VRM RENKAMI STATISTINIAI DUOMENIS APIE VAIKUS

1. IRD prie VRM renkami statistiniai rodikliai pagal Statistinės informacijos apie vaikus rodiklių
sąrašą, patvirtintą LRV 2004 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 695:
1. Nusikalstamos veikų, kurias padarę įtariami (kaltinami) nepilnamečiai, skaičius
Statistinis rodiklis
Parametras
Parametro reikšmės
Ištirtos
nusikalstamos
veikos Nusikalstamos veikos
BK ... str.
(skaičiuojama
pagal
procesinio (pagal BK)
BK ... str.
sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo
BK ... str.
pabaigos priėmimo datą)
Administracinė teritorija
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Gyvenamoji vietovė
Miestas, kaimas
2. Nepilnamečiai asmenys, įtariami (kaltinami) nusikalstamų veikų padarymu
Asmenys, įtariami (kaltinami) padarę
Administracinė teritorija
Iš viso, apskritys, savivaldybės
nusikalstamas veikas
Gyvenamoji vietovė
Miestas, kaimas
Lytis
Vyrai, moterys
Amžiaus grupės, metais
14–15; 16–17
Pilietybė
LR pilietis
Užsienio valstybės pilietis
Asmuo be pilietybės
Išsilavinimas
Aukštasis, aukštesnysis*
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Užimtumas
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Buvo
apsvaigę
nuo Iš viso
alkoholio ar narkotinių
medžiagų
Veika padaryta grupės Iš viso
asmenų
Veika
padaryta Iš viso
pakartotina
Nusikaltimai (pagal BK Nužudymai, BK 129 – 131 str.
straipsnius)
Išžaginimas, BK 149 str.
Kiti
seksualinės
prievartos
nusikaltimai, BK 150–151 str., ir
153 str.
Sunkūs sveikatos sutrikdymai, BK
135 str., 136 str.
Nesunkūs sveikatos sutrikdymai,
BK 138 str., 140 str.
Grasinimas nužudyti ar sunkiai
sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas, BK 145
str.
Ir t. t.
3. Vaikai, nukentėję nuo nusikalstamų veikų (remiantis išankstiniais duomenimis)
Užregistruota vaikų, nukentėjusių nuo
Nusikalstamos
veikos Nužudymai, BK 129 – 131 str.
nusikalstamų veikų
(pagal BK straipsnius)
Išžaginimas, BK 149 str.
Kiti
seksualinės
prievartos
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nusikaltimai, BK 150–151 str., ir
153 str.
Sunkūs sveikatos sutrikdymai, BK
135 str., 136 str.
Nesunkūs sveikatos sutrikdymai,
BK 138 str., 140 str.
Grasinimas nužudyti ar sunkiai
sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas, BK 145
str.
Ir t.t.
Administracinė teritorija
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Gyvenamoji vietovė
Miestas, kaimas
Lytis
Vyrai, moterys
Amžiaus grupės, metais
0–3; 4–6; 7–9, 10–14; 15–17
Pilietybė
LR pilietis
Užsienio valstybės pilietis
Asmuo be pilietybės
Užimtumas
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Vaiko šeiminė padėtis
Gyvena su abiem tėvais
Gyvena su vienu iš tėvų
Gyvena su giminaičiu, kai vaikui
nenustatyta globa
Globojamas fizinio asmens
Globojamas juridinio asmens
Nukentėjo nuo:
Tėvų
ar
įtėvių
(motinos
(pamotės), įmotės, tėvo (patėvio),
įtėvio, globėjo)
Kitų artimos aplinkos asmenų
(brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Pedagogų
Nepažįstamų asmenų
Buvo
apsvaigę
nuo Iš viso
alkoholio ar narkotinių
medžiagų
Buvo bejėgiškos būklės
Iš viso
Žalos forma

Fizinis, BK 129–131 str., 135 str.,
136 str., 138 str., 140 str.
Psichologinis, BK 133 str., 145
str.
Seksualinis, BK 149–151 str., 153
str.
Nepriežiūra, BK 158 str.
Ekonominis, BK 180 str.

2. Kitų VRM pavaldžių įstaigų renkami rodikliai pagal Statistinės informacijos apie vaikus
rodiklių sąrašą, patvirtintą LRV 2004 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 695:
Rodiklio pavadinimas
Parametrai
Gaisruose žuvusių vaikų skaičius (teikia PAGD prie VRM.
iš viso; pagal lytį; mieste, kaime;
Papildomai teikiama statistika apie traumuotų vaikų skaičių gaisruose, pagal amžių
iš viso, per metus)
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Nepilnamečių, esančių policijos profilaktinėje įskaitoje (rinko PD prie
VRM)
Į policijos įstaigas pristatytų nepilnamečių: padariusių administracinį
teisės pažeidimą, elgetavusių, valkatavusių (renka PD prie VRM)
Vaikų, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, skaičius
(renka Migracijos departamentas (MD)
Atvykusių kartu su tėvais ar kitais teisėtais atstovais vaikų, kuriems
suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, skaičius (renka MD)
Tėvų ar kitų teisėtų atstovų nelydimų vaikų, kuriems suteiktas
prieglobstis Lietuvos Respublikoje, skaičius (renka MD)
Vaikų, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas
gyventi, skaičius (renka MD)
Vaikų, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas
gyventi tuo pagrindu, kad jie ketina mokytis, skaičius (renka MD)
Vaikų, kuriems išduotas leidimas nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas
gyventi nuolat, skaičius (renka MD)
Vaikų, kurių paskelbta paieška, skaičius

iš viso; pagal lytį; pagal amžių
iš viso; pagal lytį; pagal amžių;
pagal administracinius teisės
pažeidimus; elgetavusių,
valkatavusių
iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 0–
13, 14–15, 15–17, 16–17 metų;
pagal pilietybę; pagal lytį
iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 0–
13, 14–15, 15–17, 16–17 metų;
pagal pilietybę; pagal lytį
iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 0–
13, 14–15, 15–17, 16–17 metų;
pagal pilietybę; pagal lytį
iš viso; pagal vaiko pilietybę;
pagal lytį; pagal amžių
iš viso; pagal vaiko pilietybę;
pagal lytį; pagal amžių
iš viso; pagal vaiko pilietybę;
pagal lytį; pagal amžių
iš viso; 0–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15–
17 metų; pagal lytį

Pastabos:
- Duomenys apie vaikus, įtariamus (kaltinamus) nusikalstamų veikų padarymu ir nukentėjusius nuo
nusikalstamų veikų, NVŽR tvarkomi vadovaujantis Nusikalstamų veikų žinybinio registro
nuostatais, patvirtintais vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1V-667. Pagal
šiuo metu galiojančius nuostatus ir anksčiau galiojusius nuostatus NVŽR tvarkomi duomenys apie
vaikus: vaiko amžius, lytis, pilietybė, vaiko šeiminė padėtis (gyvena su tėvais, su vienu iš tėvų,
globojamas ir kt.), tačiau nėra kaupiami duomenys apie vaiko etninę kilmę, socialinę ir ekonominę
padėtį, gyvenamą vietą: kaimas ar miestas (NVŽR kaupiami duomenys: kaimas, miestas – pagal
nusikalstamos veikos padarymo vietą) ir pagal vaikų grupes, kuriems reikalinga speciali apsauga.
- Statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašą tikslinga keisti – pavyzdžiui, nebėra
Nepilnamečių, esančių policijos profilaktinėje įskaitos; ne visi MD renkami rodikliai yra realiai
naudojami, todėl minėtą Vyriausybės nutarimą reikėtų peržiūrėti, įvertinant realų statistinės
informacijos apie vaikus rodiklių panaudojimo poreikį

3. Statistiniai rodikliai, susiję su smurtu artimoje aplinkoje (nurodyti Lietuvos statistikos
departamento generalinio direktoriaus 2017-04-21 įsakymu Nr. DĮ-107 patvirtintame Statistinių
rodiklių, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, sąraše):
Smurtą patyrę asmenys
Statistinis rodiklis
Užregistruota vaikų, nukentėjusių nuo
nusikaltimų artimoje aplinkoje

Parametras
Smurto forma (pagal LR
BK)

Parametro reikšmės
Fizinis, LR BK 129–131 str., 135
str., 136 str., 138 str., 140 str.
Psichologinis, LR BK 133 str.,
145 str.
Seksualinis, LR BK 149–151 str.,
153 str.
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Nužudyti vaikai artimoje aplinkoje
Vaikai, nukentėję nuo seksualinės
prievartos artimoje aplinkoje
Vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų,
susijusių su sunkiu sveikatos
sutrikdymu, artimoje aplinkoje
Vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų,
susijusių su nesunkiu sveikatos
sutrikdymu, artimoje aplinkoje
Vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų,
susijusių su grasinimu, artimoje
aplinkoje

Nusikaltimai (pagal BK
straipsnius)
Nusikaltimai (pagal BK
straipsnius)

Nužudymai, LR BK 129–131 str.

Nusikaltimai (pagal BK
straipsnius)

Išžaginimas, BK 149 str.
Kiti
seksualinės
prievartos
nusikaltimai, BK 150–151 str., ir
153 str.
Sunkūs sveikatos sutrikdymai, BK
135 str., 136 str.

Nusikaltimai (pagal BK
straipsnius)

Nesunkūs sveikatos sutrikdymai,
BK 138 str., 140 str.

Grasinimas nužudyti ar sunkiai
sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas, BK 145
str.
Administracinė teritorija
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Gyvenamoji vietovė
Miestas, kaimas
Lytis
Vyrai, moterys
Amžiaus grupės, metais
0–3; 4–6; 7–9, 10–14; 15–17
Užimtumas
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Nukentėjęs vaikas turėjo Iš viso
negalią
Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Sutuoktinio
(-ės),
buvusio
Intymaus partnerio
sutuoktinio
(-ės),
partnerio
(sugyventinio
(-ės),
buvusio
partnerio (sugyventinio (-ės)
Šeimos narių ir kitų Tėvų
ar
įtėvių
(motinos
artimos aplinkos asmenų (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio),
įtėvio, globėjo)
Kitų artimos aplinkos asmenų
(brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Asmenys, įtariami (kaltinami) smurtavę artimoje aplinkoje
Asmenys, įtariami (kaltinami) padarę Administracinė teritorija
Iš viso, apskritys, savivaldybės
nusikaltimus artimoje aplinkoje
Gyvenamoji vietovė
Miestas, kaimas
Lytis
Vyrai, moterys
Amžiaus grupės, metais
14–15; 16–17
18 – 24; 25 – 29; 30 – 39; 40 –
49; 50 – 59; 60 – 64; 65 metų ir
vyresni
Išsilavinimas
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Užimtumas
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Buvo
apsvaigę
nuo Iš viso
alkoholio ar narkotinių
Nusikaltimai (pagal BK
straipsnius)
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Asmenys, nuteisti
artimoje aplinkoje

už

medžiagų
Nusikaltimai (pagal BK Nužudymai, BK 129 – 131 str.
straipsnius)
Išžaginimas, BK 149 str.
Kiti
seksualinės
prievartos
nusikaltimai, BK 150–151 str., ir
153 str.
Sunkūs sveikatos sutrikdymai, BK
135 str., 136 str.
Nesunkūs sveikatos sutrikdymai,
BK 138 str., 140 str.
Grasinimas nužudyti ar sunkiai
sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas, BK 145
str.
Smurto forma (pagal BK) Fizinis, BK 129–131 str., 135 str.,
136 str., 138 str., 140 str.
Psichologinis, BK 133 str., 145
str.
Seksualinis, BK 149–151 str., 153
str.
Nepriežiūra, BK 158 str.
Ekonominis, BK 180 str.
Smurtautojas buvo:
Sutuoktinio
(-ės),
buvusio
Intymus partneris
sutuoktinio
(-ės),
partnerio
(sugyventinio
(-ės),
buvusio
partnerio (sugyventinio (-ės)
Šeimos narys ir kitas Tėvas ar įtėvis (motina (pamotė),
artimos aplinkos asmuo
įmotė, tėvas (patėvis), įtėvis,
globėjas)
Vaikas ar įvaikis
Kitas artimos aplinkos asmuo
(brolis, sesuo, senelis (-ė) ir kt.)
nusikaltimus Lytis
Iš viso, vyrai, moterys
Amžiaus grupės, metais
14–15; 16–17
18 – 24; 25 – 29; 30 – 39; 40 –
49; 50 – 59; 60 – 64; 65 metų ir
vyresni
Nusikaltimai (pagal BK Nužudymai, BK 129 – 131 str.
straipsnius)
Išžaginimas, BK 149 str.
Kiti
seksualinės
prievartos
nusikaltimai, BK 150–151 str., ir
153 str.
Sunkūs sveikatos sutrikdymai, BK
135 str., 136 str.
Nesunkūs sveikatos sutrikdymai,
BK 138 str., 140 str.
Grasinimas nužudyti ar sunkiai
sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas, BK 145
str.
Teismo paskirta bausmė
Viešieji darbai
Bauda
Laisvė apribojimas
Areštas
Terminuotas laisvės atėmimas
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Laisvės
galvos

atėmimas

iki

gyvos

Pastabos:
1. Ne visiems nurodytiems statistinių rodiklių parametrams IRD prie VRM valdomuose registruose
yra įdiegtas reikiamas funkcionalumas (pavyzdžiui, NVŽR šiuo metu nėra kaupiami duomenys apie
įtariamojo ryšį su nukentėjusiu asmeniu);
2. 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimui, atsirado
poreikis keisti Statistinių rodiklių, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, sąrašą (klausimas keltas ir
Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdyje). Dėl šios
priežasties buvo atnaujinta tarpinstitucinė Statistikos apie smurtą artimoje aplinkoje rengimo darbo
grupė, sudaryta siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo
Nr. XII-2629 „Dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje užtikrinimo“ 1 straipsnio 3 punktą (į ją
deleguota VRM Administravimo departamento Organizacinio skyriaus patarėja Eglė Vileikienė).
* Pasviruoju šriftu pažymėti parametro rodikliai gali būti renkami, tačiau nėra aktualūs, jei
kalbama apie vaikus.

