Suvestinė redakcija nuo 2016-11-17
Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12868

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS IR PAGALBOS
TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2014–2016 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. A1-462
Vilnius
Įgyvendindama Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo
nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 485 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje
prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos
patvirtinimo“, 17 punktą:
1. T v i r t i n u Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo
nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų
planą (pridedama).
2. R e k o m e n d u o j u:
2.1. savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant šio įsakymo 1 punkte nurodytą veiksmų
planą ir iš savivaldybių biudžetų skirti lėšų jam įgyvendinti;
2.2. Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai dalyvauti įgyvendinant šio
įsakymo 1 punkte nurodytą veiksmų planą.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-568, 2016-10-19, paskelbta TAR 2016-10-19, i. k. 2016-25396

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė

Algimanta Pabedinskienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2014 m. rugsėjo 24 d.
įsakymu Nr. A1-462
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2016 m. spalio 19 d. įsakymo
Nr. A1-568 redakcija)
VALSTYBINĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS IR PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS
2014–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2014–2016 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
Preliminarus
valstybės
Preliminarus valstybės
biudžeto lėšų biudžeto lėšų poreikis
poreikis
eurais
Eil.
Vykdymo
Veiksmo pavadinimas
Atsakingi vykdytojai
(tūkst. litų)
Nr.
terminas
2014-ųjų
2015-ųjų
2016-ųjų
metų
metų
metų
asignavimai asignavimai asignavimai
1.
Tikslas. Plačiau supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto apraiškomis, jo padariniais ir būtinybe jam užkirsti kelią, ugdyti
nepakantumą smurtiniam elgesiui
1.1. Uždavinys. Šviesti visuomenę smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais, mokyti atpažinti smurto apraiškas, ugdyti
nepakantumą visų rūšių smurtui

Preliminarus
valstybės
Preliminarus valstybės
biudžeto lėšų biudžeto lėšų poreikis
poreikis
eurais
Eil.
Vykdymo
Veiksmo pavadinimas
Atsakingi vykdytojai
(tūkst. litų)
Nr.
terminas
2014-ųjų
2015-ųjų
2016-ųjų
metų
metų
metų
asignavimai asignavimai asignavimai
1.1.1. Organizuoti informacines kampanijas
235
28 962
29 000
2014–2016 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
(televizijos, radijo laidos, socialinė
Kultūros ministerija,
reklama, seminarai ir kt.), skirtas smurto
Sveikatos apsaugos ministerija,
artimoje aplinkoje prevencijai
Švietimo ir mokslo ministerija,
Vidaus reikalų ministerija,
savivaldybės
1.1.2. Periodiškai atlikti visuomenės apklausą dėl
10
2 896
3 000
2014–2016 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
smurto artimoje aplinkoje paplitimo
savivaldybės
1.1.3. Skirti lėšų nevyriausybinių organizacijų ir
įstaigų projektams, skirtiems smurto
artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbai
1.1.4. Organizuoti seminarą žurnalistams apie
visuomenės informavimo smurto artimoje
aplinkoje tema ypatumus
1.1.5. Kaupti, sisteminti, analizuoti ir skelbti
statistinius duomenis, susijusius su
pranešimais apie smurtą artimoje aplinkoje,
gautais policijos įstaigose

275

57 924

10

2 896

76 000

2014–2016 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
savivaldybės
2014–2015 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2014–2016 Policijos departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau – Policijos departamentas)

Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

1.1.6. Skelbti Nusikalstamų veikų žinybinio
registro duomenų pagrindu parengtus
statistinius duomenis apie užregistruotas ir
ištirtas nusikalstamas veikas, susijusias su
smurtu artimoje aplinkoje
1.1.7. Atnaujinti, administruoti ir viešinti
interneto svetainę www.bukstipri.lt, skirtą
smurtui artimoje aplinkoje mažinti

1.2.

Preliminarus
valstybės
Preliminarus valstybės
biudžeto lėšų biudžeto lėšų poreikis
poreikis
eurais
(tūkst. litų)
2014-ųjų
2015-ųjų
2016-ųjų
metų
metų
metų
asignavimai asignavimai asignavimai

Vykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

2014–2016 Informatikos ir ryšių departamentas prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių
departamentas)
5 792

2014–2016 Vidaus reikalų ministerija

Šį uždavinį padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos
tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d.
nutarimu Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos
tarpinstitucinis veiklos planas), Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų planas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1132 „Dėl Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Vaiko gerovės
veiksmų planas).
Uždavinys. Tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų, kitų asmenų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir
pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims srityse, profesinę kompetenciją

Eil.
Nr.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Preliminarus
valstybės
Preliminarus valstybės
biudžeto lėšų biudžeto lėšų poreikis
poreikis
eurais
Vykdymo
Veiksmo pavadinimas
Atsakingi vykdytojai
(tūkst. litų)
terminas
2014-ųjų
2015-ųjų
2016-ųjų
metų
metų
metų
asignavimai asignavimai asignavimai
Stiprinti specialistų kompetencijas dirbti
17 377
17 000
2015–2016 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
komandoje teikiant kompleksinę pagalbą
Sveikatos apsaugos ministerija,
smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems
Švietimo ir mokslo ministerija,
asmenims bei vykdant smurto artimoje
Vidaus reikalų ministerija,
aplinkoje prevenciją (nevyriausybinių
Generalinė prokuratūra,
organizacijų
darbuotojai,
socialiniai
Policijos departamentas,
darbuotojai,
psichologai,
socialiniai
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
pedagogai, medikai, prokurorai, tyrėjai,
centras,
policijos atstovai)
savivaldybės
Organizuoti mokymus ir supervizijas
14 481
2015
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
konsultantams, teikiantiems specializuotą
kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems
asmenims
Organizuoti policijos pareigūnų (policijos
30
8 688
8 688
2014–2016 Policijos departamentas
įstaigų budėtojų, prevencijos padalinių
pareigūnų, policijos patrulių, kriminalinės
policijos tyrėjų) mokymus, siekiant, kad
būtų efektyviau reaguojama į smurto
artimoje aplinkoje atvejus

Eil.
Nr.

Veiksmo pavadinimas

1.2.4. Organizuoti pedagogų ir švietimo pagalbos
specialistų mokymus smurto artimoje
aplinkoje tematika
1.2.5. Siekiant
atpažinti
smurto
artimoje
aplinkoje apraiškas, organizuoti mokymus
sveikatos priežiūros specialistams
1.2.6. Parengti metodines rekomendacijas, skirtas
pagalbą
smurtą
artimoje
aplinkoje
patyrusiems asmenimis teikiančių įstaigų /
organizacijų darbuotojams

Preliminarus
valstybės
Preliminarus valstybės
biudžeto lėšų biudžeto lėšų poreikis
poreikis
eurais
(tūkst. litų)
2014-ųjų
2015-ųjų
2016-ųjų
metų
metų
metų
asignavimai asignavimai asignavimai

Vykdymo
terminas

Atsakingi vykdytojai

2015–2016 Švietimo ir mokslo ministerija,
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos
centras
2014–2016 Sveikatos apsaugos ministerija

6000

2016

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Preliminarus
valstybės
Preliminarus valstybės
biudžeto lėšų biudžeto lėšų poreikis
poreikis
eurais
Eil.
Vykdymo
Veiksmo pavadinimas
Atsakingi vykdytojai
(tūkst. litų)
Nr.
terminas
2014-ųjų
2015-ųjų
2016-ųjų
metų
metų
metų
asignavimai asignavimai asignavimai
Šį uždavinį padeda įgyvendinti Vaiko gerovės veiksmų planas, Psichikos sveikatos strategijos
įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planas 2016–2020 metams, patvirtintas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-213 „Dėl Psichikos
sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano 2016–2020 metams
patvirtinimo“ (toliau – Psichikos sveikatos strategijos veiksmų planas), Sveikatos ugdymo bendroji
programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V-1290 „Dėl Sveikatos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau –
Sveikatos ugdymo bendroji programa), Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus
saugos bendrosios programos patvirtinimo“ (toliau – Žmogaus saugos bendroji programa), Vaikų
ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-485 „Dėl Vaikų ir jaunimo
socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
1.3. Uždavinys. Sukurti ir įgyvendinti prevencines smurtinio elgesio keitimo priemones
1.3.1. Tobulinti ir plėtoti poveikio priemonių
taikymo nuteistiems smurtautojams sistemą
pataisos įstaigose ir probacijos tarnybose
1.3.2. Skirti lėšų organizacijoms, dirbančioms su
smurtautojais

23 170

23 000

2014–2016

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau – Kalėjimų departamentas)

2015–2016

Socialinės
apsaugos
ministerija, savivaldybės

ir

darbo

Eil.
Nr.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

Preliminarus
valstybės
Preliminarus valstybės
biudžeto lėšų biudžeto lėšų poreikis
poreikis
eurais
Vykdymo
Veiksmo pavadinimas
Atsakingi vykdytojai
(tūkst. litų)
terminas
2014-ųjų
2015-ųjų
2016-ųjų
metų
metų
metų
asignavimai asignavimai asignavimai
Šį uždavinį padeda įgyvendinti Vaiko gerovės veiksmų planas, Narkotikų, tabako ir alkoholio
prevencijos tarpinstitucinis veiklos planas, Psichikos sveikatos strategijos veiksmų planas,
Sveikatos ugdymo bendroji programa, Žmogaus saugos bendroji programa.
Tikslas. Tobulinti kompleksinės pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims mechanizmą, pagrįstą valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų įstaigų, organizacijų ir visuomenės bendradarbiavimu
Uždavinys. Tobulinti paslaugų teikimo smurtą patyrusiems asmenims ir jų šeimų nariams sistemą, gerinti paslaugų kokybę,
prieinamumą
Siekiant tobulinti paslaugų teikimą,
2014–2016 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
analizuoti teisės aktus, susijusius su
Sveikatos apsaugos ministerija,
paslaugų teikimu smurtą patyrusiems
Vidaus reikalų ministerija,
asmenims, ir prireikus atlikti teisės aktų
Policijos departamentas,
pakeitimus arba teikti siūlymus dėl teisinio
Kalėjimų departamentas,
reguliavimo tobulinimo
savivaldybės
Finansuoti emocinės pagalbos tarnybas,
347 000
2016
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
teikiančias pagalbos telefonu paslaugas

Preliminarus
valstybės
Preliminarus valstybės
biudžeto lėšų biudžeto lėšų poreikis
poreikis
eurais
Eil.
Vykdymo
Veiksmo pavadinimas
Atsakingi vykdytojai
(tūkst. litų)
Nr.
terminas
2014-ųjų
2015-ųjų
2016-ųjų
metų
metų
metų
asignavimai asignavimai asignavimai
Šį uždavinį padeda įgyvendinti Specializuotos pagalbos centrų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1534/V-1072/1V-931 „Dėl Specializuotos pagalbos centrų programos patvirtinimo“, Vaiko gerovės
veiksmų planas.
2.2. Uždavinys. Stiprinti valstybės institucijų, savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą
2.2.1. Reguliariai organizuoti tarpžinybinės darbo
2014–2016 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
grupės apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje klausimams koordinuoti ir spręsti
posėdžius
Iš viso valstybės biudžeto lėšų
560
156 394
515 480
_______________________
Priedo pakeitimai:
Nr. A1-568, 2016-10-19, paskelbta TAR 2016-10-19, i. k. 2016-25396
Nr. A1-605, 2016-11-15, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26848

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-568, 2016-10-19, paskelbta TAR 2016-10-19, i. k. 2016-25396
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A1-462 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos
teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas
Nr. A1-605, 2016-11-15, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26848
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A1-462 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos
teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo

