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S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje pateikiama nusikaltimų aukų – pagyvenusių asmenų – viktimizacijos procesų Lietu-

vos kaimuose ir vienkiemiuose viktimologinė analizė, nurodomos pragrindinės pagyvenusių asmenų vik-

timizacijos ir jos sukeliamų padarinių problemos. Pateikiamas viktimizacijos atvejų (registruotų) papli-

timas Lietuvos vienkiemiuose, nurodomas jų pobūdis.  

Straipsnyje analizuojami 2000–2004 metų oficialios valstybinės statistikos duomenys, taip 

pat visuomenės nuomonės apklausų rezultatai, parodantys, kad Lietuvoje nukentėjusių pagyvenusių 

asmenų teisinės ir socialinės apsaugos padėtis yra kritinė.  

Pateikiama problematika nagrinėjama iš kriminologijos ir viktimologijos mokslų pozicijų. Šie 

mokslai pagyvenusius asmenis priskiria vienai iš pažeidžiamiausių, sunkiausiai viktimizacijos padarinius 

išgyvenančių socialinių grupių.  

 
Áþanga 

 
2004 m. pradþioje Lietuvoje gyveno 698 tûkstanèiai pagyvenusiø þmoniø1, kurie sudarë 1/5 

(20,3 proc.) bendro gyventojø skaièiaus. Ðalyje 60 metø ir vyresniø þmoniø daugëja, didëja ir jø pro-
centinë dalis, t. y. vyksta gyventojø senëjimo procesas. 1995–2003 m. vaikø (0–14 metø) ir 15–59 
metø gyventojø sumaþëjo atitinkamai 23,7 ir 3,3 procento, o pagyvenusiø þmoniø padaugëjo 10,2 
procento [1, p. 7].  

Statistikos departamento duomenimis, 2004 m. pradþioje mieste gyveno 425 tûkstanèiai (61 
proc.), kaime – 273 tûkstanèiai (39 proc.) pagyvenusiø þmoniø. Mieste pagyvenæ þmonës tarp kitø 
amþiaus grupiø sudaro kiek maþiau nei 1/5 (18,5 proc.), o kaimuose – beveik ¼ (23,8 proc.) gyven-
tojø. 

Europos viktimologijos mokslo atstovai pagyvenusius þmones iðskiria kaip vienà ið paþeidþia-
miausiø asmenø grupiø, turinèiø didesnæ tikimybæ patirti ávairiausio pobûdþio viktimizacinius povei-
kius. Lietuvoje padëtis iðkirtina tuo, kad, be suaktyvëjusios brutalios viktimizacijos Lietuvos kaimuose 
ir vienkiemiuose, pagyvenusiø þmoniø teisës paþeidinëjamos darbo, sveikatos draudimo, prekiø ir 
paslaugø teikimo srityse. Taigi pagyvenæ þmonës susiduria su daugybe nesprendþiamø problemø. 

Lietuvoje pagyvenusiø þmoniø teisës nëra iðskirtos kaip prioritetinë sritis, nors 2004 m. ÞTSI vi-
suomenës nuomonës apklausa parodë, kad pagyvenusieji (kaip socialinë grupë) patiria didþiausià 
diskriminacijà. Tokià nuomonæ pareiðkë 26,5 proc. respondentø [2, p. 56]. 
                                                 

1
 Pastaba: Pagyvenęs žmogus – tai 60 metų arba vyresnis asmuo. 
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Kitas nacionalinis 2004 m. tyrimas parodë, kad 40,5 proc. respondentø senyvo amþiaus þmoniø 
teisæ á socialinæ apsaugà ávertino blogai ir labai blogai, o 34,5 proc. manë, kad minëtosios kategorijos 
asmenø teisiø klausimams Lietuvoje skiriama labai maþai ir maþai dëmesio. Paminëtina ir tai, kad net 
43,6 proc. respondentø neþino, kur reikia kreiptis dël pagyvenusiø þmoniø teisiø paþeidimø [3]. 

Ðio straipsnio tikslas – ávertinti pagyvenusiø asmenø viktimizacijos poveiká Lietuvos kaimuose 
ir vienkiemiuose, pateikti pasiûlymus, kurie pagerintø ðiø aukø socialinæ ir teisinæ apsaugà Lietuvoje. 
Straipsnyje remtasi oficialiais statistikos duomenimis (Informatikos ryðiø departamento prie VRM, Sta-
tistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës), taip pat policijos departamento suves-
tinëmis, þiniasklaidoje pavieðintø viktiminiø ávykiø analize, ikiteisminio tyrimo, teismø praktika.  
Statistikos duomenø analizë rodo, kad 2004 metais registruotø nusikalstamø veikø padaugëjo ir Lie-
tuvos miestuose, ir kaimuose.  
 

1 pav. 2000–2004 metais uþregistruota nusikaltimø Lietuvos miestuose, kaimuose ir vienkiemiuose  
(absol. skaiè.) 
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Per 2000–2003 metus registruotø nusikalstamø veikø santykis kaime ir mieste buvo sàlyginai 
stabilus. Kaime vidutiniðkai registruojama 27 proc. visø nusikalstamø veikø. 2004 m. kaimuose regist-
ruotø nusikalstamø veikø procentinë dalis sumaþëjo iki 24,5 procento [4, p. 13; 5]. 

Matome, kad nuo 2000 m. viktimizaciniø procesø pagyvenusiø asmenø atþvilgiu Lietuvos kai-
muose ir miestuose daugëjo. Antrame paveiksle pateikti duomenys rodo, kad nusikalstamø veikø, 
tenkanèiø 10 000 gyventojø, padaugëjo ir kaimuose, ir miestuose (þr. 2 paveikslà).  
 

2 pav. 2000–2004 m. uþregistruota nusikaltimø Lietuvos miestuose ir kaimuose  
(10 000 pagyvenusiø gyventojø) 
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Pastarøjø keleriø metø statistikos duomenys rodo, kad nusikaltimai vienkiemiuose vidutiniðkai 
sudaro 3 proc. bendro nusikalstamø veikø skaièiaus Lietuvos kaimuose (þr. 1 paveikslà). Bûtina pa-
brëþti, kad viktimizacijos procesai Lietuvos vienkiemiuose yra ypaè latentiðki, nes pagyvenæ þmonës 
retai kreipiasi á policijà, nepasitiki teisësaugos institucijomis, bijo tolesniø persekiojimø arba tiesiog 
negali pasikviesti pagalbos.  

Prieðingai teisësaugos institucijoms, paminëtinas sàlyginai teigiamas þiniasklaidos vaidmuo. 
Dël þiniasklaidos átakos sukuriami antrinës viktimizacijos padariniai, taèiau visuomenë gali nors epi-
zodiðkai suþinoti Lietuvos kaimo ir vienkiemiø aktualijas.  

Kita vertus, daugeliu atvejø pavieðinami tik tie viktiminiai ávykiai, kurie susijæ su prievartiniais, itin 
brutaliais smurtiniais veiksmais, kraupiais þmoniø suþalojimais, kankinimais ir nuþudymais, kai neið-
vengiamas ir teisësaugos ásikiðimas. Smulkios vagystës, pasikësinimai uþvaldyti turtà ir panaðaus po-
bûdþio nusikalstami veiksmai daþnai teisësaugos institucijø nevertinami kaip nusikaltimai. Tai kaimo 
gyvenimo kasdienybë, kuri yra áprasta teisësaugos institucijoms. 
 

3 pav. Lietuvos vienkiemiuose padarytø nusikaltimø aukø skaièius 2000–2004 m. (absol. skaiè.)1 
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Nors atlikus pirminá statistiná padëties ávertinimà matyti, kad per pastaruosius metus nusikaltimø 
aukø Lietuvos vienkiemiuose sumaþëjo, taèiau tolesnë analizë rodo, kad ðis „pagerëjimas“ nëra susi-
jæs su nukentëjusiais pagyvenusiais asmenimis. 
 
 

4 pav. Nusikaltimø aukø – pagyvenusiø asmenø – skaièius 2004 m. visoje Lietuvoje ir atskirai 
vienkiemiuose (absol. skaiè./proc. dalys) 

 

 
                                                 

1
 Pastaba: * 2003 m. 1–4 mėn. – 128, 2003 m. 5–12 mėn. – 455, ** 2004 m. 1–7 mėn. 2003 m. gegužę keitėsi nusikalstamų 

veikų registravimo tvarka, įvestos naujos statistinės kortelės ir kt. 
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Ketvirtame paveiksle pateikti duomenys rodo, kad nusikaltimø aukos – pagyvenæ asmenys su-
daro 12,6 proc., o atitinkamos rûðies aukos vienkiemiuose – net 32,1 proc. visø registruotø nusikal-
timø aukø Tai rodo, kad pagyvenusiø asmenø viktimizacijos atvejai vienkiemiuose net 2,5 karto daþ-
nesni nei nukentëjusiø pagyvenusiø asmenø, gyvenanèiø kitose Lietuvos vietose.  
 

5 pav. Vienkiemiø nusikaltimø aukø pasiskirstymas pagal amþiaus grupes 2004 m. (absol. skaiè.) 

 

 
 

Nerimà kelia statistikos duomenø analizë, kad didþiausia viktimizacijos tikimybë, t. y. tikimybë 
tapti nusikaltimo auka vienkiemiuose, yra asmeniui perþengus ðeðtà deðimtmetá.  
 
 

6 pav. Vienkiemiø nusikaltimø aukø pasiskirstymas pagal amþiaus grupes 2004 m. (proc.) 
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Ðias nerimastingas tendencijas patvirtina ðeðtame paveiksle pateikti duomenys: 1/3 (32,1 

proc.) vienkiemiø nusikaltimø aukø priklauso „treèiosios“ ir „ketvirtosios“ amþiaus þmoniø grupëms1. 
Vis dëlto Lietuvoje pastebimos kitos tendencijos: daþniausiai nukenèia 30–39 m. (21,9 proc. (2004 
m.)) ir 40–59 metø (31,7 proc. (2004 m.) sulaukæ asmenys. 

Svarbu pabrëþti, kad pagyvenusiø asmenø viktimizacija iðsiskiria smurtiniu pobûdþiu, kas 
penkta nusikaltimø auka vienkiemiuose – tai smurtiniø nusikaltimø auka.  

Pabrëþtina, kad net ir „nesunkûs“ smurtiniai nusikaltimai pagyvenusiø asmenø atþvilgiu turi bûti 
vertintini atsiþvelgiant á ðiø asmenø fiziologijà. Kaip rodo viktimologiniai tyrimai, „netgi palyginti nedi-
deli suþeidimai gali sukelti rimtà ir ilgalaikæ þalà vyresnio amþiaus aukai, o kà kalbëti apie didelá 
psichologiná poveiká“ [6, p. 18.]. 
 

                                                 

1
 Pastaba: „Trečiojo“ amžiaus žmonės – 60–79 m., o „ketvirtojo“ – 80 m. ir vyresni. 
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1  l e n t e l ë .  Smurtiniø nusikaltimø, padarytø Lietuvos vienkiemiuose, aukø skaièius 2000–2004 m. 
(absol. skaiè.)1 

 

 
 

Smurtiniø nusikalstamø veikø vienkiemiuose aukos sudaro 22,9 proc. visø vienkiemiuose re-
gistruotø aukø; bendras smurtiniø nusikaltimø aukø skaièius Lietuvoje sudaro tik 8–9 proc. visø nusi-
kaltimø. Lyginant 2003 ir 2004 m. statistikos duomenis, matyti, kad smurtiniø nusikaltimø vienkie-
miuose maþëja, t. y. per 2004 m. jis sumaþëjo 1,7 karto, taèiau padaugëjo iðþaginimø bei tyèiniø nu-
þudymø, net pusë nuþudytøjø buvo pagyvenæ asmenys. 
 
 

7 pav. Tyèiniai nuþudymai Lietuvoje 2000–2003 m. 
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Statistikos duomenø analizë parodë, kad pagyvenusiø þmoniø nuþudymai sudaro nuo 12 iki 19 
procentø visø registruotø nuþudymø. 

2004 metais uþregistruoti 345 nuþudymai, ið kuriø 15 ávykdyti Lietuvos vienkiemiuose. Septyniø 
ið jø aukomis tapo pagyvenæ asmenys.  
 

                                                 

1
 Pastaba: straipsnių numeracija pateikiama tokia, kokia yra 1964 m. bei 2000 m. Baudžiamuosiuose kodeksuose.  

Smurtiniai nusikaltimai (LR BK) 2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 

104 str. Tyèinis nuþudymas / 129 str. Nuþudymas 11 15 10 10 15 

105 str. Tyèinis nuþudymas sunkinanèiomis aplinkybëmis  8 10 5 2 2 
111 str. Tyèinis sunkus kûno suþalojimas, uþkrëtimas liga arba 
kitoks susargdinimas / 135 str. Sunkus sveikatos sutrikdymas 6 8 3 3 2 
112 str. Tyèinis apysunkis kûno suþalojimas, uþkrëtimas liga arba 
kitoks susargdinimas  13 13 14 2  
116 str. Tyèinis lengvas kûno suþalojimas, uþkrëtimas liga arba 
kitoks susargdinimas / 138 str. Nesunkus sveikatos sutrikdymas 7 4 9 39 26 

118 str. / 149 str. Iðþaginimas  8 3 5 4 6 

225 str. Chuliganizmas / 284 str. Vieðosios tvarkos paþeidimas 16 10 6 13 7 
227 str. Grasinimas nuþudyti / 145 str. Grasinimas nuþudyti arba 
sunkiai sutrikdyti þmogaus sveikatà arba þmogaus terorizavimas  4 1 1 13 2 
/140 str. Fizinio skausmo sukëlimas arba neþymus sveikatos 
sutrikdymas    46 15 

Kiti smurtiniai nusikaltimai 11 15 10 11 9 
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8 pav. Pagyvenusiø þmoniø tyèiniø nuþudymø pasiskirstymas pagal lytá 2003 m. 
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Ankstesniø keleriø metø bei 2003 m. statistikos duomenys rodo, kad pagyvenæ vyrai daþniau 
tampa nuþudymø aukomis nei atitinkamo amþiaus moterys. Tikimybë pagyvenusioms moterims tapti 
nusikaltimø aukomis didëja didëjant jø amþiui, tuo tarpu vyrø atvejais pastebima atvirkðtinë tenden-
cija.  

Ádomu ir tai, kad tos paèios tendencijos pasireiðkia ir pagyvenusiø asmenø saviþudybiø atve-
jais. Statistikos duomenø analizë rodo, kad pagyvenusiø asmenø saviþudybiø kiekvienais metais ma-
þëja, t. y. 2000 m. registruoti 352 atvejai, 2001 m. – 348, 2002 m. – 344 ir 2003 m. – 326 atvejai. Тarp 
iðoriniø1 pagyvenusiø asmenø mirtingumo prieþasèiø saviþudybës vis dar vyrauja: 10 000 gyventojø 
vidutiniðkai tenka ~ 50 saviþudybiø [1, p. 62]. 
 

2  l e n t e l ë .  Turtiniø nusikaltimø, padarytø Lietuvos vienkiemiuose, aukø skaièius 2000–2004 m.  
(absol. skaiè.)2 

 
Turtiniai nusikaltimai (LR BK) 2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 

271 str. / 178 str. Vagystë 536 383 306 348 307 

272 str. / 180 str. Plëðimas 99 90 63 23 25 

274 str. / 182 str. Sukèiavimas 8 16 4 5 8 
278 str. Turto sunaikinimas arba sugadinimas tyèia / 187 str. 
Turto sunaikinimas arba sugadinimas 57 44 36 38 19 
279 str. Turto sunaikinimas arba sugadinimas dël neatsargumo / 
188 str. Turto sunaikinimas arba sugadinimas dël neatsargumo 4 3 9 11 – 

Kiti turtiniai nusikaltimai 3 2 4 1 7 
 
 

Statistikos viktimologiniø duomenø analizë rodo, kad vienkiemiuose daugiausia registruojama 
turtiniø nusikaltimø aukø, ið kuriø dauguma yra vagystës ir plëðimø aukos. Nors vagysèiø aukø skai-
èius pastaraisiais metais sumaþëjo, taèiau jø procentinë dalis tarp visø aukø padidëjo, t. y. 2003 m. 
ðiø nusikaltimø aukos sudarë 59,6 proc., o 2004 m. – jau 65,4 proc. visø registruotø nukentëjusiøjø. 
Tas pats pasakytina ir apie plëðimus.  

Paminëtina ir tai, kad nors vienkiemiø aukø atvejais plëðimai priskiriami prie turtiniø nusikaltimø, 
jie ið tikrøjø vertinami kaip smurtinës veikos, nes pastaraisiais atvejais plëðimai pasiþymi ypatingu 
brutalumu, auka daþnai patiria ne tik materialinæ þalà, bet ir fizinæ, emocinæ, psichologinæ prievartà, 
nors tai retai pabrëþiama kvalifikuojant nusikalstamas veikas. 

                                                 

1
 Pastaba: Statistikos departamentas išskiria „išorines mirtingumo priežastis“, prie kurių priskiria: transporto įvykių aukas, 

nuskendimus, mirtis nuo nukritimo arba intensyvaus natūralaus šalčio poveikio ir t. t. Pagyvenę žmonės Lietuvoje 2003 m. 
Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės. – Vilnius, 2005. 

2
 Pastaba: straipsnių numeracija pateikiama tokia, kokia yra 1964 m. bei 2000 m. Baudžiamuosiuose kodeksuose.  
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Visuomenëje vyrauja klaidinga nuomonë dël vienkiemiø aukø patiriamos turtinës þalos. Daþnai 
priekaiðtaujama, kad þmonës be reikalo kreipiasi á policijà dël prarasto menkaverèio turto, pavyzdþiui, 
vieno kito aliuminio pieno bidono, keliø naminiø paukðèiø ar iðlauþtø trobesiø durø. Tai palaiko ir tei-
sësaugos institucijos teigdamos, kad policija tiria „rimtus“ nusikaltimus, o „smulkiems“ paþeidimams 
tirti pareigûnai neturi nei laiko, nei kuro, nei kitø sànaudø.  

Pateikiama statistikos duomenø analizë parodë, kad daugiau nei pusë vienkiemiø aukø patiria 
didesnæ nei 500 litø materialinæ þalà, o kà kalbëti apie psichologinio pobûdþio þalà.  
 

9 pav. Vienkiemiø aukø dël nusikalstamø veikø patirta materialinë þala 2004 m. 
 

 
 

Duomenø analizë parodë, kad net 28,9 proc. vienkiemio pagyvenusiø nukentëjusiøjø patiria di-
desnæ nei 1000 litø þalà, áskaitant tai, kad pagrindinis jø pragyvenimo ðaltinis yra pensijos bei sociali-
nës paðalpos.  

Netgi jeigu 2/3 vienkiemiø nusikaltimø aukø patiria materialinæ þalà iki 500 litø, kuri, atrodytø, 
nëra itin didelë pinigø suma, daugeliu atvejø minëta þala ðiems asmenims gali padaryti dramatiðkà ir 
net tragiðkà poveiká, nes toks þmogus gali pritrûkti finansiniø iðtekliø maistui, vaistams ir kitokioms 
bûtinoms reikmëms. Tai, kad pagyvenæ asmenys praranda ekonominius iðteklius, yra itin svarbu, nes 
tai veda á socialinæ izoliacijà, gali padidinti nusikaltimø poveikio tikimybæ ir net daþnumà [7, p. 47]. 
 
 

Viktimogeniniai veiksniai, darantys átakà pagyvenusiø asmenø viktimizacijai  
(asmens ir situacinis viktimiðkumas) 

 
Pagyvenusius asmenis iðskiriant ið kitø paþeidþiamø grupiø pabrëþtina, kad ðios kategorijos 

aukos patiria kompleksinio, ávairaus pobûdþio viktimizacijos poveiká:  
a) Fiziná–prievartiná (smurtiná). Pagyvenæ asmenys dël savo fiziologiniø savybiø, senatvës, turi-

mos negalios negali veiksmingai pasiprieðinti uþpuolikams ir laiku imtis apsaugos priemoniø, todël jie 
priskirtini prie asmenø, pasiþyminèiø padidëjusiu viktimiðkumu, t. y. rizika, tikimybe tapti nusikaltimo 
auka.  

b) Finansiná–turtiná. Dauguma pagyvenusiø þmoniø – valstybines pensijas gaunantys asme-
nys. Ðie asmenys neturëjo galimybës kaupti pensijos privaèiuose fonduose, kai kurie nukentëjo per 
didþiàsias bankø griûtis, prarado indëlius, santaupas, o dabar tenkinasi nedidelëmis valstybës mo-
kamomis pensijomis. Atrodytø, kad pagyvenæ asmenys nëra sukaupæ dideliø materialiniø turtø, taèiau 
daugelis jø disponuoja vis brangstanèiu nekilnojamuoju turtu, atkûrë nuosavybës teises á protëviø 
þemæ, miðkà ir pan., tad tampa nusikaltëliø susidomëjimo objektu.  

c) Socialiná. Pagyvenæ asmenys – tai socialinë grupë, priskirtina prie „áteisintø“ aukø kategori-
jos, kai asmenims taikomi specialûs, padidinti reikalavimai, ne tik ribojantys jø teises, bet ir sukelian-
tys materialiniø nuostoliø. Kredito, draudimo ámonës juos priskiria prie padidintos rizikos klientø, rei-
kalauja didesniø mokesèiø ir apskritai atsisako suteikti paslaugà. Be to, pagyvenæ þmonës darbo rin-
koje vertinami kaip pigesnë darbo jëga, kuri gali sutikti su prastesnëmis darbo sàlygomis, dirbti, nors 
nepaisoma saugumo reikalavimø, tenkintis darbo uþmokesèio minimumu ir t. t. 
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Toliau derëtø pakomentuoti veiksnius, daranèius tiesioginæ átakà pagyvenusiø asmenø viktimi-
zacijai: 

• Susilpnëjus kaimo gyventojø tarpusavio socialiniams ryðiams, nyksta bendruomeniðkumo 
jausmas, o tai itin palanku asmenims, besiverèiantiems plëðikavimais vienkiemiuose. Gyvenama pa-
gal principà „mano namai – mano tvirtovë“, tik vëliau pamatoma, jog pavieniai asmenys negali fiziðkai 
pasiprieðinti uþpuolikui. 

• Pagyvenæ asmenys, gyvenantys vienkiemiuose, pasiþymi specifiniu viktimiðkumu, kuriam áta-
kos turi ir jø asmeninës savybës, ir susiklosèiusi viktiminë padëtis, aplinka. Vienkiemiuose gyvenantys 
þmonës dël objektyviø (pvz., nuoðalios, maþai apgyvendintos arba miðkø masyvuose esanèios 
vietovës, ribotos galimybës pasikviesti pagalbà ir t. t.) ir subjektyviø (pvz., amþius, fizinë negalia ir 
pan.) veiksniø yra savotiðkai izoliuoti, o tai riboja jø mobilumà. 

– „V. P. nuteistas už tai, kad 2001 m. gruodžio 11 d., maždaug 22 val. išdaužęs lauko durų lango stiklą ir at-
kabinęs kablį įsibrovė į nukentėjusiosios E. G. gyvenamąjį namą, pavartojo fizinį smurtą ir atėmė galimybę jai 
priešintis uždarydamas kambaryje, užvaldė svetimą turtą: pinigus, laikrodį ,,Wostok“, kitus smulkius daiktus bei 
įvairius maisto produktus ir taip padarė nukentėjusiajai 132,47 Lt žalą. Nuteistasis žinojo, kad nukentėjusioji yra 
senyvo amžiaus, neprigirdi, dažnai dėl savo ligų guli ligoninėse (baudžiamoji byla Nr. 2K–49/2003). 

– V. T. nuteistas už tai, kad 1999 m. gruodžio 16 d. apie 5 val. Dargių km. Mažeikių raj., būdamas girtas, 
pakartotinai, iš anksto susitaręs grupėje su N. U., turėdamas tikslą užvaldyti E. S. turtą, N. U. pasilikus saugoti ir 
perspėti V. T., pastarasis užsidėjęs ant galvos kaukę, išdaužė E. S. gyv. namo lango stiklą ir įsibrovęs į gyvenamojo 
namo vidų, sugriebė E. S. už kaklo, tuo atimdamas jai galimybę priešintis, reikalavo iš jos pinigų, jų negavęs pasi-
kėsino plėšimo būdu užvaldyti televizorių „Gold star“ 1200 Lt vertės., tačiau nusikaltimo nebaigė, nes į įvykio vietą 
atvyko pašaliniai asmenys, o V. T. pabėgo. Byloje nustatyta, kad kasatorius prieš patekdamas į namą iš savo ben-
drininkės N. U. sužinojo, kad name yra viena senyvo amžiaus moteris (baudžiamoji byla Nr. 2K–76/2001)“. 

• Pagyvenusiems þmonëms bûdingas nepasitikëjimas, átarumas, ávairios pagrástos ir nepagrás-
tos baimës. Paminëtina, kad kartà nukentëjæ dël prarastø indëliø, pagyvenæ asmenys nepasitiki ir ne-
noriai saugo pinigus bankuose. Pinigø iðgryninimas maþuose miesteliuose taip pat sukelia nemaþai 
problemø: nëra bankomatø, vaþiuoti iki didesniø miestø nëra pigu, pavieniais atvejais fiziðkai sunku, o 
nuvaþiavus daþniausiai paimama visa pinigø suma. Tai ir pritraukia plëðikus. Ðios ir daug kitø pro-
blemø sunkiai ásivaizduojamos miesto gyventojams, taèiau itin skausmingos kaimo þmonëms; 

• Pagyvenæ kaimo gyventojai nëra linkæ ásirengti apsaugos priemoniø, taip pat nelinkæ naudotis 
mobiliojo ryðio telefonais, jie sunkiai perpranta ðiuolaikines informacines technologijas.  

Vyresni þmonës sunkiai uþsitikrina fiziná saugumà, daþniausiai tampa vagysèiø ið gyvenamøjø ir 
negyvenamøjø patalpø, plëðimø, ávairaus sunkumo kûno suþalojimø ir net nuþudymø aukomis. Nusi-
kalstamos veikos ðiø asmenø atþvilgiu iðsiskiria savo þiaurumu, þmonës kankinami paromis, pamaþu 
pjaustomi, smaugiami ir kitaip þalojami.  

– „2004 m. sausio 23 d. apie 20 val. Pagėgių sav., Miniotų k., į O. J. (g. 1921 m.) namus, atkabinus medinę 
durų skląstį, įsiveržė du jaunuoliai. Įsibrovėliai surišo vienkiemyje gyvenančią šeimininkę, užklijavo lipnia juosta 
burną ir, grasindami peiliu, pagrobė 5 eurus bei 2 900 litų.  

– 2002 m. rugpjūčio 28 d. Vilkaviškio r. PK pareigūnai sulaikė ir uždarė į areštinę 15-os, 16-os ir 17-os metų 
jaunuolius. Sulaikytieji įtariami P. D. (g. 1927 m.) nužudymu, kurio lavonas sumuštu veidu, kankinimо žymėmis, 
daugybiniais peilio sužalojimais buvo aptiktas rugpjūčio 18 d. savo namuose, esančiuose Dumčių. Iš Policijos de-
partamento suvestinių1“.  

Daugelá ðiø nusikaltimø padaro grupës asmenø, t. y. po 2–5 asmenis (pasirengæ, turintys kau-
kes, peilius, ðaunamuosius ginklus ir pan.). Sunkiai ásivaizduojama, kad pagyvenæ asmenys galëtø 
pasiprieðinti.  

Kita vertus, nusikaltimai daromi primityviai, nusikalsta asocialûs asmenys, vagiama viskas, kas 
pasitaiko po ranka. Pasitaiko atvejø, kai aukai padaromi suþalojimai neturint tikslo iðgauti pinigus, tie-
siog ið sadistiniø, chuliganiðkø paskatø. 

– „2004 m. kovo 15 d. 12 val. į Šakių r. PK kreipėsi S. J. (g. 1928 m.) ir pareiškė, kad kovo 14 d. 18 val. 30 
min. į jos namus, Juodupėnų k., išdaužus lango stiklą, įsibrovė jaunuolis, kuris pareikalavo vištos arba 10 litų. 
Vienkiemyje gyvenanti moteris davė 5 litus ir užpuolikas pabėgo. Materialinis nuostolis – 155 litai. Nusikaltimu įta-
riamas V. R. (g. 1984 m.) uždarytas į areštinę.  

– 2003 m. lapkričio 14 d. Zarasų r. PK gavo pranešimą, kad lapkričio 11 d. apie 19 val. Zarasų r., Bernotiš-
kių k., į I. S. (g. 1921 m.) namus, išlaužus virš durų langą, įsibrovė trys kaukėti asmenys. Užpuolikai sumušė vien-
kiemyje gyvenančią šeimininkę bei pagrobė vaistus ir maisto produktus. Materialinis nuostolis nustatinėjamas2“. 

                                                 

1
 Pastaba: duomenys iš Policijos departamento suvestinių. Internetinis adresas – http://www.policija.lt/dgssearch/search. 

php?q=vienkiemyje&B1.x=11&B1.y=0 
2
 Pastaba: duomenys iš Policijos departamento suvestinių. Internetinis adresas – http://www.policija.lt/dgssearch/search. 

php?q=vienkiemyje&B1.x=11&B1.y=0 
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Paminëtina ir tai, kad nagrinëjamø nusikaltimø atvejais gana daþnai potenciali ar esama auka, 
bandydama apginti save ir artimà, tampa faktiniu nusikaltëliu. 

– „2004 m. rugpjūčio 19 d. 2 val. 30 min. Jurbarko r., Skliausčių k. (vienkiemis), savo sodyboje J.A. (g. 
1936 m.), bandydamas apsiginti nuo plėšikų, iššovė vieną kartą iš 16-to kalibro lygiavamzdžio medžioklinio šau-
tuvo „IŽ“ (leidimas išduotas savigynai) į viršų. Tuo metu vyriškiai pradėjo artintis prie J. A., todėl jis dar iššovė 
vieną kartą į link jo einančius asmenis. Įvykio metu buvo sužalotas L. Ž. (g. 1957 m.) (šautinės žaizdos pilve, ran-
koje ir krūtinėje), kuris tą pačią dieną 8 val. 20 min. nuo gautų sužalojimų ligoninėje mirė (pirmą kartą šis vyriškis 
nuteistas, kai tarnaudamas sovietinėje armijoje išžagino ir nužudė merginą, o prieš ketverius metus – kai Eržvilko 
seniūnijos Openiškių kaime peiliu nudūrė ir apiplėšė 80 metų E. G). Antras įtariamasis neblaivus (1,67 prom. alko-
holio) A. M. (g. 1975 m.) ir J. A. po apklausos paleisti. Ginklas paimtas iš J. A, iškelta baudžiamoji byla dėl nužu-
dymo didžiai susijaudinus ir paskirta psichiatrinė ekspertizę“ [8]. 

• Vienkiemiuose nukentëjæ asmenys pavieniais atvejais net nesulaukia policijos pagalbos. Kaip 
minëta, laiku suteikti pagalbà sunku dël objektyviø aplinkybiø: nemaþi atstumai, nes vienkiemiai ne-
retai yra nutolæ nuo gyvenamøjø masyvø, itin prasti keliai, techniniø priemoniø trûkumas ir pan. Poli-
cijos darbo veiksmingumà daþnai lemia operatyvus reagavimas á praneðimus ir atvykimo á ávykio vietà 
trukmë. Policijos departamento prie Vidaus reikalø ministerijos Personalo tarnybos pareigûnai 2001 
metais atliko gyventojø apklausà, tad galima pateikti ðiuos skaièius: 72,7 procento respondentø nuo-
mone, policijos pareigûnai á ávykio vietà atvyko per 10–30 minuèiø; 14,7 procento respondentø nuo-
mone, – per 1 valandà; 6,1 procento respondentø nuomone – per 1–2 valandas; 2,4 procento res-
pondentø nuomone – per 3–12 valandø; 4,1 procento respondentø nuomone – policija visai neatvyko. 
Pusë respondentø, nurodþiusiø, kad policijos pareigûnai visai neatvyko, gyveno kaimo vietovëse [9].  

• Vienkiemiø aukos nedomina teisësaugos institucijø, taip pat ir nevyriausybinio sektoriaus at-
stovø. Lietuvoje nëra në vienos nevyriausybinës organizacijos, kuri spræstø ne bendras gerontologi-
nes problemas, o bûtent nusikaltimø aukomis tapusiø pagyvenusiø asmenø problemas.  

Paminëtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybë 2003 m. balandþio 14 d. priëmë nutarimà Nr. 
477, kuriuo patvirtino „Kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų saugumo ir policijos apylinkės inspektorių 
veiklos gerinimo 2003–2005 metais programą“, jà ágyvendinti pavedë Policijos departamentui prie Vi-
daus reikalø ministerijos. Programoje numatyta: uþtikrinti kaimo gyventojø teisiø ir laisviø apsaugà, 
vieðàjà tvarkà ir visuomenës saugumà, uþtikrinti, kad kaimo vietovëse dirbantys policijos apylinkës 
inspektoriai operatyviai ir tinkamai reaguotø á visus asmenø praneðimus apie teisës paþeidimus. 2003 
metais programai ágyvendinti skirta 3,5 mln. litø (nors poreikis siekë 26 mln.), ið jø 2/3 panaudoti 
transporto priemonëms ásigyti, kiti pinigai – joms iðlaikyti bei pareigûnø uniformoms ásigyti. Taigi in-
vesticijø á prevencijos priemones, skirtas vienkiemiams apsaugoti, tikëtis beviltiðka, todël nenuostabu, 
kad tikroji kriminogeninë padëtis Lietuvos vienkiemiuose vis blogëja.  

• Kuriamos ir vykdomos programos yra sveikintinas þingsnis þmogaus teisiø apsaugos link, ta-
èiau stinga realios paramos, efektyviø veiksmø. Negalime teigti, kad nieko nebuvo daroma. Lietuvoje 
ávykdyta nemaþai akcijø, kuriomis siekta padëti pagyvenusiems vienkiemiø gyventojams, taèiau kai 
kurios jø tapo net viktimizuojanèiomis, pavyzdþiui, neatlygintinai dalijami mobilûs telefonai, kuriais 
pagyvenæ asmenys nemoka naudotis ir negali pasikviesti pagalbos, itin sudomina plëðikus. 

Paminëtina paþangi Tarptautinës policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Alytaus poskyrio prak-
tika, kai buvo pradëti organizuoti nemokami kursai asmenims (gyvenantiems vienkiemiuose), norin-
tiems ásigyti ginklus savigynai. Kita vertus, ðaunamojo ginklo naudojimas gali sukelti sunkiø padariniø, 
yra atvejø, kai pagyvenæ asmenys, naudodamiesi gynybai skirtu ginklu, nesugeba tinkamai ávertinti 
aplinkybiø, o vëliau patys traukiami baudþiamojon atsakomybën. Verta paklausti, ar ginkluota ap-
sauga nëra teisësaugos institucijø prerogatyva, ar nekyla dar didesnis pavojus, kai asmenys pradeda 
ðaudyti, ar nesiekiama sukurti „laukiniø vakarø“ modelá. 
 

Nusikaltimø aukø – pagyvenusiø asmenø viktimizacijos baimë,  
jos keliami padariniai 

 
Þmonës yra apimti viktimizacijos baimës, t. y. baimës, kad gali patirti nusikalstamà poveiká, 

tapti nusikaltimø aukomis. Tyrimai rodo, kad maþiausiai nejauèianèiø jokio nerimo asmenø gyvena 
vienkiemiuose (25 proc.), daugiau – atskiruose namuose (32 proc.), dar daugiau – 4–8 butø namuose 
(36 proc.), o daugiausia – daugiabuèiuose (38 proc.) [10, p. 65]. Be to, jauni þmonës (16–24 m. ir 25–
34 m.) du kartus daþniau nei kiti jauèiasi labai saugiai, o vyresni þmonës (45–54 m.; 55–64 m.; 65–94 
m.) du kartus daþniau jauèiasi labai nesaugiai [11, p. 66]. 

Viktimizacijos baimë itin bûdinga pagyvenusiems asmenims. Viktimizacijos baimë – tai átampa, 
nerimas, kad galima tapti nusikaltimo auka. Pagyvenusiø asmenø viktimizacijos atvejø vienkiemiuose 
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analizë rodo, kad uþpultø vienkiemiø aukø iðsigelbëjimas – tai atsitiktinumo dalykas, pavyzdþiui, neti-
këtai pasirodë medþiotojai, pro ðalá vaþiavo kaimynas ir pan. Tai turi tiesioginës átakos pagyvenusiø 
asmenø baimës jausmui, kuris gali ir nepriklausyti nuo objektyviø viktimogeniniø veiksniø. Asmuo átiki, 
kad uþpuolus jo likimas priklauso tik nuo atsitiktiniø aplinkybiø, kuriø jis negali pakeisti. Taigi asmuo 
susitapatina su nusikaltimo aukos vaidmeniu.  

Daugeliu atvejø pagyvenæ þmonës nebijo prarasti savo nedidelio turto, taèiau bijo kankinimø, 
þalojimo, ir tai yra pagrindinis veiksnys, kuriantis ir palaikantis baimæ.  

Taigi kokià átakà viktimizacijos baimë daro pagyvenusiems þmonëms? Sociologiniai tyrimai 
rodo, kad asmenys saugiausiai jauèiasi savo namuose. Viktimizacijos baimë turi átakos ne tik pagyve-
nusio asmens mobilumui, bet ir asmeniniams santykiams. Baimë maþina pagyvenusiø þmoniø socia-
liná aktyvumà, jie vengia vieðø vietø, maþiau juda, daugiau laiko praleidþia namuose, tampa izoliuoti. 
Tai paranku plëðikams, kurie þino, kad asmuo bus namuose, jam pensijà atneðë paðtininkas, jis jos 
neturëjo galimybës iðleisti, po plëðimo vargu ar sugebës kreiptis á policijà, maþai bendrauja su kaimy-
nais ir t. t.  

Akivaizdu ir tai, kad baimë, nuolatinë átampa, stresas turi átakos pagyvenusiø þmoniø sveikatai, 
ypaè psichikai. Lietuvoje nëra atlikta viktimiloginiø tyrimø, atspindinèiø viktimizacijos baimës átakà pa-
gyvenusiø asmenø sveikatai, taèiau galima remtis uþsienio ðaliø tyrimais, liudijanèiais, kad: 

• vyresniø amþiaus þmoniø manymu, jie yra lengviausias ir daþniausias nusikaltëliø taikinys; 
• palikus savo namus dienos metu, jauèiama ne tik ásilauþimo baimë, bet ir baimë bûti apiplëð-

tam nakties metu;  
• viktimizacijos baimë yra itin didelë problema, nes turi poveiká asmens sveikatai, riboja jo 

asmeniná gyvenimà, sukuria socialinæ atskirtá; 
• nustatytas prieþastinis viktimizacijos baimës bei ankstyvos globos pagyvenusiam asmeniui 

skyrimo ryðys [12, p. 1]. 
Taigi dël viktimizacijos baimës (tikros arba menamos) pagyvenæ asmenys suvarþo savo gyven-

senà, tai neigiamai veikia jø gyvenimo kokybæ, tampa rimta socialine problema.  
 
 

Iðvados ir pasiûlymai 
 

Pagyvenusiø asmenø viktimogeninës situacijos analizë parodë, kad Lietuvos vienkiemiuose 
pagyvenæ þmonës yra itin paþeidþiami. Ðios aukos nesulaukia tinkamos pagalbos ir paramos nei ið 
vyriausybiniø institucijø, nei ið nevyriausybiniø organizacijø.  

Potencialiø vienkiemiø aukø apsauga nuo nusikalstamø veikø yra itin probleminis dalykas, rei-
kalaujantis lankstaus ir kompleksinio poþiûrio. Reikia atsiþvelgti á visumà subjektyviø ir objektyviø vik-
timogeniniø veiksniø visumà. Prevencinë veikla apsiriboja pavienëmis priemonës, o sisteminës, kryp-
tingos veiklos nëra.  

Pabrëþtinas specializuotø tiksliniø prevencijos priemoniø ágyvendinimas, siekiant uþtikrinti pa-
gyvenusiø asmenø bei jø turto apsaugà, tiesioginis darbas vietoje su potencialiomis ir esamomis au-
komis. Nebûtina kurti dar vienà programà, koncepcijà ar strategijà, bûtini neatidëliotini, nuolatiniai 
veiksmai, tiesioginis darbas su asmeniu.  

Bûtina aktyvesnë savivaldos institucijø intervencija sprendþiant kilusias problemas. Bûtina ini-
cijuoti, kelti vaikø pareigos iðlaikyti senolius klausimà. Lietuvoje daþni atvejai, kai giminës atsiranda tik 
po senolio mirties, kai reikia tvarkyti turto paveldëjimo dokumentus. Lietuvoje pabrëþiama, kad tëvai 
turi iðlaikyti savo vaikus, taèiau pamirðtama, kad pastarieji taip pat turi atitinkamas pareigas.  

Padëties analizë parodë, kad pasigendama efektyvesnës teisësaugos institucijø veiklos vien-
kiemiuose ir kaimuose. Suprantama, kad policijai itin sunku dirbti vienkiemiuose, trûksta policijos ap-
ylinkës inspektoriø, taip pat transporto, net degalø ar uniformø. Akivaizdu, kad Lietuvoje reikia imtis 
neatidëliotinø veiksmø – reformuoti policijos institucijø vadovaujanèià grandá, t. y. naikinti valdininkø 
etatus, perkelti juos á rajonus, didinti ne vadovø, o tiesiogiai vietose dirbanèiø policininkø skaièiø.  
 
 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

The article presents a victimological analysis of crime victims – victimization process of elderly people in 
Lithuanian villages and granges. Moreover, it addresses major victimization issues of elderly people and its 
consequences, presents the registered prevalence of victimization cases and nature in Lithuanian granges.  

The articles analyzes official statistic data of 2000–2004 from state department, results of public opinion 
poll, showing that the situation of legal and social protection of abused elderly people is critical.  

The presented issues are analyzed from the perspective of criminology and victimology, where elderly 
people are categorized as one of the most vulnerable social groups, most sensitive to consequences of 
victimization.  

The analysis of victimogenical situation of elderly people has shown, that elderly people are highly 
vulnerable in Lithuanian granges. These victims do not receive appropriate assistance or support neither from 
government institutions, nor from non-governmental organizations. The protection of potential victims in 
granges from criminal acts is a problematic issue, in need of flexible and complex approach, considering a 
group of subjective and objective victimogenical factors. Preventive activity concentrates on single measures and 
there is not systematic, purposeful activity.  

We should emphasize an implementation of specialized preventive target measures, with the aim to 
ensure protection of elderly people and their property, direct work at the scene of crime with potential or actual 
victims. There is no need to develop yet another program, concept or strategy, there is a need for immediate, 
constant measures, direct work with an individual.  
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A more active intervention of local government institutions in solving existing issues. It is necessary to 
initiate, raise issues on the duty of children to provide care for their elderly parents. It often happens in 
Lithuania, that relatives start caring only after the death of an elderly person, in need of processing documents 
of inheritance. Lithuanian law prescribes that parents must look after their children, although it is often 
ignored, that in turn, children also have respective duties.  

The analysis of the situation has shown, that law enforcement institutions should act more effectively at 
the scene of crime. Obviously, the activities of police are very limited when it comes to work in granges, there is 
a lack of police county inspectors, transport, fuel or even uniforms. It is apparent, that Lithuania needs to take 
immediate action in reformation of administrative section of police institutions, i.e. eliminate work places for 
officials, transpose them to regions. Instead of increasing the number of officials, there should be an increase in 
the number of policemen working at the scene of crime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




