
Vagystė – vienas iš netinkamo vaiko elgesio būdų, kuris gali turėti įvairias 

priežastis. Vaiko ir suaugusiojo supratimas apie nuosavybę yra skirtingas. Pirmiausia, 
ką turėtų tokiu atveju daryti tėvai – tai mėginti suprasti vaiko netinkamo elgesio 

priežastis. Tėvų reakcija į tokį atžalos poelgį turi priklausyti nuo to, kiek vaikui metų.  

Vaikai iki 3-4 metų nesuvokia aiškios ribos tarp to, kas jiems priklauso ir kas 
yra ne jų. Jie dar nemoka valdyti savo impulsyvių norų: pvz.:  pasiima patikusį žaislą, 

nesusimąstydamas, kieno jis yra. Mažylis gali pasisavinti daiktą, norėdamas įteikti 

malonią dovaną kam nors iš artimųjų. Tokio amžiaus vaikai dažniausiai kaltės 

nejaučia.  
Nuo 5 iki 7 metų vaikai įgauna supratimą, kad negalima savintis daikto, kuris 

jam nepriklauso. Šio amžiaus tarpsnio vaikų vagiliavimo priežastis gali būti rimtas 

psichologinis nepasitenkinimas, kilęs dėl tėvų nesantaikos, konfliktų, nepatenkintų 
emocinių vaiko poreikių, kai vaikas jaučiasi vienišas ir nemylimas. 

Vyresnių vaikų, maždaug iki 12 metų, daiktų nugvelbimo priežastis gali būti 

paprasčiausia valios stoka. 
Paaugliai vagia dažniausiai jau sąmoningai, tai jau gali tapti žalingu įpročiu. 

Šiuo atveju tėvams pravartu prisiminti patarlę „Lenk medį, kol jaunas“ ir, pastebėjus 

vaikų vagiliavimą kuo anksčiau, kalbėtis su jais, paaiškinti tokio poelgio negatyvumą 

ar imtis kitokių priemonių.  
Vagiliavimo priežastimi gali tapti ir per menkas savęs vertinimas. Kaupdamas 

daiktus, taip lyg ir bando save įtvirtinti tarp bendraamžių. Tokiam vaikui atrodo, 

kad, jei jis turės daug daiktų, tai kiti jį labiau vertins ir mylės. Tai susiję su asmens 
nebrandumu. 

Potraukis pasisavinti svetimą daiktą būdingas impulsyvesniems vaikams.  

Pastovus vagiliavimas gali rodyti sunkias psichologines bei socialines 

vaiko problemas. 

Bet kokio amžiaus vaikui reikia suprantamai paaiškinti sąvokas „tavo“ ir 

„mano, svetima, jo arba jos“. Svarbu, kad vaikas suvoktų, kad vogti yra negerai. 

Nereikia kaltinti vaiko tiesiogiai, griežtai gėdinti, nes tai gali duoti priešingą efektą. 
Klausimai, ar jis ką pavogė ir kodėl tai padarė, gali priversti vaiką teisintis norint 

išsaugoti orumą. Pakanka tiesiai pranešti jam, kad žinote apie įvykusią vagystę. 

Pavogtas daiktas būtinai turi būti grąžintas savininkui ir jo atsiprašoma. Naudinga 
duoti suprasti vaikui, kaip jus liūdina jo poelgis ir kaip jaučiasi apvogtas žmogus. 

Galima neigiamai apibūdinti vaiko poelgį, bet ne patį vaiką. Nereikia reikalauti 

priesaikų, kad tai buvo paskutinį kartą bei aptarinėti vaiko poelgį girdint pašaliniams. 

Dažnai viena tokia pastebėta vagystė, į kurią tinkamai sureagavo tėvai, būna ir 
paskutinė. 

Jeigu vaikas vagiliauja pastoviai, tapkite jam atidesni. Nuoširdžiai 

domėkitės, apie ką svajoja jūsų atžala, ko bijo, ko tikisi iš jūsų, dėl ko pyksta, 
nerimauja, su kuo draugauja. Svarbu, kad vaikas jaustųsi reikalingas ir saugus šeimoje. 

  Vaikas privalo turėti asmeninį kampelį. Gerai, jei tai atskiras kambarys, o 

jeigu nėra tokios galimybės, tai bent spinta ir stalas, kur jis laikytų savo žaislus, 
knygas, ir niekas neturi teisės naudotis jo daiktais be leidimo. Taip vaikas geriau 

suvoks elgesio su nuosavais ir svetimais daiktais skirtumą. Taip pat stenkitės nepalikti 

pinigų matomoje vietoje, kad vaikui nekiltų pagunda. 
 Jei pokalbiai ir aiškinimai nepadeda, kokiais dar būdais galima būtų pakeisti 

tokį vaiko elgesį? Tėvams pravartu kritiškai pažvelgti į tarpusavio santykius ir į savo 

pačių elgesį, šeimos taisykles. Jeigu vaikas pastoviai mato tėvų konfliktus, 
alkoholizmą, nepagarbą, toleranciją kitų (taip ir savo pačių) vagiliavimui, sunku 

tikėtis, kad jis keis savo elgesį. Turi būti kuo greičiau pašalintos priežastys, 

skatinančios vaiką vagiliauti. Sudėtingais atvėjais yra būtina kreiptis į vaikų 

psichologą. Griežtos ir skaudžios bausmės gali tik paskatinti vaiką geriau slėpti 

pavogtą daiktą ir miklinti vagiliavimo įgūdžius, be to, formuoja žemą savivertę: 

„jeigu aš jau vagis, tai vogsiu ir toliau“. 

Kaip elgtis ir reaguoti, sužinojus, kad vaikas vagia? 
Nepulti barti ar bausti vaiko iškart. Pirma nusiraminkite, apgalvokite. Tik pradėjus 

blaiviai mąstyti, galima eiti kalbėti su vaiku. 

Kad padėtume vagiliaujančiam vaikui, pirmiausia svarbu rasti ir spręsti šios 
problemos priežastis. Apgalvokite, kas labiausiai tiktų būtent jūsų atvejui. 

Jei nesate įsitikinę, kad vaikas kažką pavogė – nenuteiskite jo per anksti ir 

netaikykite jam jokių pasekmių už elgesį. Jai taip pasielgsite, vaikas gali pradėti vogti 

specialiai – vien todėl, kad jūs jį laikote vagimi.  
Būkite tinkamas pavyzdys vaikams, nesukčiaukite mokėdami mokesčius, 

neaptarinėkite, kai kažkas ,,moka suktis“ ir todėl gerai gyvena, nepirataukite internete 

ir pan. Įveskite taisyklę, kad nieko negalima paimti iš draugo, darželio (mokyklos) ar 
parduotuvės be suaugusiųjų leidimo. 

Mokykite vaiką gerbti kitus žmones ir jų nuosavybę, gerbkite savo vaiką ir jo 

nuosavybę, neimkite jo daiktų neatsiklausę, neverskite, kad vaikas savo mylimą žaislą 
atiduotų draugui.  

Jei sužinojote, kad vaikas paėmė jam nepriklausantį daiktą, nepradėkite jo barti, 

gėdinti ar pamokslauti, taikyti bausmių. Jei taip darysite, vaikas gali suprasti, kad 

reikia vogti taip, kad niekas nepamatytų ir nesužinotų. Geriau pasakykite, kad 
suprantate, kaip labai jis norėjo to daikto, bet, deja, jums reikės jį grąžinti tikrajam 

savininkui.  

Jei vaiko kuprinėje ar kišenėje radote daiktą, kurį jis greičiausiai pasiėmė iš kito 
vaiko, iš pradžių sureaguokite neutraliai, pavz.: ,,Hm, įdomu, iš kur šita lėlytė atsirado, 

mes juk tokios neturėjom?...“vaikas gali iškarto pasakyti , iš kur paėmė žaislą, o gali 

pameluoti arba pasakyti ,,Nežinau“. Tokiu atveju nespeiskite vaiko į kampą ir 

nekamantinėkite, tiesiog apibendrinkite situaciją: ,,Matau, kad tu paėmei kažkieno 
lėlę. Suprantu, kad tu jos labai nori, bet imti kito vaiko žaislą negalima“. Tada aptarkite 

su vaiku, kur reikėtų žaislą grąžinti. Jei vaikas drovisi tai padaryti vienas, galite tai 

padaryti kartu arba atsiprašyti vaiko vardu: ,,Mano dukra paėmė jūsų dukros lėlytę, 
bet dabar žino, kad taip daryti negalima. Norime ją grąžinti ir atsiprašome, kad 

sukėlėme nepatogumus“. Pasikalbėkite su vaiku apie tai, kaip jis jaustųsi, jei kas nors 

ką nors būtų pavogęs iš jo. 
Jei priešmokyklinukas iš jūsų paėmė pinigų – tragedijos nėra. Maži vaikai dar 

nesuvokia pinigų vertės, todėl jiems tas pats, ar paimti žaisliuką, ar banknotą iš jūsų, 



ir tai neturi jokio nusikalstamo atspalvio. Pritaikykite tą pačią taisyklę, kad negalima 

imti ko nors iš kito žmogaus neatsiklausus, ir daugiau šios temos neplėtokite. 
Mokykite vaikus ir paauglius būti atsakingus už pinigus, duokite jiems kišenpinigių, 

kad jie mokytųsi juos tinkamai leisti. Jei bausdami kišenpinigius apribojate, 

įsitikinkite, kad vaikas vis dėlto turi pakankamai pinigų savo poreikiams. 
Niekada neleiskite vaikui  pasilikti pavogto daikto: negalima leisti, kad iš vagystės 

vaikas gautų kokios nors naudos. Tačiau galite padėti jam nueiti ir grąžinti pasiimtą 

daiktą, padėti atsiprašyti. 

Jei vaikas ar paauglys pavogė ką nors iš parduotuvės, nueikite kartu su juo į tą 
parduotuvę ir kreipkitės į apsaugos darbuotojus, kad jūsų sūnus ar dukra prisipažintų, 

ką pavogęs. Su tuo susiję nemalonūs išgyvenimai gali būti puiki pamoka vaikui 

suprasti savo klaidą. 
Aptarkite, kokie galėtų būti konstruktyvūs būdai gauti tai, ko labai norisi. Pvz.:  

,,Reikėjo manęs paklausti, ar mes galime nusipirkti, arba būtume pasitarę, kada 

nusipirkti, jei tu tikrai taip nori“. Jei tai brangus daiktas, galite pasakyti: ,,Suprantu, 
kad labai sunku, kai ko nors nori, bet negali turėti. Galbūt mes galime kasdien atidėti 

šiek tiek pinigų, kad sutaupytume reikalingą sumą?..“ 

Jeigu vaikas pasinaudojo jūsų kreditine kortele tam, kad galėtų pažaisti 

kompiuterinius žaidimus, - aptarkite su vaiku, kaip jis galėtų grąžinti pavogtą sumą. 
Pvz.: atlikdamas papildomus buities darbus. Banke galite užsisakyti paslaugą, kad 

tuomet, kai iš jūsų kortelės nurašoma tam tikra pinigų suma, gautumėte apie tai 

pranešimą. Be abejo, žaidimai turi būti ištrinti, kad vaikas iš vogimo negautų naudos. 
Paaugliai turi žinoti, kad vagystė yra nusikaltimas, už kurį gali būti baudžiama 

piniginėmis baudomis ar apribojant laisvę.  

Jei atsilyginant už vaiko vagystes tėvams teko susimokėti baudą ar nupirkti kokį 

nors daiktą, jei vaikas pavogė pinigų iš tėvų, - reikėtų pasiūlyti vaikui galimybes 

padengti nuostolius, pvz.: užsidirbant pinigų už papildomus namų ruošos darbus. 

Jeigu vagystės tęsiasi, - pasirūpinkite, kad vaikas turėtų kuo mažiau pagundų, pvz.: 

piniginėje laikykite tik nedidelę pinigų sumą, brangius daiktus ir santaupas laikykite 
jam neprieinamoje vietoje.  

Kreipkitės  pagalbos į psichikos sveikatos specialistus, jeigu: 

 Vaikas ar paauglys visiškai nesigaili dėl savo elgesio, toliau vagiliauja, 

nepaisant jūsų pastangų jam padėti, - nes tai gali būti sudėtingesnių problemų 
atspindys. 

 Įtariate, kad vaikas vagia tam, kad įsigytų narkotinių medžiagų. Tokiu atveju 

galima pastebėti ir kitų priklausomybės nuo narkotikų požymių, pavyzdžiui, 

ryškią nuotaikų kaitą, asmenybės pokyčius, bendravimą su įtartinais draugais, 
pasikeitusius interesus ir pan. 

 Šalia vagiliavimų pastebite, kad vaikas neramus, nusiminęs, užsidaręs, 

pykstasi su aplinkiniais arba nenori su jais bendrauti. Taip pat bet kokių kitų 

reikšmingų jo nuotaikos ar elgesio pasikeitimų, kurie jam anksčiau nebuvo 

būdingi, - tai gali būti vaiką varginančių nerimo ar nuotaikos sutrikimų 
požymiai. 
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