamojo poveikio ar kitos priemonės.

XI SKYRIUS
NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI

80 straipsnis. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis
Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų, numatytų šiame skyriuje ir šio kodekso 13 straipsnio 2, 3 

dalyse, 27 straipsnio 4 dalyje ir 97 straipsnio 4 dalyje, paskirtis:
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.

81 straipsnis. Skyriaus nuostatų taikymas
1. Šio skyriaus nuostatos taikomos asmenims, kuriems nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję 

aštuoniolika metų.
2. Šio kodekso 90−94 straipsnių nuostatos, taip pat 82 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose numatytos 

auklėjamojo poveikio priemonės gali būti taikomos asmeniui, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu buvo suėję 
aštuoniolika metų, tačiau nebuvo suėję dvidešimt vieneri metai, jeigu teismas, atsižvelgęs į padarytos nusikalstamos 
veikos pobūdį, motyvus bei kitas bylos aplinkybes, o prireikus – į specialisto paaiškinimus ar išvadą, nusprendžia, kad toks 
asmuo pagal socialinę brandą prilygsta nepilnamečiui ir baudžiamosios atsakomybės ypatumų taikymas jam atitiktų šio 
kodekso 80 straipsnyje numatytą paskirtį.

82 straipsnis. Auklėjamojo poveikio priemonės nepilnamečiams
1. Nepilnamečiui, padariusiam baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą ir atleistam nuo baudžiamosios 

atsakomybės ar bausmės, gali būti skiriamos šios auklėjamojo poveikio priemonės:
1) įspėjimas;
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2) turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas;
3) nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai;
4) atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti;
5) elgesio apribojimas;
6) atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą.
2. Teismas nepilnamečiui gali paskirti ne daugiau kaip tris tarpusavyje suderintas auklėjamojo poveikio 

priemones. 
3. (neteko galios).

83 straipsnis. Įspėjimas
1. Įspėjimas gali būti skiriamas nepilnamečiui kaip savarankiška auklėjamojo poveikio priemonė arba kartu su 

kitomis tokiomis priemonėmis. 
2. Teismas, skirdamas nepilnamečiui šią auklėjamojo poveikio priemonę, raštu išaiškina galimas teisines 

pasekmes, jeigu jis padarytų naujų nusikalstamų veikų.

84 straipsnis. Turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas 
1. Turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas skiriamas tik tuo atveju, kai nepilnametis turi lėšų, kuriomis 

savarankiškai disponuoja, arba padarytą žalą gali pašalinti savo darbu.
2. Turtinė žala turi būti atlyginta arba pašalinta savo darbu per teismo nustatytą terminą.

85 straipsnis. Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai
1. Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai skiriami nuo 20 iki 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos 

ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį.
2. Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai vykdomi, jeigu nepilnametis sutinka.
3. Nemokamų darbų nepilnamečiui negalima skirti, jeigu jis atiduodamas į specialią auklėjimo įstaigą.

86 straipsnis. Atidavimas tėvams arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims,                                                   
kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti

1. Atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti 
nustatomas nuo šešių mėnesių iki trejų metų, bet ne ilgiau kaip iki nepilnamečiui sueis aštuoniolika metų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta priemonė gali būti skiriama tais atvejais, kai:
1) tėvai ar kiti asmenys sutinka ugdyti bei prižiūrėti nepilnametį, patys nedaro neigiamos įtakos nepilnamečiui, 

turi galimybių sudaryti jo asmenybei ugdyti tinkamas sąlygas, sutinka teikti būtiną informaciją šios priemonės vykdymą 
kontroliuojančioms institucijoms;

2) nepilnametis sutinka, kad jį ugdytų bei prižiūrėtų nurodyti asmenys, ir pasižada jų klausyti bei tinkamai elgtis.
3. Atidavimas tėvams ar kitiems asmenims ugdyti ir prižiūrėti gali būti skiriamas nepilnamečiui kaip savarankiška 

poveikio priemonė ar su kitomis auklėjamojo poveikio priemonėmis. Ši priemonė negali būti skiriama, jeigu nepilnametis 
atiduodamas į specialią auklėjimo įstaigą. 

87 straipsnis. Elgesio apribojimas 
1. Elgesys gali būti apribojamas nuo trisdešimties dienų iki dvylikos mėnesių. Šios poveikio priemonės terminas 

skaičiuojamas dienomis ir mėnesiais.
2. Teismas nepilnametį gali įpareigoti:
1) būti namuose nustatytu laiku;
2) mokytis, tęsti mokslą arba dirbti;
3) įgyti tam tikrų žinių ar išmokti draudimus (saugaus eismo, mokinio taisykles ir pan.);
4) atlikti visą gydymosi nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos ar venerinės ligos kursą. Šis įpareigojimas 

skiriamas tėvų ar globėjų prašymu, jeigu nepilnametis sutinka;
5) dalyvauti valstybinių ar nevalstybinių įstaigų bei organizacijų rengiamose socialinio ugdymo ar reabilitacijos 

priemonėse.
3. Teismas nepilnamečiui gali uždrausti:
1) žaisti azartinius žaidimus;
2) užsiimti tam tikra veikla;
3) vairuoti motorinę transporto priemonę (motociklą, savaeigę mašiną ir pan.);
4) lankytis vietose, kuriose daroma neigiama įtaka nepilnamečio elgesiui, arba bendrauti su žmonėmis, darančiais 

jam neigiamos įtakos;
5) be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą.
4. Nepilnametis privalo nustatyta tvarka atsiskaityti apie įpareigojimų ir draudimų vykdymą.
5. Nepilnamečio elgesio apribojimas gali būti skiriamas nepilnamečiui kaip savarankiška poveikio priemonė ar su 

kitomis auklėjamojo poveikio priemonėmis. Ši priemonė negali būti skiriama, jeigu nepilnametis atiduodamas į specialią 
auklėjimo įstaigą.

88 straipsnis. Atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą
1. Atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą nustatomas nuo šešių mėnesių iki trejų metų, bet ne ilgiau kaip iki 

nepilnamečiui sueis aštuoniolika metų.
2. Konkretų buvimo specialioje auklėjimo įstaigoje laiką nustato teismas, atsižvelgdamas į nepilnamečio asmenybę, 

tai, ar jo nusikalstamas elgesys kartojasi, kokios poveikio priemonės jau taikytos, ir kitas bylos aplinkybes.
3. Atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą gali būti skiriamas nepilnamečiui kaip savarankiška poveikio priemonė 
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arba kartu su įspėjimu ar turtinės žalos atlyginimu arba pašalinimu.

89 straipsnis. Auklėjamojo poveikio priemonių nevykdymo pasekmės
1. 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.

2. 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 specialią auklėjimo 
įstaigą.

90 straipsnis. Bausmių ypatumai nepilnamečiams 
1. Nepilnamečiui gali būti skiriamos tik šios bausmės:
1) viešieji darbai;
2) bauda;
3) laisvės apribojimas;
4) areštas;
5) terminuotas laisvės atėmimas.
2. Nepilnamečiams negali būti paskirta daugiau nei 240 valandų viešųjų darbų.
3. Bauda gali būti skiriama tik dirbančiam ar savo turto turinčiam nepilnamečiui. Nepilnamečiui gali būti skiriama 

iki 50 MGL dydžio bauda.
4. Nepilnamečiui gali būti skiriama nuo penkių iki keturiasdešimt penkių parų arešto.
5. Laisvės atėmimo bausmė nepilnamečiui negali viršyti dešimties metų.

91 straipsnis. Bausmės skyrimo nepilnamečiui ypatumai
1. Teismas nepilnamečiui skiria bausmę vadovaudamasis bendrais bausmių skyrimo pagrindais ir šiame skyriuje 

numatytais ypatumais.
2. Teismas, skirdamas bausmę nepilnamečiui, be šio kodekso 54 straipsnio 2 dalyje išvardytų aplinkybių, 

atsižvelgia į:
1) nepilnamečio gyvenimo ir auklėjimo sąlygas;
2) nepilnamečio sveikatos būklę ir socialinę brandą;
3) anksčiau taikytas poveikio priemones ir jų veiksmingumą;
4) nepilnamečio elgesį po nusikalstamos veikos padarymo.
3. Terminuotą laisvės atėmimą nepilnamečiui teismas gali skirti, jeigu yra pagrindas manyti, kad kitos rūšies 

bausmių nepilnamečio nusikalstamiems polinkiams pakeisti nepakanka, arba jeigu nepilnametis padarė sunkų ar labai 
sunkų nusikaltimą. Kai skiriama laisvės atėmimo bausmė nepilnamečiui, jos minimumą sudaro pusė minimalios bausmės, 
numatytos šio kodekso straipsnio, pagal kurį teisiamas nepilnametis, sankcijoje.

92 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas nepilnamečiui
1. Nepilnamečiui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis neatsargius nusikaltimus arba laisvės atėmimu ne 

daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą 
nuo vienerių iki trejų metų. Bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, jog yra pakankamas pagrindas 
manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

2. Atidėdamas bausmės vykdymą, teismas nepilnamečiui paskiria vieną ar kelias auklėjamojo poveikio priemones, 
išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą.

3. Jeigu nuteistas nepilnametis bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu:
1) vykdė teismo paskirtas auklėjamojo poveikio priemones, nepadarė šios dalies 3 punkte numatytų pažeidimų ir 

yra pagrindas manyti, kad jis laikysis įstatymų, nedarys naujų nusikalstamų veikų, teismas atleidžia nuteistąjį nuo bausmės, 
kai sueina bausmės vykdymo atidėjimo terminas;

2) vykdo teismo paskirtas auklėjamojo poveikio priemones, tačiau padaro kitų teisės pažeidimų, už kuriuos jam 
taikytos administracinės nuobaudos ar drausminio poveikio priemonės, teismas gali vieneriems metams pratęsti bausmės 
vykdymo atidėjimo terminą;

3) be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo paskirtų auklėjamojo poveikio priemonių arba pažeidinėja viešąją 
tvarką, girtauja ar padaro kitų teisės pažeidimų, už kuriuos jam ne mažiau kaip du kartus taikytos administracinės 
nuobaudos ar drausminio poveikio priemonės, teismas nuteistojo elgesį kontroliuojančios institucijos teikimu įspėja 
nuteistąjį, kad bausmės vykdymo atidėjimas gali būti panaikintas. Jeigu įspėtas nuteistasis toliau nevykdo teismo paskirtų 
auklėjamojo poveikio priemonių ar daro teisės pažeidimus, teismas nuteistojo elgesį kontroliuojančios institucijos teikimu 
priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę;

4) padaro naują nusikalstamą veiką, teismas skiria jam bausmę pagal šio kodekso 64, 90 ir 91 straipsniuose 
numatytas taisykles.

93 straipsnis. Nepilnamečio atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
1. Nepilnametis, pirmą kartą padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį 

nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis:
1) nukentėjusio asmens atsiprašė ir visiškai ar iš dalies savo darbu ar pinigais atlygino arba pašalino padarytą 

turtinę žalą arba
2) pripažintas ribotai pakaltinamu, arba
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3) pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką arba yra kitų pagrindų manyti, kad nepilnametis 
laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

2. Teismas, atleidęs nepilnametį nuo baudžiamosios atsakomybės šio straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, 
skiria jam šio kodekso 82 straipsnyje numatytas auklėjamojo poveikio priemones.

94 straipsnis. Asmens, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję aštuoniolika metų, lygtinis 
atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą arba laisvės atėmimo bausmės jam pakeitimas 
švelnesne bausme 

1. Asmenį, atliekantį laisvės atėmimo bausmę už nusikalstamą veiką, kurios padarymo metu jam nebuvo 
suėję aštuoniolika metų, arba asmenį, kuriam remiantis šio kodekso 81 straipsnio 2 dalimi buvo taikyti nepilnamečių 
baudžiamosios atsakomybės ypatumai, teismas gali lygtinai atleisti nuo bausmės prieš terminą arba šią bausmę pakeisti 
švelnesne bausme (išskyrus baudą), jeigu:

1) asmuo atliko:
a) ne mažiau kaip pusę paskirtos bausmės už neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą arba
b) ne mažiau kaip du trečdalius paskirtos bausmės už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą;
2) asmuo visiškai atlygino ar pašalino arba iš dalies atlygino ar pašalino ir įsipareigojo per neatliktos ar paskirtos 

švelnesnės bausmės laiką visiškai atlyginti ar pašalinti padarytą turtinę žalą; 
3) asmens elgesys, mokymasis ir (ar) darbas laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu rodo, kad jį galima lygtinai 

atleisti nuo bausmės prieš terminą arba laisvės atėmimo bausmę pakeisti švelnesne.
2. Teismas, lygtinai atleisdamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą asmenį nuo laisvės atėmimo bausmės prieš 

terminą, gali paskirti vieną arba kelis šio kodekso 87 straipsnyje numatytus įpareigojimus ar draudimus. Kartu teismas 
nustato terminą, per kurį asmuo privalo įvykdyti nurodytus įpareigojimus ir laikytis nurodytų draudimų. Šis terminas negali 
būti ilgesnis už neatliktos bausmės laiką.

3. Jeigu asmuo, lygtinai atleistas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, įvykdė teismo nustatytus įpareigojimus 
ir nepažeidė nustatytų draudimų, kai sueina laisvės atėmimo bausmės terminas, jis laikomas atlikęs bausmę.

4. Jeigu asmuo, lygtinai atleistas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, be pateisinamų priežasčių 
neįvykdo teismo paskirtų įpareigojimų arba pažeidžia paskirtus draudimus, teismas asmens elgesį kontroliuojančios 
institucijos teikimu jį įspėja, kad gali būti panaikintas lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą. Jeigu 
įspėtas asmuo toliau nevykdo teismo paskirtų įpareigojimų arba pažeidinėja paskirtus draudimus, teismas to asmens 
elgesį kontroliuojančios institucijos teikimu priima sprendimą panaikinti lygtinį atleidimą nuo laisvės atėmimo bausmės 
prieš terminą ir vykdyti neatliktą bausmės dalį.

5. Jeigu asmuo, kuris lygtinai atleistas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą arba kuriam laisvės atėmimo 
bausmė pakeista švelnesne, per neatliktos bausmės laiką padaro naują nusikalstamą veiką, teismas skiria jam bausmę 
pagal šio kodekso 64 straipsnyje nustatytas taisykles.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS (ištrauka)

TREČIASIS SKIRSNIS
NEPILNAMEČIŲ PATAISOS NAMAI
77 straipsnis. Nepilnamečių pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji

Nepilnamečių pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atlieka nepilnamečiai nuteistieji bei pilnamečiai 
nuteistieji, palikti šiose pataisos įstaigose šio Kodekso 81 straipsnyje nustatyta tvarka.

78 straipsnis. Bausmes nepilnamečių pataisos namuose atliekančių nuteistųjų grupės 
Laisvės atėmimo bausmę nepilnamečių pataisos namuose atliekantys nuteistieji suskirstomi į paprastąją ir 

lengvąją grupes.

79 straipsnis. Paprastajai grupei priskirtų nuteistųjų laikymo sąlygos
Paprastajai grupei priskirti nuteistieji turi teisę:
1) įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų;
2) per du mėnesius gauti vieną trumpalaikį ir vieną ilgalaikį pasimatymą;
3) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų su spauda;
4) vieną kartą per savaitę paskambinti telefonu.

80 straipsnis. Lengvajai grupei priskirtų nuteistųjų laikymo sąlygos
Lengvajai grupei priskirti nuteistieji turi teisę:
1) įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų;
2) per mėnesį gauti vieną trumpalaikį ir vieną ilgalaikį pasimatymą;
3) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų su spauda;
4) paskambinti telefonu.

81 straipsnis. Nuteistųjų, kuriems suėjo aštuoniolika metų, palikimas nepilnamečių pataisos namuose
1. Nuteistieji, kuriems suėjo aštuoniolika metų ir kurie yra aiškiai ėmę taisytis, siekiant įtvirtinti jų pataisymo 

rezultatus, gali būti palikti nepilnamečių pataisos namuose iki bausmės laiko pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki to laiko, kai 
jiems sueis dvidešimt vieneri metai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti nuteistieji paliekami nepilnamečių pataisos namuose motyvuotu šių namų 
direktoriaus nutarimu.

3. Nuteistiesiems, kuriems suėjo aštuoniolika metų, paliktiems nepilnamečių pataisos namuose, taikomas 
pilnamečiams nuteistiesiems nustatytas režimas, laikymo sąlygos, darbo sąlygos, maitinimo ir materialinio buitinio 
aprūpinimo normos.

82 straipsnis. Nuteistųjų perkėlimas iš nepilnamečių pataisos namų į pataisos namus
Nuteistieji nuo aštuoniolikos iki dvidešimt vienerių metų, sistemingai pažeidinėjantys bausmės atlikimo režimą, 

gali būti Kalėjimų departamento direktoriaus nutarimu, priimtu pagal nepilnamečių pataisos namų direktoriaus teikimą, 
perkelti iš nepilnamečių pataisos namų į pataisos namus bausmę atlikti paprastojoje grupėje.
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TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) TEISĖS,                               
PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

Iš vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tyrimų:

Į vaiko teisių apsaugos kontrolierių kreipėsi mokinio mama, kuri prašė ištirti, ar nėra pažeidžiamos jos mažamečio • 
sūnaus teisės ir teisėti interesai, ar jo ugdymas organizuojamas ir vykdomas tinkamai, ar rūpinimasis juo yra pakankamas. 
Tačiau tyrimo metu paaiškėjo, kad vaiko motina neleidžia sūnaus į mokyklą. Tokį sprendimą ji motyvavo tuo, kad vaiką ji 
pati gali mokyti namuose, mokykloje jam neva nesaugu. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė priėmė spren dimą įspėti motiną 
dėl tėvų valdžios panaudojimo priešingai sūnaus interesams ir atkreipti jos dėmesį, jog tėvų pareiga yra dorai auklėti ir 
prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas 
visapusiškai ir harmonin gai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Į vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą kreipėsi pilietis, kuris nurodė, kad kaimy nystėje gyvena šeima, kuri • 
neprižiūri vaikų, veda asocialų gyvenimo būdą. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad vaiko motina neskyrė pakankamai dėmesio 
savo vaikams, neužtikrino vaikų si stemingo lankomumo mokykloje, pati nesilankė mokykloje ir nesidomėjo vaikų mokymusi 
bei elgesiu ir pan. Motinai buvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas dėl tėvų valdžios nepanaudojimo 
ar panaudojimo priešingai vaikų interesams. Taip pat tyrimo metu buvo nustatyta, kad mokyklos administracija pažeidė 
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pa grindų įstatymo 37 straipsnį, kuris nurodo, kad mokymo įstaigos privalo 
informuoti tėvus, kitus teisėtus vaiko atstovus, vaiko teisių apsaugos ir kitas institucijas apie vaikus, vengiančius pri valomo 
mokslo, ir kartu imtis priemonių, kurios skatintų vaikus nuolat lankyti mokyklą.
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TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA (ištrauka)
38 straipsnis.

Tėvų teisė ir pareiga  auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA (ištrauka)
18 straipsnis.

Valstybės dalyvės deda visas pastangas, kad būtų pripažintos bendros ir vienodos abiejų tėvų atsakomybės 
už vaiko auklėjimą ir vystymąsi principas. Tėvams arba, atitinkamais atvejais, teisėtiems globėjams tenka pagrindinė 
atsakomybė už vaikų auklėjimą ir vystymąsi. Pagrindinis jų rūpestis turi būti vaiko interesai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS (ištrauka)
3.155 straipsnis.

Vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi.1. 
Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, 2. 

atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų 
parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

3.165 straipsnis.
Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą privalo 1. 

rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tėvai atlikdami šias pareigas turi pirmumo teisę prieš kitus 
asmenis.

2. Tėvai privalo sudaryti sąlygas savo vaikams mokytis iki įstatymuose nustatyto amžiaus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ                                     
ĮSTATYMAS (ištrauka)

3 straipsnis. Teisėti vaiko atstovai
Teisėti vaiko atstovai yra tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą 

privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus.

11 straipsnis. Vaiko teisė į gyvenimo sąlygas
Vaiko teisę į gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi, užtikrina tėvai, 

kiti teisėti vaiko atstovai, valstybės ir vietos savivaldos institucijos.

21 straipsnis. Tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų pareiga auklėti, prižiūrėti ir išlaikyti vaiką
Tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai privalo sudaryti sąlygas vaikui augti, vystytis ir to bulėti, turi auklėti savo 1. 

vaikus humaniškai, dorais žmonėmis.
Abu tėvai vienodai privalo rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti 2. 

gyvenamuoju būstu.

35 straipsnis. Vaiko teisės į mokslą garantijos
2)   atsižvelgdami į vaiko amžių ir jo išsilavinimo lygį, tėvai arba kiti teisėti vaiko atstovai turi teisę parinkti švietimo 

įstaigą, mokymosi formą bei metodus pagal vaiko protines ir fizines galias, įsitikinimus bei gabumus. Sprendžiant šį 
klausimą, atsižvelgiama į vaiko nuomonę;

6)  tėvai ir kiti teisėti vaiko atstovai privalo sudaryti sąlygas vaikui įgyti privalomą iš silavinimą arba galimybę 
mokytis iki 16 metų. Asmenys, nevykdantys šio reikalavimo, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (ištrauka)
47 straipsnis. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos

1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:
nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, moky mo formas;1) 
dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją;2) 
gauti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyk los lankymą ir elgesį;3) 
dalyvauti mokyklos savivaldoje;4) 
naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.5) 

2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:
6–7 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti į mokyklą; užtik rinti punktualų ir reguliarų 1) 

mokyklos lankymą;
sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prie vartos ir išnaudojimo, užtikrinti, 2) 

kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;
bendradarbiauti su mokyklos vadovu, kitu švietimo teikėju, mokytojais, kitais spe cialistais, teikiančiais 3) 

specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko 
ugdymosi klausimus;

parinkti savo vaikams iki 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;4) 
kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį;5) 
užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdy mo programą.6) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTATYMAS (ištrauka)
33 straipsnis. Specialiųjų poreikių vaikų tėvų (ar vaiko globėjų) teisės ir pareigos

1. Specialiųjų poreikių vaikų tėvai (ar vaiko globėjai) turi teisę:
gauti ankstyvą (tik gimus vaikui) nuolatinę specialiąją pedagoginę, psichologinę, medicinos ir socialinę pagalbą 1) 

gyvenamojoje vietoje;
dalyvauti tėvų rengimo ugdyti specialiųjų poreikių vaiką kursuose;2) 
esant sunkumų dėl vaiko ugdymo, kreiptis į švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisiją ar pedagoginę 3) 

psichologinę tarnybą;
dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti išsamią informa ciją apie įvertinimo 4) 

rezultatus;
dalyvauti vaiko ugdymo procese;5) 
gauti informaciją apie savo vaiko ugdymą ir jo problemas iš švietimo įstaigų ir peda goginių psichologinių 6) 

tarnybų;
teikti siūlymus pedagogams, ugdantiems vaiką, švietimo įstaigos vadovams kore guoti pedagoginį procesą.7) 

33 straipsnio 2 dalis
2. Specialiųjų poreikių vaikų tėvai (ar vaiko globėjai) privalo:

užtikrinti vaiko iki 16 metų ugdymą1) 
sudaryti vaikui jo poreikiams tinkamas gyvenimo ir ugdymosi sąlygas;2) 
dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą formą bei įstaigą3) 
vykdyti pedagogų ir kitų specialistų, teikiančių pedagoginę ir psichologinę pagalbą rekomendacijas;4) 
pagal paskirtį naudoti vaikui teikiamą finansinę ir materialinę paramą.5) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS                                     
ĮSTATYMAS (įsigalioja nuo 2008-01-01, ištrauka)

10 straipsnis. Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo tvarka 
1. Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla ir vaiko teisių apsaugos tarnyba turi teisę 

kreiptis į vaiko nuolatinės ar gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorių prašydami, kad savivaldybės 
administracijos direktorius skirtų vaikui minimalios priežiūros priemonę arba kreiptųsi į teismą dėl leidimo skirti vaikui 
vidutinės priežiūros priemonę. 

17 straipsnis. Vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, atstovų pagal įstatymą teisės ir pareigos
1. Vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, atstovai pagal įstatymą turi teisę:
1) gauti informaciją apie vaiko mokyklos lankymą, ugdymo(si) sąlygas, jo pažangą; 
2) gauti informaciją apie vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymo eigą;
3) kreiptis su prašymais ar skundais;
4) sprendžiant su vaiku susijusias problemas gauti kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją 

pedagoginę, informacinę arba kitą pagalbą;
5) kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas teises.
2. Vaiko, kuriam taikoma minimalios priežiūros priemonė, atstovai pagal įstatymą privalo:
1) rūpintis, kad vaikui būtų užtikrinta galimybė lankyti mokyklą ir vaikas atliktų paskirtą minimalios priežiūros 
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priemonę;
2) bendradarbiauti su minimalios priežiūros priemonę vykdančiu asmeniu, kitais asmenimis, teikiančiais 

(galinčiais suteikti) kvalifikuotą pagalbą sprendžiant vaiko ugdymo(si), elgesio pokyčių ir kitus su vaiko interesais susijusius 
klausimus; 

3) sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas;
4) stebėti ir taisyti vaiko elgesį.

24 straipsnis. Vaiko, kuriam paskirta vidutinės priežiūros priemonė, atstovų pagal įstatymą teisės ir pareigos
1. Vaiko, kuriam paskirta vidutinės priežiūros priemonė, atstovai pagal įstatymą turi teisę:
1) gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas, jo pažangą ir pasiekimus, mokyklos lankymą;
2) gauti informaciją apie vidutinės priežiūros priemonės vykdymo eigą;
3) gauti informaciją apie vaikui teikiamą socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę 

arba kitą pagalbą; 
4) kreiptis su prašymais ar skundais; 
5) dalyvauti savivaldos institucijų, veikiančių vaikų socializacijos centre, veikloje;
6) sprendžiant su vaiku susijusias problemas, gauti kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją 

pedagoginę, informacinę arba kitą pagalbą;
7) kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas teises.
2. Vaiko, kuriam paskirta vidutinės priežiūros priemonė, atstovai pagal įstatymą privalo:
1) rūpintis, kad vaikas dalyvautų paskirtos vidutinės priežiūros priemonės vykdyme;
2) bendradarbiauti su vaikų socializacijos centru ir kitais asmenimis, teikiančiais kvalifikuotą pagalbą sprendžiant 

vaiko ugdymo(si), priežiūros, rūpinimosi sveikata, elgesio pokyčių ir kitus klausimus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO 
ĮSTATYMAS (ištrauka)

10 straipsnis. Privataus gyvenimo neliečiamumas
1. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama 

pacientų sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti.
2. Sveikatos priežiūros įstaigose duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, 

jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir 
rūšių pacientų medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama 
paciento privataus gyvenimo apsauga. 

3. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, 
prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia 
net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai 
ir sveikatos apsaugos ministro tvirtinami teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik 
turint rašytinį paciento sutikimą. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento 
sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina 
paciento interesams apsaugoti. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikta 
valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą 
prieš jo valią. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento 
atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento 
interesams apsaugoti. 

4. Nepilnamečio paciento atstovai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento medicinos dokumentais, jeigu 
tai neprieštarauja šio įstatymo reikalavimams ir nepilnamečio paciento interesams. 

5. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas. 
Pacientų medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką mokslo tikslams nustato Biomedicininių 
tyrimų etikos įstatymas, o šios informacijos panaudojimo mokymo reikalams tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota 
institucija. 

6. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento 
interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą 
bei panaudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka. Be turtinės žalos, pacientui taip pat atlyginama ir neturtinė žala. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS (ištrauka)
147 straipsnis. Darbo laiko režimas

1. Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą, savaitę ar apskaitinį laikotarpį, taip pat 
kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos taisykles. 
Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais (Kodekso 
19 straipsnis) arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Darbo laiko pradžią ir pabaigą valstybių ir savivaldybių įmonėse, 
įstaigose, organizacijose nustato Vyriausybė, vadovaudamasi šio skyriaus nuostatomis.

2. Darbuotojams nustatoma penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. Įmonėse, kuriose dėl gamybos 
pobūdžio ar kitų sąlygų penkių darbo dienų savaitė neįmanoma, nustatoma šešių darbo dienų savaitė su viena poilsio 
diena.

3. Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių 
ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo. Darbdavys privalo 
užtikrinti tolygų pamainų keitimąsi.

4. Draudžiama skirti darbuotoją dirbti dvi pamainas iš eilės.
5. Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, jeigu yra galimybė, turi pirmumo teisę pasirinkti darbo 

pamainą.

150 straipsnis. Viršvalandinių darbų apribojimas
1. Viršvalandiniais laikomi darbai, dirbami viršijant šio Kodekso 144 straipsnio 1 dalyje, 145, 146 straipsniuose ir 

149 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytą darbo laiko trukmę.
2. Viršvalandiniai darbai paprastai draudžiami. Darbdavys gali skirti viršvalandinius darbus tik išimtiniais atvejais, 

kuriuos nustato šio Kodekso 151 straipsnis. 
3. Dirbti viršvalandinius darbus neleidžiama skirti: jaunesnius kaip aštuoniolikos metų asmenis; asmenis, kurie 

mokosi bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose nenutraukdami darbo − mokymosi dienomis; kai darbo aplinkos 
veiksniai viršija leistinus dydžius ir kitais įstatymų bei kolektyvinės sutarties nustatytais atvejais.

4. Nėščios moterys, neseniai pagimdžiusios moterys, krūtimi maitinančios moterys, darbuotojai, auginantys vaiką 
iki trejų metų, darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, ir neįgalieji 
gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus tik jų sutikimu. Be to, neįgalieji gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus, 
jeigu to jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
išvada.

5. Viršvalandiniu darbu nelaikomas administracijos pareigūnų darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę. Tokių 
pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėse sutartyse, darbo tvarkos taisyklėse.

154 straipsnis. Darbas naktį 
1. Nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos.
2. Naktiniu laikomas darbas, jeigu trys darbo valandos tenka nakčiai. Naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena 

valanda. 
3. Dirbti naktį draudžiama skirti asmenis iki aštuoniolikos metų, taip pat darbuotojus, kuriems dirbti naktį neleidžia 

sveikatos priežiūros įstaigos išvada.
4. Neįgalieji, jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos išvada, nėščios moterys, neseniai pagimdžiusios moterys, krūtimi maitinančios moterys, darbuotojai, 
auginantys vaiką iki trejų metų, darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos 
metų, gali būti skiriami dirbti naktį tik jų sutikimu.

5. Nakties darbo trukmė netrumpinama esant nepertraukiamai gamybai, taip pat kai pagal darbo sutartį darbuotojas 
yra priimtas darbui naktį.

6. Darbuotojų, dirbančių naktį, sveikata nemokamai tikrinama Vyriausybės nustatyta tvarka, taip pat darbuotojo 
pageidavimu (jei turi nusiskundimų dėl nakties darbo). Jeigu nustatoma, kad darbas naktį pakenkė arba gali pakenkti 
darbuotojo sveikatai, darbdavys, vadovaudamasis sveikatos priežiūros įstaigos išvada, privalo perkelti darbuotoją dirbti 
tik dieną.

155 straipsnis. Budėjimas
1. Ypatingais atvejais, kai reikia užtikrinti įmonėje darbo tvarką ar garantuoti, jog bus atlikti neatidėliotini darbai, 

darbdavys gali pavesti darbuotojui ne dažniau kaip kartą per mėnesį, o darbuotojo sutikimu − ne dažniau kaip kartą per 
savaitę budėti įmonėje arba namuose pasibaigus darbo dienai arba poilsio ir švenčių dienomis.

2. Budėjimo laikas įmonėje kartu su darbo dienos (pamainos) trukme (kai budima darbo dienai (pamainai) 
pasibaigus) negali viršyti šio Kodekso 144 straipsnyje nustatytos darbo dienos (pamainos) trukmės, o budėjimo trukmė 
įmonėje poilsio ir švenčių dienomis, taip pat namuose negali viršyti aštuonių valandų per parą. Budėjimas įmonėje 
prilyginamas darbo laikui, o budėjimas namuose − ne mažiau kaip pusei darbo laiko.

3. Už budėjimą įmonėje, kai viršijama darbo laiko trukmė (Kodekso 144 straipsnio 1 ir 2 dalys, 145, 146 straipsniai 
ir 149 straipsnio 1 dalis), ar namuose per artimiausią mėnesį privalo būti suteikiamas poilsio laikas tokios pat trukmės kaip 
budėjimas įmonėje ar darbo laikui prilygintas budėjimo laikas (budint namuose), arba darbuotojo pageidavimu šis poilsio 
laikas gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų, arba apmokama kaip už viršvalandinį darbą.

4. Budėti įmonėje arba namuose negalima skirti asmenų iki aštuoniolikos metų. Nėščios moterys, neseniai 
pagimdžiusios moterys ir krūtimi maitinančios moterys, darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, bei darbuotojai, vieni 
auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, neįgalųjį slaugantys asmenys, neįgalieji, 
jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada, 

5711_NKD_a4.indd   37 2008.04.03   10:36:27



38

budėti įmonėje arba namuose gali būti skiriami tik jų sutikimu.

166 straipsnis. Kasmetinės minimaliosios atostogos
1. Kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė − dvidešimt aštuonios kalendorinės dienos.
2. Kasmetinės minimaliosios trisdešimt penkių kalendorinių dienų atostogos suteikiamos:
1) darbuotojams iki aštuoniolikos metų;
2) darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;
3) neįgaliesiems;
4) kitiems įstatymų nustatytiems asmenims.
3. Dirbantiems ne visą darbo laiką kasmetinės atostogos netrumpinamos.

169 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka
1. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais.
2. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo 

darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų 
laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia 
sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu.

4. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi:
1) asmenys iki aštuoniolikos metų;
2) nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos 

metų.

180 straipsnis. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai
1. Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai 

auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 
treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti 
pakaitomis.

2. Darbuotojas, ketinantis pasinaudoti šiomis atostogomis ar grįžti į darbą joms nepasibaigus, apie tai raštu 
privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ilgesnis įspėjimo 
terminas.

3. Per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama.

184 straipsnis. Nemokamos atostogos
1. Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos:
1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų − iki keturiolikos kalendorinių dienų;
2) darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų – iki trisdešimties kalendorinių dienų;
3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui jo 

pageidavimu (motinai − tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali 
viršyti trijų mėnesių;

4) neįgaliajam – iki trisdešimties kalendorinių dienų per metus;
5) darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas – iki 30 kalendorinių dienų per metus 
šalių suderintu laiku;

6) darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį – tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga;
7) santuokai sudaryti − ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos;
8) mirusio šeimos nario laidotuvėms − ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos.
2. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

214 straipsnis. Papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus
Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama 

viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems 
tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis 
valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

220 straipsnis. Garantijos ir kompensacijos tarnybinių komandiruočių atveju
1. Darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką 

paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote 
susijusios išlaidos.

2. Šių išmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.
3. Asmenų iki aštuoniolikos metų į tarnybinę komandiruotę siųsti negalima. Nėščios moterys, neseniai pagimdžiusios 

moterys ir krūtimi maitinančios moterys, darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, bei darbuotojai, vieni auginantys vaiką 
iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, gali būti siunčiami į tarnybinę komandiruotę tik jų sutikimu.

4. Papildomas garantijas laikinai dirbti užsienio valstybėje komandiruojamiems darbuotojams ir darbuotojams, 
užsienio valstybių darbdavių komandiruotiems laikinai dirbti į Lietuvos Respublikos teritoriją, nustato specialus Lietuvos 
Respublikos įstatymas. Šios garantijos taikomos nepriklausomai nuo jų darbo santykiams taikytinos teisės.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ                                                        
ĮSTATYMAS (ištrauka)

3 straipsnis. Socialinių paslaugų samprata ir tikslai 
1. Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, 

socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai 
rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

2. Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes 
savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę 
atskirtį. 

3. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms 
kilti, taip pat visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti. 

5 straipsnis. Teisė į socialines paslaugas
Gauti socialines paslaugas turi teisę: 
1) Lietuvos Respublikos piliečiai;
2) užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
3) kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais. 

7 straipsnis. Bendrosios socialinės paslaugos
1. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimai savarankiškai rūpintis asmeniniu 

(šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime gali būti ugdomi ar kompensuojami atskiromis, be nuolatinės 
specialistų pagalbos teikiamomis paslaugomis. 

2. Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, 
sociokultūrinės paslaugos, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir 
avalyne bei kitos paslaugos. 
8 straipsnis. Specialiosios socialinės paslaugos

1. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis 
asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų 
nepakanka. 

2. Specialiosioms paslaugoms priskiriama:
1) socialinė priežiūra;
2) socialinė globa. 
3. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė pagalba, kuriai 

nereikia nuolatinės specialistų priežiūros.
4. Socialinei priežiūrai priskiriamos pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino 

apnakvindinimo bei kitos paslaugos. 
5. Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, kuriai reikia nuolatinės 

specialistų priežiūros.
6. Socialinė globa pagal trukmę skirstoma į dienos, trumpalaikę ir ilgalaikę. 

9 straipsnis. Pagalbos pinigai
1. Atskirais savivaldybės nustatytais atvejais, kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui 

(šeimai) yra veiksmingiau organizuoti pinigais, šios paslaugos gali būti keičiamos į piniginę išmoką – pagalbos pinigus. 

15 straipsnis. Kreipimasis dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai)
1. Dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto 

specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, 
rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę. 

2. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar 
emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos 
narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis ir į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, savivaldybę.

3. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų 
skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios 
asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
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MOKYMO SUTARTIS (ištrauka)
X mokymo sutartis (ištrauka): Tėvai įsipareigoja:

Ugdyti vaiko pagarbą bendraamžiams, vyresniems bei visiems mokyklos bendruo menės nariams;1. 
Užtikrinti vaiko punktualumą reguliarų mokyklos lankymą2. 
Parinkti papildomo ugdymo veiklą pagal vaiko poreikius ir mokyklos pasiūlytas gali mybes;3. 
Nuolat domėtis vaiko ugdymo(si) rezultatais;4. 
Rūpintis, kad vaikas kasmet pasitikrintų sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą infor maciją iki rugsėjo 5 d., 5. 

vaikui susirgus, tą pačią dieną informuoti mokytoją ar mokyklos adminis traciją
Bendradarbiauti su pedagogais ir mokyklos administracija, koreguojant ir kontroliuo jant vaiko ugdymą(si) ir 6. 

elgesį;
Atlyginti vaiko padarytą žalą mokyklai;7. 
Pagal galimybes talkinti mokyklai tvarkant jos aplinką organizuojant renginius, re miant labdaros ir paramos 8. 

akcijas;
Aprūpinti vaiką individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, dailės, technologijos 9. 

priemonėmis, kūno kultūros apranga ir kt.)
Aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose; 10. 

aktyviai dalyvauti mokyklos savivaldoje.

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES, PSICHOTROPINES, KITAS PSICHIKĄ 
VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, NUSTATYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS 
APRAŠAS, PATVIRTINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS                                                                                                       

2007 M. SPALIO 2 D. NUTARIMU NR. 1071 (ištrauka)

1. Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo 
tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką 
veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimą pradinėse pagrindinėse, vidurinėse, profesinėse mokyklose (toliau 
vadinama – mokyklos), vaikų globos įstaigose ir viešosiose vietose.

2. Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo tikslas – siekti 
kuo anksčiau nustatyti ir motyvuoti vaikus atsisakyti žalingų įpročių, laiku suteikti kompleksinę psichologinę, medicininę 
ar kitą pagalbą vaikui ir šeimai, išvengti neigiamų medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių padarinių, susijusių su 
narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų neteisėtu vartojimu.
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INFORMACIJA TĖVAMS, KAIP SU SAVO VAIKU KALBĖTIS APIE NARKOTIKUS

Ankstyvo kalbėjimo apie narkotikus nauda:

 Jei informaciją pateiksite jūs patys, būsite tikri, kad vaiko nepasieks netiksli, iškreipta informacija.
 Ankstyvame amžiuje vaikai yra imlesni informacijai apie piktnaudžiavimo narkotikais pavojų.
 Vaikai pamažu įsisąmonins, koks yra jūsų požiūris į narkotikus ir kodėl jis yra būtent toks.
 Įgysite vaiko pasitikėjimą, todėl didesnė tikimybė, kad susidūręs su sunkumais, vaikas jums apie tai 

pasisakys.
 Kuo anksčiau pradėsite kalbėti apie narkotikus, tuo lengviau bus tęsti šią temą vaikui perkopus į 

paauglystės amžių – nereikės visko pradėti nuo pradžių.

Patarimai, kaip kalbėtis su vaiku:

1. Negąsdinkite pasekmėmis, mokykite tinkamai elgtis. Nebūtina akcentuoti, kad negalima nuo žemės 
kelti narkomanų numestų švirkštų ar adatų. Vaikai turi išmokti bendrą taisyklę – nuo žemės negalima kelti jokių 
rastų daiktų – tada supras, kad negalima kelti ir švirkštų. Taip pat nebūtina smulkiai aiškinti, kad jie neturi imti iš 
nepažįstamų asmenų saldainių ar tablečių, kurios gali apsvaiginti, užtenka pasakyti, kad apskritai nedera leistis į 
jokias kalbas su nepažįstamaisiais, juolab imti iš jų siūlomų daiktų.

2. Ne vien drauskite, bet ir aiškinkite, kodėl negalima. Vaikas turi ne tik žinoti, kad taip nedera elgtis, bet ir 
suprasti – kodėl? Klausdami kodėl, vaikai įsisąmonina elgesio taisykles. Jei vis dėlto vaikui sakysite, kad negalima 
imti saldainio iš nepažįstamo žmogaus, tai reikia paaiškinti: tai gali būti vaistai, nuo tokio saldainio galima susirgti ir 
pan. Priešingu atveju vaikas gali pasivaišinti tokiu „saldainiu“ iš smalsumo, norėdamas sužinoti, kas gi atsitiks. 

3. Paaiškinkite, kad ne visais suaugusiais asmenimis galima pasitikėti. Vaikas turi žinoti, kad yra suaugusiųjų, 
kurie gali nuskriausti, pakenkti, todėl geriau su nepažįstamais žmonėmis nebendrauti, jei šalia nėra tėvų.

4. Skatinkite ieškoti pagalbos. Vaikas neturi manyti, kad pagalbos prašymas – silpnumo ženklas. Yra 
asmenų, kurių pareiga – padėti žmonėms. Tai policininkai, medikai, ugniagesiai, pardavėjai ir pan. Juos galima 
atpažinti iš specialios aprangos, ženkliukų. Į šiuos asmenis ir reikia kreiptis pagalbos pasiklydus, susižeidus, jei 
seka nepažįstamas asmuo ir pan. 

5. Skatinkite pasitikėjimą savimi. Vaikų savarankiškumas ir pasitikėjimas padeda jiems nesutrikti susidūrus 
su įvairiomis problemomis, ieškoti sprendimo. Šias savybes didele dalimi lemia tėvai. Jūsų įžeidžiančios pastabos, 
nuolatinė kritika, per didelė kontrolė skatina vaiko nepasitikėjimą savimi ir nepilnavertiškumo jausmą.

6. Skatinkite kritiškai mąstyti. Ne visa informacija, kurią gauna vaikas, yra teisinga, tiksli ar naudinga, todėl 
išmokykite ją analizuoti: išsiaiškinti, kam ji skirta, kokio tikslo siekiama ją pateikiant ir pan. Vienas iš atvejų, kur toks 
kritinis mąstymas labai praverčia – reklaminė informacija apie cigaretes ir alkoholinius gėrimus.

7. Mokykite priimti sprendimus. Kad vaiko priimamas sprendimas būtų konstruktyvus, raginkite iš anksto 
apgalvoti visus galimus variantus, jų teigiamus ir neigiamus padarinius ir tik tada pasirinkti tinkamiausią. Tai skatins 
vaikus gerai pagalvoti prieš priimant sprendimus. 

Kaip elgtis tėvams ir kaip bendrauti su vaiku, įtarus, kad vaikas vartoja narkotikus

Įtarimas, kad vaikas gali būti susidūręs su narkotikais, sukelia itin audringą tėvų reakciją, kuri dar pablogina 
padėtį. Nors kalbėti apie narkotikus su vaiku gana sudėtinga, bet būtina.

1. Kalbėkitės tuomet, kai esate ramūs. Sužinoję, kad vaikas vartoja narkotikus, tėvai paprastai pradeda 
panikuoti. Tokiu atveju pokalbį su savo atžala nukelkite vėlesniam laikui. Geriau pasivaikščiokite, pamėginkite 
nurimti. Pamąstykite ir iš anksto nuspręskite, ką norite savo vaikui pasakyti. Tai padės kontroliuoti pokalbio eigą.

2. Žinių svarba. Daugelis tėvų nuogąstauja, kad jų vaikai apie narkotikus žino kur kas daugiau nei jie 
patys. Tėvams ypač svarbu žinoti, kaip narkotikai gali paveikti jų vaikų sveikatą ir gerovę. Vaikus neretai pasiekia 
neatitinkanti tikrovės informacija, todėl jų žinios apie narkotikus nėra patikimos, ne į visus iškylančius klausimus jie 
patys randa atsakymus.

3. Ieškokite pagalbos. Baimindamiesi audringos reakcijos, tėvai dažnai nenori, kad apie vaiko problemą 
sužinotų jų sutuoktinis. Jei nedrįstate kreiptis į partnerį, paprašykite, kad, kai šnekėsitės su vaiku, kambaryje būtų 
kitas jo mėgstamas ir gerbiamas asmuo – senelis, draugas ar mylimiausias dėdė. 
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4. Venkite klausimo „kodėl?”. „Kodėl?” yra blogiausias dalykas, kurį galite pasakyti vaikui, nes tai akimirksniu 
išprovokuoja gynybinę jo reakciją. Be to, paauglys iš tiesų gali aiškiai nežinoti, kodėl pradėjo ar galvoja pradėti 
vartoti narkotikus. Klausimai turėtų būti atsargesni, stenkitės išsiaiškinti „kaip?”, „kada?”, „ką?”, „kur?” Tai padės 
palaikyti pokalbį, o ne tik sulaukti atsakymo „taip” arba „ne”.

5. Neieškokite kaltininkų. Tėvai paprastai svarsto, kas galėtų būti kaltas, kad jų vaikas pradėjo vartoti 
narkotikus. Kartais visa kaltė suverčiama pačiam paaugliui, neretai kaltinami narkotikų prekeiviai, dar dažniau 
manoma, kad ko nors imtis turėtų mokykla. Tačiau žarstymasis kaltinimais nepadės pasijausti geriau. Norint 
apsaugoti savo vaikus nuo narkotikų, padėti jiems, svarbu patiems suprasti, kodėl jaunimas vartoja narkotikus, 
kokius pojūčius jie sukelia. Suaugę, kurie galvoja, kad jaunimas vartoja, nes „yra pasileidęs, nebežino, ko norėti“, 
„neturi užsiėmimo“ ir „jei tik panorės, galės mesti vartoti“, tikrai negalės padėti.

6. Geriau žinoti tiesą. Klaidinga būtų manyti, kad pokalbis apie narkotikus paskatins vaiką juos išbandyti. Jei 
pasiruošite tinkamai šiam pokalbiui ir suteiksite vaikui objektyvią informaciją apie narkotikų vartojimo žalą, nebijosite 
atvirai užduoti paprastų klausimų, padėsite savo vaikui pačiam susiformuoti neigiamą požiūrį į narkotikų vartojimą. 
Nesitikėkite, kad vaikas automatiškai sutiks su tuo, ką sakote, tad būkite pasirengę išklausyti ir jo nuomonę.

7. Leiskite vaikui išsikalbėti. Turite klausytis, ką sako vaikas, ypatingą dėmesį kreipdami į jo jausmus. 
Nebijokite klausti, aiškintis – kuo daugiau suprasite, tuo lengviau bus spręsti problemą. Paprašykite, kad jūsų vaikas 
savais žodžiais paaiškintų, kodėl vartoja narkotikus. Gali paaiškėti, kad tai daryti jį verčia toli gražu ne problemos 
šeimoje ar mokykloje. Narkotikų vartojimas gali būti noro viską išmėginti ar paaugliško maišto padarinys. O gal 
narkotikai jūsų vaikui tiesiog yra nesunkiai prieinami?

8. Nustatykite aiškias elgesio ribas. Svarbu ne tik tai, kad jūs žinotumėte, ką jaučia ir galvoja jūsų vaikas. 
Jam taip pat turėtų būti aiški jūsų pozicija bei šeimoje galiojančios taisyklės: ką leidžiama daryti namuose, kam 
tėvai pritaria/nepritaria, ar vaikas bus palaikomas nepriklausomai nuo to, kaip pasielgs? Tik esant aiškioms leistino 
elgesio riboms, vaikas suvoks, kad jas peržengęs, gali tikėtis atitinkamos tėvų reakcijos.  

9. Pokalbiui vaikai niekada ne per maži. Jei mažas vaikas savo kalboje pamini narkotikus, atsargiai 
paklauskite, ką jis apie tai žino. Pasakykite, kad norėdamas sužinoti daugiau, visada gali kreiptis į jus ir paprašykite, 
kad pasisakytų, jei kas nors jam pasiūlys pamėginti narkotikų.

10. Kaip elgtis su vyresniais vaikais. Paauglystės laikotarpiu vaikai tampa itin pažeidžiami ir stipriai 
priklausomi nuo draugų įtakos. Tuo tarpu tėvų kaip suaugusių asmenų autoritetas ir pasitikėjimas jais ženkliai 
smunka. Todėl svarbu, kad kalbėdami apie narkotikus nesistengtumėte gudrauti ir atrodyti „kieti”. Taip galite prarasti 
paauglio pasitikėjimą anksčiau nei spėsite apskritai jį pelnyti.

11. Būkite pasirengę klausytis. Pokalbiui su vaiku reikia nepagailėti nei laiko, nei kantrybės. Įsitikinkite, kad 
nieks nepertrauks jūsų pašnekesio. Kalbą pamėginkite pradėti iš anksto apgalvota įžanga, kuri turėtų skambėti kuo 
natūraliau. Pavyzdžiui, lyg tarp kitko užsiminkite apie neseniai skaitytą straipsnį ar matytą filmą apie narkotikus. Jei 
vaikas “užsikabins” už šios temos, būkite pasirengę jį išklausyti. 

12. Nuraminkite. Jei vaikas turi problemų dėl narkotikų, jam svarbu žinoti, kad susilauks iš jūsų visokeriopos 
pagalbos – visada atsakysite į jam rūpimus klausimus, padėsite ištverti sunkias akimirkas. Nors turite nuolat 
priminti, kad pasitikite juo, nebijokite išreikšti nusivylimo, jei šis pasitikėjimas nepateisinamas. Būkite pasiruošę 
pasipriešinimui. Jūsų vaikas gali supykti. Pasiruoškite išklausyti tokių frazių: „Tu manim nepasitiki... Aš negeriu... Aš 
nesu girtuoklis... Tau į mane nusispjauti“. Tad turėkite omenyje, kad jūsų vaikas gali mėginti manipuliuoti jumis.
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TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ)                                    
ATSAKOMYBĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS          
(ištrauka)

55 straipsnis. Bendrosios nuostatos
Asmenys, pažeidę vaiko teises, numatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, šiame ir kituose įstatymuose bei 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose vaiko teisių apsaugą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

56 straipsnis. Tėvų ir kitų teisėtų vaiko atstovų atsakomybė
Tėvams ir kitiems teisėtiems vaiko atstovams, kurie pažeidžia vaiko teises, vengia arba nevykdo pareigos 1. 

auklėti, mokyti, prižiūrėti, išlaikyti vaiką, žiauriai elgiasi su vaiku ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis bei pareigomis, 
taikoma įstatymų nustatyta civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Jeigu tėvas (motina) arba kitas teisėtas vaiko atstovas pažeidžia vaiko teises, žiau riai elgiasi su juo arba kitaip 2. 
piktnaudžiauja savo teisėmis (pareigomis), pats vaikas ir kiti asme nys turi teisę kreiptis pagalbos į vaiko teisių apsaugos, 
teisėsaugos ar kitą instituciją, kuri privalo imtis įstatymų nustatytų priemonių.

Kai tėvai (tėvas, motina) arba kitas teisėtas vaiko atstovas smurtaudamas arba kitaip sukeldamas pavojų 3. 
vaikui piktnaudžiauja tėvų valdžia ir dėl to kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei, valstybinė vaiko teisių apsaugos 
institucija arba valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija kartu su policija nedelsdama paima vaiką iš tėvų arba kitų teisėtų 
vaiko atstovų ir perduoda jį globoti (rūpintis) Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Šiuo atveju policijos pareigūnas turi teises, 
numatytas Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Paėmusi vaiką, valstybinė vaiko 
teisių apsaugos institucija apie tai nedelsdama praneša vaiko tėvams ar kitiems teisėtiems jo atstovams.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS         
(ištrauka)

181 straipsnis. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams
Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams – užtraukia įspėjimą tėvams.
Tokia pat veika, padaryta tėvų, baustų administracine nuobauda už šio straipsnio pir mojoje dalyje numatytą 

pažeidimą, – užtraukia baudą tėvams iki keturių šimtų litų.

215 straipsnis. Kliudymas jaunimui mokytis
Tėvų arba juos atstovaujančių asmenų vengimas arba kliudymas leisti į mokyklą pa grindinio išsilavinimo neįgijusį 

jaunimą iki 16 metų, taip pat pareigūnų ar kitų asmenų kliudymas lankyti mokyklą tokiam jaunimui  užtraukia baudą nuo 
vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų.

Tokia pat veika, padaryta asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą 
pažeidimą,  užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstan čių litų.

13 straipsnis. Nepilnamečių atsakomybė
Už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, numatytus šio kodekso 44 straipsnio 

trečiojoje dalyje, 175 straipsnyje, 176(1) straipsnio trečiojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje ir 183 straipsnio 
trečiojoje dalyje, administracinėn atsakomy bėn traukiami tėvai arba globėjai (rūpintojai).

175 straipsnis. Nepilnamečių padarytas chuliganizmas
Nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytas nedidelis chuliganizmas arba chuliganizmas, taip pat 

tyčinis suaugusiųjų garbės ir orumo žeminimas užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo penkiasdešimties 
iki vieno šimto litų.

178 straipsnis. Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose
Girtų nepilnamečių iki šešiolikos metų pasirodymas viešosiose vietose, taip pat jų gėri mas alkoholinių gėrimų  

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo penkiasde šimties iki vieno šimto litų.

183 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas
Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais bei kito kiais garsiniais aparatais 

ar kiti panašūs veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, 
o vakaro ir nakties metu  ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu tai trikdo viešąją rimtį,  
užtraukia įspėji mą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki trijų šimtų litų.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti pažeidimai, padaryti nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų,  
užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki trijų šimtų litų.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS (ištrauka)
6.275 straipsnis. Atsakomybė už nepilnamečių iki keturiolikos metų padarytą žalą

Už nepilnamečio iki keturiolikos metų padarytą žalą atsako jo tėvai ar globėjai, jeigu neįrodo, kad žala atsirado 
ne dėl jų kaltės

6.276 straipsnis. Atsakomybė už nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų padarytą žalą
Tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo 

padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų 
kaltės. Tokios pat teisinės pasekmės atsi randa, jeigu nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų žalos padarymo 
metu buvo mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS                                                      
(ištrauka)

82 straipsnis. Auklėjamojo poveikio priemonės nepilnamečiams
1. Nepilnamečiui, padariusiam baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą ir atleistam nuo baudžiamosios 

atsakomybės ar bausmės, gali būti skiriamos šios auklėjamojo poveikio priemonės:
1) įspėjimas;
2) turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas;
3) nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai;
4) atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti;
5) elgesio apribojimas;
6) atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą.
2. Teismas nepilnamečiui gali paskirti ne daugiau kaip tris tarpusavyje suderintas auklėjamojo poveikio 

priemones. 

86 straipsnis. Atidavimas tėvams arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims,                                                     
kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti

1. Atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti 
nustatomas nuo šešių mėnesių iki trejų metų, bet ne ilgiau kaip iki nepilnamečiui sueis aštuoniolika metų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta priemonė gali būti skiriama tais atvejais, kai:
1) tėvai ar kiti asmenys sutinka ugdyti bei prižiūrėti nepilnametį, patys nedaro neigiamos įtakos nepilnamečiui, 

turi galimybių sudaryti jo asmenybei ugdyti tinkamas sąlygas, sutinka teikti būtiną informaciją šios priemonės vykdymą 
kontroliuojančioms institucijoms;

2) nepilnametis sutinka, kad jį ugdytų bei prižiūrėtų nurodyti asmenys, ir pasižada jų klausyti bei tinkamai elgtis.
3. Atidavimas tėvams ar kitiems asmenims ugdyti ir prižiūrėti gali būti skiriamas nepilnamečiui kaip savarankiška 

poveikio priemonė ar su kitomis auklėjamojo poveikio priemonėmis. Ši priemonė negali būti skiriama, jeigu nepilnametis 
atiduodamas į specialią auklėjimo įstaigą. 

XXIII SKYRIUS
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NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VAIKUI IR ŠEIMAI

156 straipsnis. Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas
2. Tėvas, motina ar artimasis giminaitis, pagrobęs savo ar savo artimųjų mažametį vaiką iš vaikų įstaigos arba 

asmens, pas kurį vaikas teisėtai gyveno, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

157 straipsnis. Vaiko pirkimas arba pardavimas
1. Tas, kas siūlė pirkti ar kitaip įgyti vaiką arba pardavė, pirko ar kitaip perleido arba įgijo vaiką, arba verbavo, 

gabeno ar laikė nelaisvėje vaiką žinodamas arba siekdamas, kad jis būtų įtrauktas į prostituciją ar būtų pelnomasi iš jo 
prostitucijos arba jis būtų išnaudojamas pornografijai ar priverstiniam darbui, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki 
dvylikos metų.

2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė dviem ar daugiau vaikų arba mažamečiui, arba 
dalyvaudamas organizuotoje grupėje, arba siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį arba ląstelių, baudžiamas 
laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų. 

3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

158 straipsnis. Vaiko palikimas 
Tėvas, motina ar globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką 

be būtinos priežiūros norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba 
laisvės atėmimu iki dvejų metų.

159 straipsnis. Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką
Tas, kas įtikinėdamas, prašydamas, papirkdamas, grasindamas, apgaule ar kitokiu būdu įtraukė vaiką į 

nusikalstamą veiką, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

160 straipsnis. Vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar kitas apkvaišinančias priemones
Tas, kas įtraukė vaiką ne gydymo tikslais vartoti vaistus ar kitas apkvaišinančias nenarkotines priemones, 

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

161 straipsnis. Vaiko įtraukimas girtauti
1. Tas, kas įtraukė vaiką girtauti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės 

atėmimu iki dvejų metų. 
2. Tas, kas nugirdė vaiką, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba 

laisvės apribojimu, arba areštu. 

162 straipsnis. Vaiko išnaudojimas pornografijai
1. Tas, kas įtraukė vaiką dalyvauti pornografinio pobūdžio renginiuose arba išnaudojo vaiką pornografinei 

produkcijai gaminti, arba pelnėsi iš tokios vaiko veiklos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių 
metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.

163 straipsnis. Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar 
pareigomis

Tas, kas piktnaudžiavo tėvo, motinos, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atsto vų teisėmis ar pareigomis 
fiziškai ar psichiškai gniuždydamas vaiką palikdamas jį ilgą laiką be priežiūros ar panašiai žiauriai elgdamasis su vaiku, 
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

164 straipsnis. Vengimas išlaikyti vaiką 
Tas, kas vengė pareigos pagal teismo sprendimą išlaikyti vaiką, mokėti lėšas vaikui išlaikyti ar teikti kitą būtiną 

materialią paramą vaikui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 
dvejų metų.
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PEDAGOGO TEISĖS,                                                       
PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

Iš vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tyrimų:

Mokinio mama kreipėsi į Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą ir nurodė, kad mokykloje vykusių sporto • 
varžybų metu traumą gavo jos sūnus. Nors mokinį apžiūrėjo mokyklos slaugytoja, tačiau apie mokinio traumą nebuvo 
pranešta tėvams, nebuvo iškviesta greitoji pa galba. Vaikas gavo sunkią gyvybei pavojingą galvos traumą (smegenų 
kontūzija, kaukolės lūžis, kraujo išsiliejimas po smegenų dangalu). Vaikui laiku nebuvo suteikta tokiu atveju būtina pagal
ba, neinformuoti tėvai, sunkų sužalojimą patyręs vaikas visą dieną praleido mokykloje. Toks del simas ir to sąlygotas 
pavėluotas kreipimasis į gydymo įstaigą ne tik apsunkino vaiko būklę, bet galėjo nulemti rimtas sveikatos komplikacijas 
ateityje. Vykusio sporto renginio metu pedagogai neprižiūrėjo ir neužtikrino mokinių saugumo mokykloje. Po incidento 
pedagogai nemandagiai bendravo su mokinio tėvais. Tyrimo metu konstatuota, kad buvo netinkamai vykdoma pedago go 
pareigybinė instrukcija, kuri numato, kad, įvykus nelaimingam atsitikimui ar staiga susirgus mokiniui, nedelsiant turi būti 
iškviečiamas slaugytojas, greitoji pagalba ir apie įvykį informuojami moksleivio tėvai. Mokytoja neinformavo tėvų apie vaiko 
traumą. Mokyklos pedagogai nesilaikė ir mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių, kurios numato, kad pedagogas pamokų, 
papildomo ugdymo bei mokyklos organizuotų renginių metu palaiko drausmę, saugo moksleivių sveikatą ir gyvybę; moko 
moksleivius saugaus eismo taisyklių, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos pagrindų, saugaus elgesio kūno kultūros 
pamokose.

Į Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą kreipėsi mokinės tėvai. Jie nurodė, kad jų dukrai, mokyklos mokinių • 
tarybos narei, buvo pareikšti priekaištai, jog ji tėvams pasakojanti apie mokyklos problemas per daug atvirai. Mokytoja 
nepedagogiškai bendravo su mokine. Pedago gė pasakiusi, kad vaiko atvirumas jai, direktoriaus pavaduotojai, pridarė 
daug nemalonumų, to dėl mokinė dar pajusianti pasekmes. Visi asmeniniai priekaištai vaikui buvo „išrėkti“. Pedagogei už 
nepagarbų elgesį su mokyklos mokinių tarybos nare buvo pareikšta drausminė nuobauda – pastaba. Vaiko teisių apsaugos 
kontrolierė atkreipė dėmesį į tai, kad įgyvendinant vaiko teisę į mokslą būtina užtikrinti švietimo paslaugų teikimą savitarpio 
pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, bendraujant su mokiniais laikytis priimtų elgesio 
taisyklių ir pedagogo etikos normų.
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PEDAGOGO TEISĖS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (ištrauka)
24 straipsnis. Pagalba mokyklai ir mokytojui

Pagalbos mokyklai ir mokytojui paskirtis – sudaryti sąlygas mokytojams toliau moky tis, sukurti aplinką, 1. 
skatinančią mokyklos plėtrą bei mokytojo profesinį tobulėjimą, ir teikti reika lingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę 
pagalbą.

Konsultacinę pagalbą mokytojams teikia psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios, socialinės 2. 
pedagoginės pagalbos teikėjai, mokytojai konsultantai ir kiti asmenys.

Pagalba mokytojų kvalifikacijai tobulinti yra sudedamoji neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalis.3. 

29 straipsnis. Priėmimas į mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos
9. Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pa gal privalomojo švietimo 

programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios arsocialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su 
jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei vaikų teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje 
mokykloje.

10. Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę 
mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su vaikų teisių apsaugos tarnyba gali būti pašalintas iš valstybinės ar 
savivaldybės bendrojo lavinimo mokyk los. Mokyklos vadovas kartu su mokyklos steigėju arba bendru steigėjų susitarimu, jo 
tėvams (globėjams, rūpintojams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą mokykla 
informuoja jo gyvenamosios vietos savivaldybę.

38 straipsnis. Mokymosi pasiekimų vertinimas
Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pa žangą, nustatyti jo 1. 

pasiekimus ir, palyginus su valstybiniais išsilavinimo ar (ir) kvalifikacijų stan dartais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio 
mokymosi ar veiklos.

Mokymosi pasiekimus vertina mokytojas, švietimo teikėjas, mokyklos steigėjas, Švietimo ir mokslo ministerija 2. 
ir jos įgaliotos institucijos.

48 straipsnis. Teisė dirbti mokytoju
1. Kvalifikacinius reikalavimus mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmo kyklinio, neformaliojo vaikų 

švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo, pro fesinio mokymo, aukštesniųjų studijų programas, nustato 
švietimo ir mokslo ministras. Dirbti mokytoju pagal šias programas turi teisę:

asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavi nimą, turintis pedagogo 1) 
kvalifikaciją, bei asmuo, nurodytas šio Įstatymo 31 straipsnio 5 dalyje;

pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju – asmuo, įgijęs aukštąjį ar aukštes nįjį (specialųjį vidurinį, 2) 
įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, bet neturintis pedagogo kvalifikacijos, bei asmuo, baigęs profesinę mokyklą, turintis 
3 metų atitinkamos srities darbo praktiką. Šie as menys turi būti išklausę švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 
pedagoginiųpsichologinių žinių kursą;

3) neformaliojo vaikų švietimo mokytoju – asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 
metų) ar vidurinį išsilavinimą, bet neturintis pedagogo kvalifikacijos, iš klausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka 
pedagoginiųpsichologinių žinių kursą.

2. Pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas gali mokyti:
asmuo, įgijęs aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsi lavinimą;1) 
asmuo, baigęs profesinę mokyklą, turintis kvalifikaciją arba ne trumpesnę kaip 3 metų atitinkamos srities darbo 2) 

praktiką.

49 straipsnis. Mokytojo teisės ir pareigos
1. Mokytojas turi teisę:

siūlyti savo individualias programas; pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir for mas;1) 
ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;2) 
būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;3) 
dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplin koje, turėti higienos 4) 

reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;
dalyvauti mokyklos savivaldoje;5) 
naudotis kitomis Profesinio mokymo, Specialiojo ugdymo, Aukštojo mokslo, Nefor maliojo suaugusiųjų 6) 

švietimo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.
3. Pedagogų profesinių sąjungų atstovai turi teisę netrukdomai dalyvauti sprendžiant pedagogų darbo sąlygų 

klausimus darbovietėje.
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50 straipsnis. Laisvojo mokytojo teisės ir pareigos
Laisvasis mokytojas teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti neformalųjį švietimą, vyk dyti ikimokyklinio ugdymo 1. 

arba formaliojo švietimo programas papildančius bei mokinių saviraiš kos poreikius tenkinančių programų modulius.
Laisvasis mokytojas turi teisę:2. 
vykdyti neformaliojo ir kai kuriuos formaliojo švietimo programų modulius;1) 
dirbti pagal savo individualias programas;2) 
pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;3) 
teikti informacinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą.4) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTATYMAS                                          
(ištrauka)

34 straipsnis.
Pedagogai, ugdantys specialiųjų poreikių asmenis, turi teisę:

būti materialiai skatinami už darbą su specialiųjų poreikių asmenimis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 1) 
nustatyta tvarka;

gauti metodinę pagalbą parenkant ir paruošiant specialiąsias mokymo priemones ir mokymo medžiagą darbui 2) 
su specialiųjų poreikių asmenimis;

turėti tinkamas sąlygas, mokymo priemones ir ugdymui skirtą kompensacinę techni ką darbui su specialiųjų 3) 
poreikių asmenimis;

turėti pedagogo padėjėją, jei klasėje, grupėje yra asmuo (asmenys), turintis didelių ar labai didelių specialiųjų 4) 
ugdymosi poreikių.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS                                    
ĮSTATYMAS (įsigalioja nuo 2008-01-01, ištrauka)

10 straipsnis. Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo tvarka 
1. Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla ir vaiko teisių apsaugos tarnyba turi teisę 

kreiptis į vaiko nuolatinės ar gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorių prašydami, kad savivaldybės 
administracijos direktorius skirtų vaikui minimalios priežiūros priemonę arba kreiptųsi į teismą dėl leidimo skirti vaikui 
vidutinės priežiūros priemonę. 

11 straipsnis. Savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės ir mokyklos prevencinio 
darbo grupės 

1. Savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės paskirtis – koordinuoti socialinio ugdymo, 
reabilitacijos, prevencijos ir kitų prevencinių programų įgyvendinimą savivaldybėje, tarpinstitucinį bendradarbiavimą teikiant 
metodinę, informacinę, konsultacinę ir dalykinę pagalbą mokyklų prevencinio darbo grupėms.

2. Savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupė sudaroma iš teritorinės policijos įstaigos, 
vaiko teisių apsaugos tarnybos, socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos ir kitų institucijų, dalyvaujančių prevencinėje veikloje, 
atstovų. Savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupės veikia pagal savivaldybės administracijos 
direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą.

3. Savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupė:
1) surenka informaciją, būtiną priimti sprendimui dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, 

pateikia ją savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, dalyvauja posėdžiuose dėl minimalios ar 
vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

2) koordinuoja socialinio ugdymo, reabilitacijos, prevencijos ir kitų programų įgyvendinimą savivaldybėje;
3) koordinuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo prevencinio darbo srityje įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje 

ir mokyklų prevencinio darbo grupių veiklą;
4) teikia metodinę ir konsultacinę paramą prevenciniam darbui organizuoti mokyklose ir numato priemones 

kartu su policijos, sveikatos priežiūros, vaiko teisių apsaugos, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis įtraukdama į 
prevencinio darbo organizavimą verslo atstovus, konfesines ir vietos bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, vaikų 
atstovus pagal įstatymą, politikus, visuomenės veikėjus;

5) kaupia ir analizuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių mokyklų, kitų institucijų informaciją teisės pažeidimų, 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo ir kitais klausimais;

6) vertina, kaip vykdomos prevencinės priemonės švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų įstaigose, rūpinasi 
prevencinio darbo veiksmingumu i teikia ataskaitą savivaldybės administracijos direktoriui;

7) teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl vaiko minimalios ar vidutinės 
priežiūros priemonių tobulinimo. 

4. Mokyklos prevencinio darbo grupės paskirtis – spręsti prevencinio darbo klausimus mokykloje vykdant teisės 
pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevenciją, 
įgyvendinti šios srities prevencines programas, organizuoti švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams 
pagal įstatymą.

5. Mokyklos prevencinio darbo grupė sudaroma iš mokyklos vadovo pavaduotojo ugdymui, mokytojų, klasės 
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auklėtojų, psichologo, socialinio pedagogo, kitų asmenų (mokinių, vaiko atstovų pagal įstatymą, mokyklos savivaldos 
institucijų atstovų, vaiko teisių apsaugos tarnybos, pedagoginės psichologinės tarnybos atstovų ir kitų asmenų, kurie gali 
prisidėti prie prevencinės veiklos organizavimo mokykloje). Mokyklos prevencinio darbo grupei vadovauja mokyklos vadovo 
pavaduotojas ugdymui. Mokyklos prevencinio darbo grupė veikia pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo reglamentą.

6. Mokyklos prevencinio darbo grupė:
1) rengia prevencinio darbo planus, nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, 

tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus;
2) vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių 

užimtumo ir kitose srityse;
3) organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;
4) kasmet rengia prevencinio darbo ataskaitas ir mokyklos vadovui teikia siūlymus dėl šio darbo tobulinimo;
5) teikia siūlymus savivaldybės administracijos prevencinio darbo koordinavimo grupei dėl vaiko minimalios 

priežiūros priemonių tobulinimo. 

18 straipsnis. Vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdančio asmens teisės ir pareigos 
1. Vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo turi teisę: 
1) reikalauti, kad vaikas, kuriam paskirta minimalios priežiūros priemonė, ir jo atstovai pagal įstatymą atliktų jiems 

nustatytas pareigas;
2) teikti siūlymus savivaldybės administracijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo; 
3) teikti siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui dėl vaikui paskirtos minimalios 

priežiūros priemonės pratęsimo, pakeitimo ir panaikinimo;
4) naudotis kitomis teisėmis, susijusiomis su vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymu.
2. Vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo privalo:
1) užtikrinti tinkamą vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymą;
2) ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymo termino pabaigos 

atsiskaityti savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui už vaikui paskirtos minimalios priežiūros 
priemonės vykdymą;

3) bendradarbiauti su savivaldybės administracija, vaiko teisių apsaugos tarnyba, vaiko atstovais pagal įstatymą 
ir kitais asmenimis bei institucijomis; 

4) atlikti kitas pareigas, susijusias su vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymu.

19 straipsnis. Mokyklos vadovo įgaliojimai 
Mokyklos vadovas:
1) užtikrina, prižiūri ir atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą mokykloje; 
2) sudaro mokyklos prevencinio darbo grupę ir tvirtina jos darbo reglamentą; 
3) užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams 

aplinką; 
4) tvarko pašalinių asmenų patekimo į mokyklą apskaitą ir tai kontroliuoja, organizuoja jos teritorijos ir prieigų 

stebėjimą, informuoja teritorinę policijos įstaigą apie žinomus ar įtariamus smurto, prievartos, narkotikų platinimo, viešosios 
tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus;

5) supažindina mokyklos bendruomenę su teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teises, pareigas ir atsakomybę 
už teisės pažeidimus, mokyklos lankymą, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo 
prevenciją ir mokinių užimtumą;

6) bendradarbiauja su pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorine policijos, 
socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko 
teisių apsaugos srityje; 

7) prireikus sudaro sutartis su institucijomis, dirbančiomis prevencinį darbą savivaldybėje, kitose vietovėse dėl 
pagalbos teikimo mokykloje ar už jos ribų; 

8) organizuoja mokinių užimtumą po pamokų ir mokinių atostogų metu.

25 straipsnis. Vaikų socializacijos centro darbuotojų pareigos ir atsakomybė
1. Vaikų socializacijos centro darbuotojai privalo teikti vaiko poreikius atitinkančią kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, 

psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę arba kitą pagalbą, pažinti vaiko individualumą, plėtoti jo gebėjimus, 
rūpintis vaiko ugdymu, skatinti asmenybės brandą, ugdyti profesinius įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, gerbti 
vaiko teises, nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, vykdyti kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas pareigas. 

2. Darbuotojai, vykdydami savo pareigas, bendradarbiauja su vaiko atstovais pagal įstatymą, savivaldybės 
administracija, vaiko teisių apsaugos tarnyba ir kitais savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis institucijomis ir 
asmenimis.

3. Darbuotojai už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, kitus teisės pažeidimus atsako įstatymų 
nustatyta tvarka.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS (ištrauka)
15 straipsnis. Kreipimasis dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai)

4. Švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai, 
turintys duomenų apie socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) reikalingumą, privalo apie tai nedelsdami informuoti asmens 
(šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę. Šiuo atveju klausimas dėl socialinių paslaugų skyrimo svarstomas be asmens 
(vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymo. 

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES, PSICHOTROPINES, KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS 
MEDŽIAGAS, NUSTATYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS, PATVIRTINTAS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. SPALIO 2 D. NUTARIMU NR. 1071 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo 1. 
tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką 
veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimą pradinėse pagrindinėse, vidurinėse, profesinėse mokyklose (toliau 
vadinama – mokyklos), vaikų globos įstaigose ir viešosiose vietose.

Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo tikslas – siekti 2. 
kuo anksčiau nustatyti ir motyvuoti vaikus atsisakyti žalingų įpročių, laiku suteikti kompleksinę psichologinę, medicininę 
ar kitą pagalbą vaikui ir šeimai, išvengti neigiamų medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių padarinių, susijusių su 
narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų neteisėtu vartojimu.

Šiame Apraše vartojamos sąvokos:3. 
Ankstyvoji intervencija – psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos priemonės, taikomos vaikams po to, 

kai nustatoma, kad jie vartoja psichiką veikiančias medžiagas, skirtos skatinti nevartoti šių medžiagų.
Apsinuodijimas – patologinė organizmo būklė, kurią sukelia narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimas.
Apsvaigimas – psichikos būsena ar elgesio sutrikdymas, kuriuos sukelia pavartotos narkotinės, psichotropinės, 

kitos psichiką veikiančios medžiagos.
Medicininė apžiūra – specialių žinių ir reikiamą kvalifikaciją turinčių visų rūšių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų asmens sveikatos priežiūros specialistų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė 
atlikti medicininę apžiūrą, atliekami veiksmai, kuriais nustatoma, ar vaikas vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką 
veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, apsinuodijęs jomis.

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos – gamtinės ar sintetinės medžiagos, kurios įrašytos į narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 (Žin., 2000, 
Nr. 4113).

Psichiką veikiančios medžiagos – psichoaktyvios medžiagos, sukeliančios psichikos ir elgesio sutrikimus, kurie 
klasifikuojami pagal 10osios redakcijos Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (TLK10), pradėtą 
naudoti vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 1996 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 542 (Žin., 2001, Nr. 501758).

Sveikatos priežiūros paslaugos – vaiko sveikatos būklės vertinimas, psichikos ir elgesio sutrikimų diagnostika, 
gydymas ir slauga.

Vaikas – žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymai numato kitaip.
Vaiko atstovai pagal įstatymą – tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, – asmuo, įgijęs 

visuomenės sveikatos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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II. VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES, PSICHOTROPINES, KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS 
MEDŽIAGAS, NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOSE

Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad jų mokyklą lankantis vaikas mokyklos teritorijoje vartoja 4. 
narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, nedelsdami informuoja 
apie tai mokyklos vadovą ar jo įgaliotus asmenis, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos 
priežiūrą mokykloje.

Mokyklos vadovas ar jo įgalioti asmenys, esant šio Aprašo 4 punkte nurodytoms aplinkybėms:5. 
nedelsdami informuoja vaiko atstovus pagal įstatymą apie įtarimą, kad jis vartoja narkotines, psichotropines, kitas 

psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų ir kad jam reikėtų atlikti medicininę apžiūrą;
informuoja vaiką, vaiko atstovus pagal įstatymą apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias sveikatos 

priežiūros paslaugas;
informuoja vaiką, vaiko atstovus pagal įstatymą apie institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias psichologinę, 

socialinę, teisinę ar kitą pagalbą.
Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad jų mokyklą lankantis vaikas mokyklos teritorijoje yra apsinuodijęs 6. 

narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:
suteikia vaikui pirmąją pagalbą;
nedelsdami organizuoja vaiko pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o kai reikia skubios medicinos 

pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą;
nedelsdami informuoja apie tai mokyklos vadovą ar jo įgaliotus asmenis, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje.
Mokyklos vadovas ar jo įgalioti asmenys apie įtarimą, kad vaikas yra apsinuodijęs narkotinėmis, 7. 

psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ir gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja 
apie tai vaiko atstovus pagal įstatymą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, savo darbe vadovaujasi 8. 
Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro 
ir švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V1035/ISAK2680 (Žin., 2005, Nr. 1535657), kitais šio 
specialisto teises ir pareigas nustatančiais teisės aktais.

Mokyklų vadovai jų vadovaujamose įstaigose:9. 
užtikrina, kad būtų įgyvendinama narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, 

ankstyvoji intervencija, skirta vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, 
teikiama pagalba vaikams, vartojantiems šias medžiagas, plėtojamas įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas su vaiko teisių 
apsaugos tarnybomis, teisėsaugos, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigomis; 

supažindina darbuotojus ir vaikus su šio Aprašo nuostatomis.

III. VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES, PSICHOTROPINES, KITAS PSICHIKĄ 
VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS VAIKŲ GLOBOS (RŪPYBOS) 

ĮSTAIGOSE

Vaikų globos (rūpybos) įstaigos (toliau vadinama – globos įstaiga) darbuotojai, įtarę, kad jų globojamas 10. 
(rūpinamas) vaikas vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių 
medžiagų, nedelsdami informuoja apie tai globos įstaigos vadovą ar jo įgaliotus asmenis, taip pat sveikatos priežiūros 
specialistą (jeigu globos įstaigoje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos).

Globos įstaigos vadovas ar jo įgalioti asmenys, esant šio Aprašo 10 punkte nurodytoms aplinkybėms, 11. 
organizuoja, kad vaikui būtų atlikta medicininė apžiūra, suteiktos kitos sveikatos priežiūros paslaugos ir suteikta psichologinė, 
socialinė, kita reikiama pagalba.

Globos įstaigos darbuotojai, įtarę, kad jų globojamas (rūpinamas) vaikas apsinuodijęs narkotinėmis, 12. 
psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:

1)      suteikia vaikui pirmąją pagalbą;
nedelsdami organizuoja vaiko pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o kai reikia skubios medicinos 

pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą;
2)     nedelsdami informuoja apie tai globos įstaigos vadovą ar jo įgaliotus asmenis, taip pat sveikatos priežiūros 

specialistą (jeigu globos įstaigoje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos).
Globos įstaigų vadovai jų vadovaujamose įstaigose:13. 

1)   užtikrina, kad būtų įgyvendinama narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencija, ankstyvoji intervencija, skirta vaikams, vartojantiems narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias 
medžiagas, teikiama pagalba vaikams, vartojantiems šias medžiagas, plėtojamas įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas 
su vaiko teisių apsaugos tarnybomis, teisėsaugos, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigomis; 

2)     supažindina darbuotojus ir vaikus su šio Aprašo nuostatomis.
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IV. VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES, PSICHOTROPINES, KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS 
MEDŽIAGAS, NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS VIEŠOSIOSE VIETOSE

Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymą viešosiose 14. 
vietose organizuoja ir vykdo policijos pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymu (Žin., 
2000, Nr. 902777), Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo 
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 (Žin., 2006, Nr. 56
2000), medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir 
Bendros asmens būklės įvertinimo metodikomis, patvirtintomis sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu 
Nr. V505 (Žin., 2006, Nr. 712641), kitais policijos pareigūnų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Policijos pareigūnai, įtarę, kad viešojoje vietoje vaikas vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką 15. 
veikiančias medžiagas ar (ir) yra apsvaigęs nuo šių medžiagų:

1)     nedelsdami informuoja apie tai vaiko atstovus pagal įstatymą;
2) organizuoja, kad vaikui būtų atlikta medicininė apžiūra ir suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos.

Policijos pareigūnai, įtarę, kad vaikas apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką 16. 
veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:

1)     suteikia vaikui pirmąją pagalbą;
2)    organizuoja vaiko pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o kai reikia skubios medicinos pagalbos, 

kviečia greitąją medicinos pagalbą arba nedelsdami patys pristato vaiką į asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
3)   nedelsdami informuoja vaiko atstovus pagal įstatymą, kad vaikas apsinuodijęs ar įtariamas apsinuodijęs 

narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Medicininė apžiūra atliekama ir kitos reikiamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Asmens sveikatos priežiūros specialistai, nustatę, kad vaikas vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką 
veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, informuoja vaiką ir jo atstovus pagal įstatymą apie tai ir apie 
institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias atitinkamą medicininę, psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą. 

19. Informacija apie vaikus, vartojančius narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, arba 
vaikus, turinčius priklausomybę nuo šių medžiagų, turi būti disponuojama tiek, kiek reikalinga vaiko teisei būti sveikam 
užtikrinti, tačiau nepažeidžiant vaiko teisės į privatų gyvenimą, asmens neliečiamybę, todėl ši informacija gali būti teikiama 
tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
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MOKYTOJŲ PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ištrauka)
X vidurinės mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas (ištrauka): Mokytojo teisės:

Laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus;1. 
Kelti savo kvalifikaciją persikvalifikuoti, atestuotis. Gauti kvalifikacinę kategoriją ati tinkantį atlyginimą;2. 
Dalyvauti mokyklos savivaldoje3. 
Rengti individualias ugdymo programas;4. 
Dirbti saugioje ir sveikojo aplinkoje5. 
Nustatyta tvarka gauti mokamas ir nemokamas atostogas6. 

7. Ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus ir kt.

MOKYKLOS NUOSTATAI (ištrauka)
X mokyklos nuostatų ištrauka: Mokytojo teisės:

Laisvai pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir formas, laiduojančias reikiamus ugdymo 1. 
rezultatus;

Tobulinti savo kvalifikaciją persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą2. 
Burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, da lykines ir metodines 3. 

sekcijas, būrelius ar susivienijimus;
Nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifika cijai tobulinti;4. 
Gauti atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka;5. 
Vertinti mokyklos vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą6. 
Dalyvauti mokyklos savivaldoje;7. 
Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje ap linkoje, turėti higienos 8. 

reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą
Koreguoti tėvų (ar vaiko globėjų) ir sociokultūrinės aplinkos poveikį mokinių ugdymui(si);9. 
Naudotis kitomis Švietimo įstatymo ar kitų teisės aktų numatytomis teisėmis;10. 
Siūlyti savo individualias programas;11. 
Mokyklos vadovams teigti savo pasiūlymus dėl ugdymo planų sudarymo, dėl ugdy mo proceso organizavimo 12. 

gerinimo, dėl pamokų krūvio skirstymo, dėl ūkinės finansinės veiklos organizavimo.

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003-11-10 ĮSAKYMU NR. ISAK-1581                                                                                                   
PATVIRTINTAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAVYZDINIS                        

PAREIGINIS APRAŠAS (ištrauka)
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas turi teisę:

Gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo politikos inovacijas;1. 
Kryptingai pasirinkti veiklos organizavimo būdus ir formas;2. 
Gauti informacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą iš socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų, pradinių 3. 

klasių mokytojų ir kitų pedagogų, administracijos, Vaiko teisių apsaugos tar nybos, Pedagoginės psichologinės tarnybos, 
Pedagoginio psichologinio centro ir kt;

Pagal kompetenciją konsultuoti tėvus, įstaigos pedagogus, kitus su priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu 4. 
susijusius asmenis ar institucijų atstovus;

Turėti padėjėją5. 
Tobulinti kvalifikaciją6. 
Teikti siūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo.7. 

5711_NKD_a4.indd   53 2008.04.03   10:36:29



54

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005-11-11 ĮSAKYMU NR. ISAK-2249                                                                                                                                     
PATVIRTINTAS PAVYZDINIS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS                                                   

APRAŠYMAS (ištrauka)
Auklėtojo teises:

Pasirinkti pedagoginės veiklos metodus ir formas;1. 
Gauti informaciją apie valstybės ir regiono švietimo naujoves;2. 
Gauti informacinę, konsultacinę, metodinę pagalbą iš socialinių, specialiųjų peda gogų, logopedų, 3. 

surdopedagogų, tiflopedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų, administracijos;
Teikti siūlymus administracijai dėl ugdymo proceso ir įstaigos veiklos tobulinimo;4. 
Dalyvauti įstaigos savivaldoje;5. 
Teisės aktų nustatyta tvarka tobulinti kvalifikaciją, atestuotis;6. 
Į atostogas, darbo užmokestį ir kitas pedagoginiams darbuotojams teisės aktų nu statytas garantijas;7. 
Turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;8. 
Ne trumpesnę nei 0,5 val. trukmės pietų pertrauką;9. 

10. Ne mažiau kaip 3 val. per savaitę skirti metodinei veiklai.

ŠVIETIMO IR MOKSLO 2001-12-14 ĮSAKYMU NR. 1667 PATVIRTINTOS SOCIALINIO 
PEDAGOGO PAREIGYBĖS INSTRUKCIJA (ištrauka)

Socialinio pedagogo teisės:
Būti švietimo įstaigos tarybos nariu, dalyvauti direkciniuose pasitarimuose;1. 
Susipažinti su švietimo, globos ar kitos socialinės įstaigos dokumentacija, skirta at skiriems ugdytiniams ir 2. 

klasių (grupių) bendruomenėms;
Lankytis pamokose ir papildomo ugdymo veikloje;3. 
Teikti siūlymų švietimo ar globos įstaigos administracijai, pedagogams, klasių auklė tojams, tėvams, teisėtiems 4. 

vaiko atstovams;
Prireikus kreiptis į atitinkamus specialistus švietimo ar globos įstaigoje ir už jos ribų;5. 
Gauti reikiamą informaciją ir paramą iš valdžios, vaikų teisių apsaugos, teisėsaugos ir kitų įstaigų;6. 
Atstovauti vaiko teisėms švietimo ar globos įstaigoje ir už jos ribų;7. 
Gauti mokslinę, metodinę pagalbą iš mokslo, švietimo, socialinių įstaigų;8. 
Pagal galiojančius įstatymus sistemingai tobulinti savo kvalifikaciją, pasirenkant tin kamas formas ir laiką.9. 
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PEDAGOGO PAREIGOS

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA (ištrauka)
Vaiko teisių konvencijos 29 straipsnis:

1. Valstybės dalyvės susitaria, kad vaiko lavinimo tikslas turi būti:
kuo visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus;a) 
ugdyti pagarbą žmogaus teisėmis ir pagrindinėms laisvėms, taip pat principams, paskelbtiems Jungtinių Tautų b) 

Įstatuose;
ugdyti vaiko pagarbą, savo kultūriniam identitetui, kalbai ir vertybėms; šalies, kurioje vaikas gyvena, c) 

nacionalinėms vertybėms; civilizacijoms, kurios skiriasi nuo jo paties civilizacijos;
parengti vaiką sąmoningam gyvenimui laisvoje visuomenėje, pagrįstam supratimo, taikos pakantumo, vyrų d) 

ir moterų lygiateisiškumo, visų tautų, etninių, nacionalinių ir religinių grupių, taip pat vietinės kilmės asmenų draugystės 
principais;

ugdyti pagarbą gamtai.e) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ                                  
ĮSTATYMAS (ištrauka)

37 straipsnis. Vaikų, vengiančių privalomo mokslo, kontrolė
Mokymo įstaigos privalo informuoti tėvus, kitus teisėtus vaiko atstovus, vaiko teisių ap saugos ir kitas institucijas 

apie vaikus, vengiančius privalomo mokslo, ir kartu imtis priemonių, kurios skatintų vaikus nuolat lankyti mokyklą, mažintų 
moksleivių, palikusių mokyklą, skaičių.

43 straipsnis. Vaiko apsaugos nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos bendrosios 
nuostatos

1. Valstybės, vietos savivaldos institucijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sau goti vaiką nuo neigiamos 
socialinės aplinkos įtakos.

4. Fizinis ar juridinis asmuo, sužinojęs apie vaiką, kuriam būtina pagalba, privalo pra nešti apie tai policijai, vaiko 
teisių apsaugos ar kitai kompetentingai institucijai.

44 straipsnis. Vaiko apsauga nuo alkoholinių gėrimų bei rūkymo
1. Vaikams turi būti ugdoma nuostata prieš rūkymą ir alkoholinių gėrimų vartojimą.

45 straipsnis. Vaiko apsauga nuo narkotinių, nuodingųjų, kitų stipriai veikiančių priemo  
nių bei medžiagų vartojimo

1. Vaikas turi būti apsaugotas nuo neteisėto narkotinių, nuodingųjų, kitų stipriai orga nizmą veikiančių priemonių 
bei medžiagų vartojimo, tokių priemonių bei medžiagų gaminimo, jų pardavinėjimo ar kitokio platinimo.

48 straipsnis. Pagrindinės vaiko pareigos ir jo atsakomybės ugdymas
3. Vaikas turi būti ugdomas atlikti pareigas ir pats atsakyti už savo poelgius šeimoje, mokymo bei auklėjimo 

įstaigose, darbe, socialinėje aplinkoje.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (ištrauka)
43 straipsnis. Mokyklos veikla

9. Mokykla privalo užtikrinti ugdymo, mokymo, studijų, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, 
mokymo sutarties sudarymą bei sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą.

49 straipsnis. Mokytojo teisės ir pareigos Mokytojas privalo:
užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;1) 
ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių 2) 

plėtotę;
laikytis teisės norminių aktų patvirtintų Mokytojo etikos normų ir mokyklos vidaus tvarką nustatančių 3) 

dokumentų;
tobulinti savo kvalifikaciją;4) 
suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;5) 
nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;6) 
mokyklos tarybos ir mokyklos vadovo nustatyta tvarka informuoti tėvus (įtėvius), globėjus ar rūpintojus apie jų 7) 

vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį;
vykdyti kitas Specialiojo ugdymo, Profesinio mokymo, Aukštojo mokslo, Neformalio jo suaugusiųjų švietimo 8) 

įstatymų nustatytas pareigas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOJO UGDYMO                                                                
ĮSTATYMAS (ištrauka)

34 straipsnis. Pedagogų, ugdančių specialiųjų poreikių asmenis, teisės ir pareigos Pedagogai,                            
ugdantys specialiųjų poreikių asmenis, privalo:

pritaikyti specialiųjų poreikių asmenims ugdymo metodus, programą, turinį ir parinkti tinkamas mokymo 1) 
priemones;

esant sunkumams dėl vaiko ugdymo, gavę vaiko tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą raštu, kreiptis į švietimo 2) 
įstaigos specialiojo ugdymo komisiją, kad įvertintų vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, ir vykdyti jos rekomendacijas;

bendradarbiauti su specialiųjų poreikių vaiko tėvais (ar vaiko globėjais), konsultuoti juos specialiojo ugdymo 3) 
klausimais ir informuoti apie vaiko ugdymosi pažangą, sunkumus ir problemas;

kelti darbo su specialiųjų poreikių asmenimis kvalifikaciją.4) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS                                      
ĮSTATYMAS (ištrauka)

10 straipsnis. Kreipimasis dėl socialinės paramos mokiniams
5. Jei socialinės rizikos šeimoje augančio mokinio tėvai (įtėviai) nesikreipia dėl socia linės paramos mokiniams, 

mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos sa vivaldybės administraciją ir pateikia turimą informaciją, 
reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.
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MOKYKLOS NUOSTATAI (ištrauka)
Mokytojos pareigos (ištrauka):

Įsisąmoninti mokyklos paskirtį, tikslus ir uždavinius, laikytis mokyklos nuostatų;1. 
Pagal mokinių siekius ir galimybes individualizuoti ugdymo turinį, laiduojant pozity vius ugdymo rezultatus;2. 
Skatinti mokinius mokytis, padėti turintiems mokymosi sunkumų, objektyviai vertinti mokinių pasiekimus;3. 
Taikyti veiksmingus mokymosi motyvacijos susigrąžinimo būdus bei naujas mokymo(si) technologijas;4. 
Siekti, kad kiekvienas mokinys gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsako mybės už savo veiksmus, 5. 

savarankiškai veiktų vadovaudamasis pilietinėmis nuostatomis;
Bendradarbiaujant su pedagogine psichologine tarnyba integruotiems specialiųjų poreikių mokiniams pritaikyti 6. 

ugdymo turinį, metodus ir mokymo priemones;
Siekti, kad mokiniai savo kelią grįstų dorinėmis vertybėmis;7. 
Padėti mokiniams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus, daryti poveikį 8. 

sociokultūrinei mokyklos aplinkai;
Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos, civilinės saugos, saugos darbe bei buityje įgū džius;9. 
Ugdyti mokinių savarankiškumą gebėjimą mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę už 10. 

savo mokymąsi;
Laikytis bendrųjų ir pedagoginės etikos normų;11. 
Sistemingai ruoštis pamokoms, papildomojo ugdymo veiklai.12. 
Analizuoti savo pedagoginę veiklą vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti mokinius, jų tėvus (ar 13. 

vaiko globėjus), kolegas ir mokyklos vadovus;
Stebėti, analizuoti ir koreguoti tėvų (ar vaiko globėjų) ir sociokultūrinės aplinkos poveikį jaunimo ugdymui;14. 
Tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis;15. 
Laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;16. 
Bendradarbiauti su kolegomis organizuojant mokyklos mokinių ugdymą(si);17. 
Įtvirtinti demokratiškus tarpusavio santykius, tolerancijos ir reiklumo sau bei kitiems nuostatas;18. 
Ugdyti mokinių vertybines orientacijas ir dorines nuostatas ugdymo turiniu, asme niniu pavyzdžiu;19. 
Dalyvauti mokyklos organizuojamuose renginiuose;20. 
Dalyvauti brandos egzaminų, pasiekimų patikrinimo organizavimo, vykdymo ir ver tinimo darbe;21. 
Nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius, pa siekimus, elgesį;22. 
Vykdyti kitas Švietimo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas pareigas;23. 
Pastebėjus smurto, prievartos, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimo atvejus suteikti vaikui reikiamą 24. 

pagalbą ir apie tai informuoti mokyklos vadovus bei Vaikų teisių apsau gos tarnybą kitas institucijas.
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MOKYTOJŲ PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ištrauka)
X mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas (ištrauka) Mokytojo pareigos:

Mokytojas privalo laiku ir kokybiškai atlikti mokyklos nuostatuose bei vidaus darbo tvarkos taisyklėse numatytas 1. 
funkcijas ir pareigas

Individualizuoja ugdymo turinį, laiduojantį gerus ugdymo rezultatus, pagal mokslei vių siekius ir galimybes.2. 
Skatina moksleivius mokytis, padeda turintiems mokymosi sunkumų, objektyviai vertina moksleivių pasiekimus.3. 
Siekia, kad kiekvienas moksleivis galėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsako mybės, savarankiškai veiktų 4. 

vadovaudamasis pilietinėmis nuostatomis.
Siekia, kad moksleiviai savo gyvenimą grįstų dorinėmis vertybėmis.5. 
Pritaiko integruotiems specialiųjų poreikių vaikams ugdymo turinį, metodus ir moky mo priemones, 6. 

bendradarbiauja su mokyklos specialiojo ugdymo komisija.
Padeda moksleiviams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoja kultūri nius interesus, daro poveikį 7. 

sockultūriniai mokyklos aplinkai.
Laikosi bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principo.8. 
Atsako už mokinių gyvybę, sveikatą, drausmę ir tvarką patalpose pamokų ir renginių metu.9. 

Informuoja tėvus ir klasių auklėtojus apie mokinius be pateisinamos priežasties praleidusius jo dalyko 10. 
pamokas.

Budi mokykloje pagal vidaus darbo tvarkos taisyklėse numatytą tvarką.11. 
Kiekvieną pamoką užpildo klasės ir papildomojo ugdymo žurnalus laikydamiesi žurnalų pildymo instrukcijos.12. 
Moko mokinius, kuriems skirtas namų mokymas.13. 
Privalo turėti teminius ir dieninius savo dalyko planus.14. 
Organizuoja ugdomąjį darbą vadovaudamasi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiomis programomis 15. 

ir išsilavinimo standartai.
Kelia kvalifikaciją ir atestuojasi nustatyta tvarka.16. 
Mokytojas laiku ir kokybiškai vykdo direktoriaus įsakymus, atlieka kitus vadovo pa vedimus, susijusius su 17. 

atliekamomis darbo funkcijomis.

Mokytojo pareigos: (ištrauka) (Y mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas (ištrauka):
Planuoja savo veiklą;1. 
Ieškoti naujų ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančių pedagoginės veiklos formų, meto dų, užtikrinti geros kokybės 2. 

ugdymą.
Ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietinės, tautinės bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių 3. 

plėtotę;
Suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių;4. 
Mokyti darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo, susitelkimo, atviru mo, iniciatyvumo ir reiklumo 5. 

sau;
Kaupti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, tobulinti kvalifikaciją ir nustatyta 6. 

tvarka atestuotis;
Laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principo;7. 
Planuoti, vertinti ir analizuoti ugdymo proceso rezultatus bei numatyti nešališkus vertinimo kriterijus, kuriuos 8. 

aptarti su mokiniais ir tėvais;
Stebėti, analizuoti ir koreguoti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir sociokultūrinės aplinkos poveikį vaikų ir jaunimo 9. 

ugdymuisi.
Mokyklos ugdymo proceso metu rūpintis mokinių saugumu;10. 
Instruktuoti mokinius (vedant atitinkamų dalykų pamokas, kaip saugiai atlikti pa vestus darbus. Pravesti 11. 

instruktažus prieš išvykas, ekskursijas už mokyklos ribų;
Įvykus nelaimingam atsitikimui arba staigiai susirgus mokiniui, nedelsiant iškviesti mokyklos visuomenės 12. 

sveikatos specialistą informuoti mokyklos administraciją mokinio tėvus.
Suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus jo atžvilgiu taikomą smurtą prievartą seksualinį ar kitokio 13. 

pobūdžio išnaudojimą ir pranešti apie tai mokyklos administracijai, vaiko teisių apsaugos tarnybai;
Vykdyti kitas įstatymais ir teisės aktais nustatytas funkcijas.14. 
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ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003-11-10 ĮSAKYMU NR. ISAK-1581                                                                                                                                  
PATVIRTINTAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAVYZDINIS                           

PAREIGINIS APRAŠAS (ištrauka)
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas privalo:

Sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, socialinę kultūrinę kompetenciją brandumo mokyklai lygmenį, 1. 
įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus;

Daryti išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoti individualių ugdymo(si) 2. 
programų rengimą dalyvauti jas rengiant;

Organizuoti pedagoginį procesą orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) porei kius, priešmokyklinio ugdymo 3. 
tikslus, uždavinius, standartus;

Kurti stimuliuojančią funkcionalią dinamišką psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si)    aplinką4. 
Supažindinti šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoti apie vaiko daromą vystymosi 5. 

pažangą
Skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpintis tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikti jiems informaciją 6. 

konsultuoti;
Parinkti ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo (si) poreikius;7. 
Taikyti specialias kalbos mokymo metodikas vaikams iš kitakalbių ar mišrių šeimų, jeigu tėvai ketina juos leisti 8. 

į mokyklą negimtąja kalba;
Bendradarbiauti su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais peda gogais, darželio 9. 

auklėtojomis, būsimąja mokytoja ir kt);
10. Bendrauti ir bendradarbiauti su vietos bendruomene, administracinėmis bei sociali nės rūpybos įstaigomis, 

įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisidėti prie bendruo menės socialinių programų įgyvendinimo;
12. Tobulinti savo kvalifikaciją.

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005-11-11 ĮSAKYMU NR. ISAK-2249 PATVIRTINTAS 
PAVYZDINIS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ištrauka)

Auklėtojas privalo:
Užtikrinti savo darbo kokybę;1. 
Organizuojant ir vykdant ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų ugdymosi poreikius ir 2. 

amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis Iki mokyklinio ugdymo įstaigos higienos normomis ir 
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respubli kos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 102 (Žin., 
2002, Nr. 301009);

Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą gru pėje, salėje, kitose įstaigos 3. 
erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;

Derinti tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;4. 
Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir įstaigos 5. 

interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(si) galimybes;
Bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meno pedago gu, specialiuoju pedagogu, 6. 

logopedu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais;
Sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(si) poreikius ar iškilusias problemas 7. 

(sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);
Informuoti įstaigos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos proble mas, pastebėtą ar įtariamą 8. 

vaiko teisių pažeidimą;
Priimti vaiką į grupę ir išleisti į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką 9. 

tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;
Dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimo kyklinio ugdymo programos 10. 

rengime, audito vykdyme ir kt.;
Laikytis įstaigos vidaus, darbo tvarkos taisyklių, laiku pildyti dokumentaciją;11. 
Nuolat tobulinti savo kvalifikaciją.12. 
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ŠVIETIMO IR MOKSLO 2001-12-14 ĮSAKYMU NR. 1667 PATVIRTINTOS SOCIALINIO 
PEDAGOGO PAREIGYBĖS INSTRUKCIJA (ištrauka)

Socialinio pedagogo pareigos:
Įvertinti vaiko socialines problemas ir poreikius;1. 
Pasirinkti efektyvius darbo metodus;2. 
Planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo vaikui procese;3. 
Kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užvesti bylą ir laikyti joje informaciją apie vaiko 4. 

socialinę situaciją bei teikiamos pagalbos procesą;
Sprendžiant problemas ir priimant sprendimus neperžengti savo profesinės kompe tencijos ribų;5. 
Informuoti švietimo įstaigos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie pro bleminę situaciją, nepažeidžiant 6. 

konfidencialumo;
Atsakyti už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką jų panaudojimą;7. 
Konsultuotis su kolegomis ir prireikus siųsti vaiką pas kitus specialistus.8. 

MOKYMO SUTARTIS (ištrauka)
X mokymo sutarties ištrauka: Švietimo teikėjas įsipareigoja:

Užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą;1. 
Saugumą ugdymo procese;2. 
Teikti valstybinius standartus atitinkantį pradinį ugdymą pagal ketverių metų pradinio ugdymo programą;3. 
Suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir et ninės, pagrindus, elementarų 4. 

raštingumą padėti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą;
Nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoti ugdymo procesą individualizuoti ir di ferencijuoti ugdymo turinį, 5. 

remiantis vaiko pažinimu; pritaikyti jį specialių poreikių vaikams;
Teikti psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą;7. atlikti vaikų pirminę visuome nės sveikatos priežiūrą 6. 

prireikus teikti pirmąją medicinos pagalbą
Teikti socialinę pagalbą vaikams, saugoti nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių ugdymo proceso 8. 

metu, konsultuoti mokinių tėvus (globėjus) vaikų socialinės priežiūros klausimais ir atsižvelgti į jų pasiūlymus;
Teikti informaciją tėvams apie ugdymosi sąlygas, vaikų pasiekimus ir elgesį, vertinti ugdymo(si) rezultatus, 9. 

supažindinti su jais mokinius bei jų tėvus (globėjus);
Mokymosi pasiekimus vertinti objektyviai ir nešališkai, vadovaujantis individualios pažangos principu, 10. 

orientuojantis į Išsilavinimo standartus;
Organizuoti ankstyvąjį užsienio kalbos mokymą atsižvelgiant į tėvų ir vaikų porei kius ir įstaigos galimybes;11. 
Organizuoti papildomo ugdymo veiklą atsižvelgiant į vaikų poreikius ir įstaigos galimybes;12. 
Teikti nemokamą maitinimą įstatymų numatyta tvarka;10. 
Sudaryti sąlygas naudotis mokiniams biblioteka, sporto sale ir aikštynu pagal įstai gos numatytą tvarką13. 
Bendradarbiauti su mokinių tėvais sprendžiant įstaigos valdymo, veiklos, ugdymo proceso organizavimo, 14. 

mokinių ugdymo(si) klausimais, inicijuoti tėvų (globėjų) dalyvavimą įstai gos savivaldoje.

5711_NKD_a4.indd   60 2008.04.03   10:36:30



Vaiko, tėvų, pedagogų teisės, pareigos ir atsakomybė

61

PEDAGOGO ATSAKOMYBĖ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ                              
ĮSTATYMAS (ištrauka)

55 straipsnis. Bendrosios nuostatos
Asmenys, pažeidę vaiko teises, numatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, šiame ir kituose įstatymuose bei 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose vaiko teisių apsaugą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

57 straipsnis. Kitų fizinių ir juridinių asmenų atsakomybė
Fiziniai ir juridiniai asmenys, neteisėtai trukdantys vaikui naudotis savo teisėmis bei laisvėmis ar kitaip 1. 

pažeidžiantys vaiko teises, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Mokymo, auklėjimo, gydymo ir kitų įstaigų vadovai, auklėtojai ar jiems prilygstantys asmenys, šių įstaigų 2. 

administracija atsako už jų prižiūrimų vaikų auklėjimą. Jeigu šie asmenys nevykdo savo pareigų arba vykdo jas netinkamai, 
fiziškai, psichiškai žaloja auklėtinius arba kitaip pažeidžia vaiko teises, jie atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Valstybės bei savivaldybių darbuotojai, atsakingi už vaiko auklėjimą ir priežiūrą, pri valo nedelsiant informuoti 3. 
kompetentingas institucijas apie jiems žinomus vaiko teisių pažeidimus.

Valstybės bei savivaldybių valdininkai ir kiti darbuotojai, atliekantys vaikų auklėjimo funkcijas, įstatymų nustatyta 4. 
tvarka gali būti atleisti iš darbo, kai jų elgesys, nors ir ne darbo metu, yra amoralus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS (ištrauka)
227 straipsnis. Darbo drausmės užtikrinimas

Darbo drausmė darbovietėje užtikrinama sudarant organizacines ir ekonomines są lygas normaliam našiam 1. 
darbui, taip pat skatinant už gerą darbą.

Darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, gali būti taikomos drausminio povei kio priemonės.2. 

228 straipsnis. Darbuotojų pareigos
Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir 

administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės draus mės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, 
tausoti darbdavio turtą.

230 straipsnis. Darbo tvarkos taisyklės
Darbo tvarką darbovietėje apibrėžia darbo tvarkos taisyklės. Jas tvirtina darbdavys, suderinęs su darbuotojų 

atstovais.

237 straipsnis. Drausminės nuobaudos
1.Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos:

pastaba;1) 
papeikimas;2) 
atleidimas iš darbo (Kodekso 136 straipsnio 3 dalis).3) 

2. Kai kurioms darbuotojų kategorijoms įstatymuose ir kituose darbo drausmę regla mentuojančiuose norminiuose 
teisės aktuose gali būti nustatytos ir kitos drausminės nuobaudos.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIS KODEKSAS (ištrauka)
6.275 straipsnis. Atsakomybė už nepilnamečių iki keturiolikos metų padarytą žala

2. Jeigu nepilnametis iki keturiolikos metų padaro žalą tuo metu, kai jis yra mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros 
ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas, už žalą atsako ši institucija, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės.

6.276 straipsnis. Atsakomybė už nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų 
padarytą žalą

1. Nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais.
2. Tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo 

padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai ar rūpintojas, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų 
kaltės. Tokios pat teisinės pasekmės atsi randa, jeigu nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų žalos padarymo 
metu buvo mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ar globos (rūpybos) institucijos prižiūrimas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ                                      
KODEKSAS (ištrauka)

181(3) straipsnis. Vaiko teisių pažeidimas
Neteisėtas trukdymas vaikui naudotis savo teisėmis ir laisvėmis ar kitokia vaiko teises pažeidžianti veika 
užtraukia įspėjimą arba baudą iki vieno šimto litų.
Mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų bei įstaigų, kurių žinioje (pri žiūrimas) yra vaikas, vadovų, 

auklėtojų ar kitų jiems prilygstančių asmenų savo pareigų ne vykdymas arba netinkamas vykdymas, fizinis ar psichinis 
vaiko žalojimas ar kitoks vaiko teisių pažeidimas  užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

181(2) straipsnis. Melagingos informacijos suteikimas, kliudymas vaikui nustatyti globą (rūpybą) ir informacijos 
nepranešimas

Melagingos informacijos apie nepilnamečius, likusius be tėvų globos, taip pat apie bū tinumą ginti jų teises ir 
interesus suteikimas savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybai, kliudy mas vaikui nustatyti globą (rūpybą)  užtraukia 
baudą mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir kitų institucijų bei įstaigų, kurių žinioje yra vaikas, vadovams ir kitiems 
pareigūnams nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

Nepranešimas savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybai, policijai ar prokuratūrai apie tėvų, kitų teisėtų atstovų 
ir kitų asmenų daromus vaiko teisių pažeidimus  užtraukia įspėjimą arba baudą mokymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros ir 
kitų institucijų bei įstaigų, kurių žinioje yra vaikas, vadovams, kitiems pareigūnams ir asmenims nuo vieno šimto iki keturių 
šimtų litų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS (ištrauka)
138 straipsnis. Nesunkus sveikatos sutrikdymas

1. Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar 
bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių, baudžiamas 
laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

2. Tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino:
1) mažametį;
2) bejėgiškos būklės žmogų;
3) savo motiną, tėvą ar vaiką;
4) nėščią moterį;
5) du ar daugiau žmonių;
6) kankindamas ar kitaip itin žiauriai;
7) kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu;
8) dėl chuliganiškų paskatų;
9) dėl savanaudiškų paskatų;
10) dėl nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo;
11) siekdamas nuslėpti kitą nusikaltimą;
12) siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą ar audinį transplantavimui, 
baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.

139 straipsnis. Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo
1. Tas, kas dėl neatsargumo sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį 

profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių, 
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas dėl neatsargumo nesunkiai sužalojo ar susargdino du ar daugiau žmonių, baudžiamas areštu arba 
laisvės atėmimu iki vienerių metų.

140 straipsnis. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas
1. Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam 

susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
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2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką padarė mažamečiui arba kankindamas nukentėjusį asmenį, 
baudžiamas laisvės atėmimu iki dvejų metų.

144 straipsnis. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei
Tas, kas turėdamas pareigą rūpintis nukentėjusiu asmeniu ir galimybę suteikti pirmąją pagalbą jam nepagelbėjo, 

kai grėsė pavojus žmogaus gyvybei, arba pats sukėlė tą pavojų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas
1. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos 

ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti 
kitokių sunkių padarinių, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra 
veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu. 

2. Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.

233 straipsnis. Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui
1. Tas, kas bet kokiu būdu siekė paveikti liudytoją, nukentėjusį asmenį, ekspertą, specialistą ar vertėją, kad 

šie ikiteisminio tyrimo metu, teisme ar Tarptautiniame baudžiamajame teisme duotų melagingus parodymus, išvadas, 
paaiškinimus ar neteisingai išverstų, arba trukdė jiems pagal šaukimą atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, 
į teismą ar į Tarptautinį baudžiamąjį teismą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba 
areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

235 straipsnis. Melagingi parodymai, išvados ir vertimas
1. Tas, kas ikiteisminio tyrimo metu, teisme ar Tarptautiniame baudžiamajame teisme būdamas liudytoju 

ar nukentėjusiu asmeniu davė melagingus parodymus, būdamas ekspertu ar specialistu pateikė melagingą išvadą ar 
paaiškinimą arba būdamas vertėju melagingai ar žinomai neteisingai išvertė, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, 
arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas
1. Tas, kas iš anksto nepažadėjęs paslėpė, sunaikino ar sugadino kito asmens padaryto sunkaus ar labai sunkaus 

nusikaltimo pėdsakus, įrankius ar priemones, nusikalstamu būdu įgytus daiktus, kitus su slepiamu nusikaltimu susijusius 
dalykus, turinčius įrodomosios reikšmės, arba slėpė nusikaltimą padariusį asmenį, baudžiamas viešaisiais darbais arba 
bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų

238 straipsnis. Nepranešimas apie nusikaltimą
1. Tas, kas be svarbios priežasties nepranešė teisėsaugos įstaigai arba teismui apie jam žinomą daromą ar 

padarytą labai sunkų nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 
vienerių metų.

MOKYKLOS NUOSTATAI (ištrauka)
Mokytojų atsakomybė:

Mokytojai, kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ar moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų numatyta 1. 
tvarka;

Mokytojai atsako už mokinių sveikatą ir saugumą pamokų, papildomojo ugdymo, mokykloje organizuotų 2. 
renginių, ekskursijų, išvykų, žygių metu;

3. Mokytojams, pažeidusiems darbo drausmę, vidaus darbo tvarkos taisykles, parei ginius nuostatus bei šiuos 
nuostatus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ištrauka)
X mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas (ištrauka): Mokytojo atsakomybė:

Mokytojas privalo atsakyti už pareiginių nuostatų reikalavimų, pareigų bei funkcijų kokybišką vykdymą bei 1. 
atlikimą, savo teisių ir įgaliojimų viršijimą, vidaus darbo tvarko taisyklių pažeidimus.

Už elgesį, neatitinkantį pedagogų etikos normų, mokytojas gali būti baudžiamas administracinėmis nuobaudomis 2. 
arba pašalinamas iš darbo.

Atsako už darbo drausmės pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.3. 
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PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAI

VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS 
LIGŲ CENTRAS             
Ankstyvosios diagnostikos 
ir reabilitacijos skyrius 
paaugliams

Gerosios Vilties g.3, Vilnius 

Savanorių pr. 74, Vilnius

Tel.: (8 5) 216 0014 
Faks.: (8 5) 216 0019 
El. p.: info@vplc.lt 
Tel.: (8 5) 233 3709; 
(8 5) 233 6202

KAUNO PRIKLAUSOMYBĖS 
LIGŲ CENTRAS                       

Vaikų poskyris (trumpalaikė ir 
ilgalaikė reabilitacija)

Giedraičių g. 8, Kaunas 

Giedraičių g. 8, Kaunas

Tel.: 8 37 33 74 37 
Faks.: 8 37 33 22 53 
El. p.: plc_kaunas@takas.lt 
Tel.: 8 37 33 19 96 
El. p.: jaunimas@kaplc.lt

PANEVĖŽIO APSKRITIES 
PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ 
CENTRAS

Elektronikos g. 1c, Panevėžys Tel.: (8 45) 58 26 72 
Faks.: (8 45) 58 26 73 
El. p.: paplc@office.lt

KLAIPĖDOS PRIKLAUSOMYBĖS 
LIGŲ CENTRAS                    
Paauglių skyrius (trumpalaikė 
reabilitacija)

Taikos pr. 46, Klaipėda                                            

Taikos pr. 46, Klaipėda

Tel.: (8 46) 41 50 26 
Faks.: (8 46) 41 06 48 
El. p. kplc@klaipeda.omnitel.net 
Tel. 8 46 410331

ŠIAULIŲ PRIKLAUSOMYBĖS 
LIGŲ CENTRAS

Daubos g. 3, Šiauliai Tel.: 8 41 457511 
Faks: 8 41 455574 
El. p.: splc.lc@splc.w3.lt

DIENOS IR REABILITACIJOS CENTRŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI

DIENOS CENTRAI

LPF „Tavo galimybė“ M. Daukšos 10A, Kaunas Tel.: 8 600 25 188 
El. p. tgalimybe@centras.lt 
www.tavogalimybe.org

LPF „Gyvenimo vartai“ Kapsų 11, Kaunas Tel.: 8 600 41 787 
El. p. gyvenimovartai@yahoo.com www.
gyvenimovartai.tinkle.lt

VšĮ „Gerumo namai“ Medekšinės g. 17, Kaunas Tel.: 8 675 57940 
El. p. gerumo.namai@takas.lt

VšĮ „Tiesos spindulys“ Vilties g. 12, Panevėžys Tel.: 865674407 
El. p. zulys@kateka.lt

PSICHOLOGINĖS IR SOCIALINĖS REABILITACIJOS BENDRUOMENĖS

Vilniaus priklausomybės ligų 
centro Ankstyvosios diagnostikos 
ir reabilitacijos centras

Vilkpėdės g.3, Vilnius
(mišri bendruomenė)

Tel.: (8 5) 213 7274 
Faks.: (8 5) 216 0019 
El. p.: info@vplc.lt,
www.vplc.lt

Lietuvos AIDS centro 
Priklausomybės ligų skyrius

Nugalėtojų g. 3, Vilnius
(mišri bendruomenė)

Tel.: (8 5) 276 3581 
Faks.: (8 5) 230 0124 
El. p.: nugaletojai@aids.lt   
www.aids.lt

NAUDINGA INFORMACIJA VAIKAMS, TĖVAMS,  
PEDAGOGAMS, KUR KREIPTIS PAGALBOS
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VšĮ “SUGRĮŽIMAS” Liepų 29, Linksmakalnio km., 
Kauno raj.
(vyrų bendruomenė)

Tel.: 8 600 23 079, 8 698 10 497, 
(8 37) 40 88 99 
El. p. centras@sugrizimas.lt 
www.sugrizimas.lt

VšĮ “GYVYBĖS VERSMĖ” Šlienavos k., Samylų sen., Kauno 
raj. 
(moterų bendruomenė, priimamos 
su vaikais)
Pikelių k., Kėdainių raj. 
(vyrų bendruomenė)

Tel.: (8 37) 44 03 62, (8 347) 42 305 
El. p. gyvybes.versme@gmail.com 
www.gyvybesversme.org

VšĮ „MEIKŠTŲ DVARAS” Meikštų k., Rimšės sen., 
Ignalinos raj.
(mišri bendruomenė)

Tel. (8 386) 45 631, 
Faks. (8 45) 50 034 
Mob. tel. 8 652 11 154 
El. p.: survilas@omni.lt 
mindaugas.survilas@gmail.com 
www.meikstudvaras.lt

LPF “AGAPAO” Romučių k., Kuršėnų sen., 
Šiaulių raj. 
(vyrų bendruomenė)

Tel.: 8 652 75 779 
El. p.: agapao@splius.lt 
www.agapao.lt

SOCIALINĖS ADAPTACIJOS 
ASOCIACIJA “12 žingsnių namai”

Jadagonių k., Zapyškio seniūnija, 
Kauno raj.
(vyrų bendruomenė)

Tel.: 8 686 00 769 
El. p.: vidmantas@gmail.com, 
deimarasim@gmail.com; 
www.saa.lt

PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENĖ Panaros k., Merkinės sen., 
Varėnos raj.
(vyrų bendruomenė)

Tel./faks.: (8 310) 47 810, 
8 698 31356, 8 698 73 004 
El. p.: pnb@takas.lt 
www.pnb.ten.lt.

VšĮ „PUSIAUKELIS” Rinktinės 536, Vilnius
(vyrų bendruomenė)

Tel.: 8 671 08 422 
El. p.: info@pusiaukelis.lt 
pusiaukelis@one.lt

VšĮ „NAUJA GYVYBĖ“ Vytauto g. 264, 
Senoji Varėna
(mišri bendruomenė)

Tel.:8 686 51 215 
El. p.: tam@aktv.lt 
www.svnarkocentras.tinkle.lt

KRETINGOS PRANCIŠKONŲ 
JAUNIMO TARNYBA

Vilniaus g. 3, Kretinga 
(mišri bendruomenė)

Tel.: (8 44) 55 51 14 
El. p.: pjt@pjt.kretinga.lm.lt  
bruolis@hotmail.com

LPF „TEEN CHALLENGE“ Veržuvos 2, Vilnius
(mišri bendruomenė)

Tel.: (8 5) 245 2096 
El. p. tclithuania@gmail.com

Baptistų labdaros ir paramos 
fondas „NIKOPOLIS“

Rumpiškės g. 336, 
LT91129 Klaipėda
(vyrų bendruomenė)

Tel.:   8 674 34 081 
El. p.: nikopolis2006@yahoo.com

LPF „PRIEGLOBSTIS“ Dabikinėlės k. Akmenės paštas, 
Akmenės raj. 
(vyrų bendruomenė)

Tel.: 8 682 16 109 
El. p.: palionis@inbox.ru

VšĮ „APSISPRENDIMAS“ Lėno k., Ukmergės raj.
(mišri vaikų ir paauglių 
bendruomenė)

Tel.: 8 605 16 218 
El. p. apsisprendimas@info.lt 
www.apsisprendimas.lt

Pedagoginių psichologinių tarnybų, veikiančių kiekvienoje savivaldybėje, 
kontaktus galima rasti interneto svetainėje 

www.sppc.lt

Psichikos sveikatos centrų kontaktus galima rasti interneto svetainėje 
www.nkd.lt

Savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų kontaktus galima rasti interneto svetainėje
www.ivaikinimas.lt

Kitus pagalbos kontaktus galima rasti interneto svetainėse
www.nkd.lt ir www.nkd.lt/visuomene
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