
 

REKOMENDACIJOS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO 

KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE 

APLINKOJE 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

                        

1. Rekomendacijos dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus 

įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje (toliau – Rekomendacijos) nustato smurto (fizinio, 

psichologinio, seksualinio, nepriežiūros) prieš vaiką pasekmes vaiko fizinei, psichikos, dvasinei, 

moralinei ar socialinei sveikatai ir raidai, smurto atpažinimo kriterijus ir mokyklų darbuotojų 

veiksmus įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje.  
2. Rekomendacijų paskirtis – kaip galima anksčiau atpažinti vaiką, kuris galimai patyrė 

smurtą artimoje aplinkoje, ir imtis būtinų veiksmų užkirsti kelią bet kokių smurto apraiškų 

pasikartojimui.  
3. Taikant Rekomendacijas vadovaujamasi šiais principais: geriausių vaiko interesų 

prioritetiškumo, konfidencialumo, teisingumo, bendradarbiavimo, dalyvavimo, kompleksiškumo.  

4. Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme ir kituose įstatymuose.  

 

II SKYRIUS 

ARTIMOJE APLINKOJE PATIRIAMO SMURTO PASEKMĖS VAIKO SVEIKATAI IR 

RAIDAI 

 

5. Kiekvienas vaikas į patiriamą smurtą reaguoja skirtingai, todėl ilgalaikės patirto smurto 

pasekmės vaiko psichikos sveikatai, psichosocialinei raidai gali būti skirtingos. Pasekmių sunkumas 

priklauso nuo:  

5.1. vaiko amžiaus, lyties, individualių jo asmenybės savybių;  

5.2. smurtautojo asmeninių bruožų, jo ryšio su vaiku artimumo, smurtinių veiksmų pobūdžio; 

5.3. aplinkinių reakcijos ir požiūrio į smurtą, socialinio palaikymo ir vaikui suteiktos  

pagalbos kokybės.   

6. Vaikai į smurtą reaguoja skirtingai. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai dėl vis labiau 

besiformuojančių pažintinių gebėjimų, lavėjančios emocijų ir elgesio reguliacijos geba aiškiau 

suprasti smurtinę situaciją bei prie jos prisitaikyti. Jie išgyvena baimės ir kaltės jausmus (pvz., 

vaikas jaučiasi kaltas, kad tam tikras asmuo įniršta ir mušasi), nepasitiki suaugusiais, išgyvena 

prieštaringus jausmus smurtaujančio tam tikro asmens atžvilgiu, depresyvią nuotaiką, patiria įkyrias 

mintis ar smurtinių situacijų namuose vaizdinius, pastebimai suprastėja jų dėmesio koncentracija 

įvairiose veiklose (mokantis, sportuojant), krenta mokymosi pasiekimai, skundžiamasi 

psichosomatiniais pilvo, galvos skausmais, agresyviai elgiasi, atsiskiria nuo bendraamžių, gali 

formuotis žalingi įpročiai. 

7. Jei vaikas nepatiria tiesioginio smurto, tačiau gyvena aplinkoje, kurioje yra smurtaujama, 

ir vaikas yra smurtinio elgesio liudininkas, jis patiria fizinį, protinį, dvasinį, dorovinį vystymąsi 

žalojantį smurto poveikį.  

8. Vaiko patirtas smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikšti įvairiais būdais – tiesioginiais 

skundais arba pasikeitusiu elgesiu, emocinėmis reakcijomis, bendravimo su aplinkiniais ypatumais.  

9. Mokyklų darbuotojams svarbu būti budriems, atidiems, jautriems ir rūpestingiems 

pastebint smurto artimoje aplinkoje požymius.  

 



 

III SKYRIUS 

SMURTO FORMOS  

 

10. Išskiriamos keturios smurto prieš vaikus formos: fizinis, psichologinis, seksualinis 

smurtas ir nepriežiūra. Prieš vaiką gali būti naudojamas vienos formos smurtas, tačiau dažniausiai 

pasitaiko keleto jų kombinacija. Smurtą artimoje aplinkoje galima atpažinti ne iš vieno, o iš kelių 

kriterijų, todėl būtina įvertinti smurto artimoje aplinkoje kriterijų visumą.   

11. Smurto atpažinimo kriterijai pateikiami Rekomendacijų 1 priede, kuriuos galima rasti 

mokyklos raštinėje, mokytojų kambariuose ir mokyklos psichologo kabinete.  

   

IV SKYRIUS 

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO 

ARTIMOJE APLINKOJE 

 

12. Mokyklos darbuotojų veiksmai pateikti Rekomendacijų 2 priede: 

12.1. bet kuris mokyklos darbuotojas, įtariantis, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje 

aplinkoje, nedelsdamas apie tai praneša mokyklos psichologui arba direktoriaus pavaduotojams 

ugdymui, kurie informuoja mokyklos vadovą; 

12.2. mokyklos vadovas apie vaiko, galimai patyrusio smurtą artimoje aplinkoje atvejį, 

praneša savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir policijai, informuoja 

mokyklos VGK dėl pagalbos vaikui organizavimo ir teikimo; 

12.3. mokyklos vaiko gerovės komisija aptaria vaiko, galimai patyrusio smurtą artimoje 

aplinkoje, atvejį ir bendradarbiaudama su savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos 

skyriumi nustato švietimo ir (ar) kitos pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį (psichologinės pagalbos 

vaikui mokykloje, švietimo pagalbos ar pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, emocinės paramos 

telefonu ar kita), bendradarbiavimo su vaiko atstovais pagal įstatymą, kitomis institucijomis, 

užtikrinančiomis vaiko teisių apsaugą ir teikiančiomis pagalbą vaikui ir šeimai, aspektus (įstaigų, 

teikiančių pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams, kontaktai: 
www.jaunimolinija.lt/lt/infobankas).  

13. Nepranešimas savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai 

apie vaiko atstovų pagal įstatymą  ir (ar) kitų asmenų daromus vaiko teisių pažeidimus užtraukia 

atsakomybę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

14. Psichologo ar klasės mokytojo pokalbio su vaiku, galimai patyrusiu smurtą artimoje 

aplinkoje, ypatumai pateikiami Rekomendacijų 3 priede. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

15. Su Rekomendacijomis pasirašytinai supažindinami visi mokyklos darbuotojai. 

16. Mokyklos darbuotojui, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, 

mokyklos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pranešti žodžiu, raštu arba elektroninio ryšio 

priemonėmis. 

17. Visi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys, susiję su vaiku ir jo 

asmeniniu gyvenimu, yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina vaiko teisių ir teisėtų 

interesų apsaugą įgyvendinančioms institucijoms ir mokyklos darbuotojams atlikti pavestas 

funkcijas.  

 

 

_________________________ 


