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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ“ SMURTO ARTIMOJE
APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL
GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ smurto artimoje aplinkoje atpažinimo
kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas (toliau –
tvarkos aprašas) nustato smurto (fizinio, psichologinio, seksualinio, nepriežiūros) prieš vaiką
pasekmes vaiko fizinei, psichikos, dvasinei, moralinei ar socialinei sveikatai ir raidai, smurto
atpažinimo kriterijus ir Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – lopšelis-darželis)
darbuotojų veiksmus įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje.
2. Tvarkos aprašo paskirtis – kaip galima anksčiau atpažinti vaiką, kuris galimai patyrė
smurtą artimoje aplinkoje, ir imtis būtinų veiksmų užkirsti kelią bet kokių smurto apraiškų
pasikartojimui.
3. Tvarkos apraše vadovaujamasi šiais principais: geriausių vaiko interesų
prioritetiškumo, konfidencialumo, teisingumo, bendradarbiavimo, dalyvavimo, kompleksiškumo.
4. Tvarkos apraše 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. Vaiką žaloja bet kuri smurto forma. 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 (pvz., mama, tėvas,
senelis, įtėvis, dėdė), smurtinių veiksmų pobūdžio;
5.3. aplinkinių reakcijos ir požiūrio į smurtą (pvz., teigiama, kad vaikas smurto faktą
išsigalvojo, „negali būti, kad šioje inteligentiškoje šeimoje būtų smurtaujama“ arba smurtas
toleruojamas kaip norma teigiant, kad „nei vienas neužauga nemuštas“ ir pan.), socialinio
palaikymo ir vaikui suteiktos pagalbos kokybės.
6. Skirtingo amžiaus vaikai į smurtą reaguoja skirtingai. Vaikams, ugdomiems pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai) dėl ribotų pažintinių gebėjimų, emocijų ir elgesio valdymo įgūdžių yra sunku
prisitaikyti prie skausmingų gyvenimo situacijų, jie ribotai supranta smurto situacijas (pvz., nors
tam tikras asmuo smurtauja, tačiau vaikas vis tiek nori, kad jis neišeitų, gyventų kartu) ir yra
nepajėgūs joms pasipriešinti. Galimos vaikų reakcijos: emocinis sąstingis, nerimas, panika,
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susierzinimo ar pykčio protrūkiai, trumpalaikės atminties sutrikimai, pasyvus ar regresuojantis
elgesys (pvz., nesirengia pats, nors tai daryti puikiai mokėjo; nevalgo savarankiškai),
psichosomatiniai pilvo, galvos skausmai, miego sutrikimai.
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. Lopšelio-darželio darbuotojams svarbu būti budriems, atidiems, jautriems ir
rūpestingiems pastebint smurto artimoje aplinkoje požymius.
III SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO
SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE
10. Bet kuris lopšelio-darželio bendruomenės narys apie pastebėtą galimą smurtą artimoje
aplinkoje, atpažinto pagal nustatytus kriterijus (1 priedas), atvejį, privalo pranešti lopšelio-darželio
direktoriui arba už smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos sritį atsakingam
asmeniui (2 priedas), remiantis parengtu Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų,
įtarusių, kad prieš vaiką yra smurtaujama, veiksmų planu (3 priedas).
11. Nesant galimybei pranešti lopšelio-darželio direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui,
lopšelio-darželio darbuotojas, įtariantis, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje,
tiesiogiai praneša Vilkaviškio savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui (tel.: (8
342) 60 193, (8 342) 60 062 ir (ar) policijai.
12. Lopšelio-darželio darbuotojas apie įtarimą, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje
aplinkoje, esant galimybei, nedelsdamas praneša lopšelio-darželio direktoriui ar jo įgaliotam
asmeniui:
12.1. lopšelio-darželio direktorius, jo įgaliotas asmuo ir (ar) lopšelio-darželio darbuotojas,
įtariantis, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, tačiau dar negalintis užtikrintai to
teigti, gali konsultuotis su lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos nariu, koordinuojančiu smurto
prevencijos veiklos sritį, arba švietimo pagalbos specialistu (socialiniu pedagogu); nesant galimybių
lopšelyje-darželyje – konsultuotis su Vilkaviškio savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos
specialistais. Lopšelio-darželio direktorius, jo įgaliotas asmuo ir (ar) lopšelio-darželio darbuotojas
(kuriam vaikas atsiskleidė patiriantis smurtą, arba turintis gerą emocinį ryšį su vaiku, arba
pastebėjęs smurto požymius) gali inicijuoti pokalbį su vaiku, galimai patyrusiu smurtą artimoje
aplinkoje;
12.2. lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo, gavęs pranešimą iš lopšeliodarželio darbuotojo apie vaiką, galimai patyrusį smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas praneša
savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui ir (ar) policijai;
12.3. lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas asmuo, pranešęs apie vaiko, galimai
patyrusio smurtą artimoje aplinkoje, atvejį savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos
skyriui ir (ar) policijai, informuoja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisiją dėl pagalbos vaikui
organizavimo ir (ar) teikimo;
12.4. lopšelio-darželio 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 lopšelyje-darželyje, švietimo pagalbos 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 (įstaiga
teikianti pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams, Vilkaviškio švietimo
pagalbos tarnyba (tel. 8 342 54 766).
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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.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Su tvarkos aprašu pasirašytinai supažindinti visus lopšelio-darželio darbuotojus.
15. Lopšelio-darželio darbuotojui, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje
aplinkoje, raštu fiksuoti požymius ir visas aplinkybes, kurios sukėlė įtarimą dėl smurto artimoje
aplinkoje (pvz., vaiko elgesio ir emocijų pokyčiai, vaiko pasisakymas, vaiko ir jo atstovo pagal
įstatymą bendravimo ypatumai ar kita) ir esant galimybei kartu su pranešimu pateikti lopšeliodarželio direktoriui ir (ar) jo įgaliotam asmeniui ir (ar) savivaldybės administracijos vaiko teisių
apsaugos skyriui ir (ar) policijai.
16. Lopšelio-darželio darbuotojui, įtarus, kad vaikas galimai patyrė smurtą artimoje
aplinkoje, lopšelio-darželio direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui pranešti raštu.
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 lopšelio-darželio darbuotojams atlikti pavestas
funkcijas.
18. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis rekomendacijomis mokykloms dėl smurto
artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje
aplinkoje.
_____________________________________
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Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“
smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų
ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto
artimoje aplinkoje tvarkos aprašo
1 priedas
SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJAI
I SKYRIUS
FIZINIO SMURTO ATPAŽINIMO KRITERIJAI
Fiziniai požymiai:
• mėlynės arba kraujosruvos (pavienės ar daugybinės vienoje ar keliose vietose), panašaus
dydžio, gali būti įvairių daiktų formų (virvės, diržo ir pan.), suaugusio įkandimo (dantų) žymės. Jos
gydamos keičiasi nuo raudonos (0–2 dienų) – mėlynos (2–5 dienų) – žalsvos (5–7 dienų) – geltonos
(7–10 dienų) – rudos (10–14 dienų) spalvos ir po 2–4 savaičių pranyksta;
• nudeginimai (pavieniai ar daugybiniai), nuplikymai įvairiose (matomose ar (ir)
nepastebimose) kūno vietose, neturintys pagrįsto paaiškinimo;
• nušalimai (sutinusios, paraudusios kojos ar rankos), kuriems nėra pagrįsto paaiškinimo;
• įdrėskimai, įpjovimai, nubrozdinimai ar randai, kuriems nėra įtikinamo paaiškinimo ar
paaiškinimas nepagrįstas;
• burnos ertmės, pilvo ir krūtinės ertmės sužalojimai (kepenų, blužnies), kai tai nesusiję su
medicinine būkle ar nėra patvirtinta sunkia netyčine trauma, įgimtomis priežastimis;
• stuburo sužalojimo požymiai (slankstelių pažeidimai, kaklo sužalojimas), kaukolės
ertmės, kitų kaulų lūžiai (pavieniai ar daugybiniai), kai tai nesusiję su vaiko medicinine būkle (pvz.:
trapių kaulų sindromu) ar netyčine sunkia trauma, nėra paaiškinimo arba jis nepagrįstas;
• tinklainės kraujosruvos ar akių sužalojimai, kai tai nesusiję su medicinine būkle ar nėra
patvirtinta sunkia netyčine trauma, įgimtomis priežastimis.
Emociniai ir elgesio požymiai:
• nerimastingumas, baimingumas;
• tam tikrų asmenų, vietų baimė (pvz., bijo tam tikrų suaugusiųjų, bijo grįžti namo);
• savęs nuvertinimas (pvz., sako, kad jis nevykėlis, jam nepavyks atlikti užduočių);
• perdėtas nuolankumas, paklusnumas;
• agresyvumas (pvz., muša ar spardo savo augintinį arba tam tikrą asmenį);
• nuotaikų kaita, impulsyvios reakcijos (pvz., greitai įniršta, tranko daiktus ir staiga ima
juoktis);
• prislėgtumas (pvz., nesišypso, nesijuokia);
• padidintas jautrumas aplinkos dirgikliams (pvz., išsigąsta staigių kito asmens judesių,
netikėtų garsų);
• nemiga (pvz., negali užmigti, sapnuoja košmarus);
• valgymo sutrikimai;
• atsiribojimas (pvz., nenori įsitraukti į bendrą grupės veiklą, nebendrauja su kitais vaikais,
lieka nuošalyje);
• probleminis ir (ar) provokuojantis elgesys grupėje (pvz., tyčia pažeidinėja taisykles,
vagia);
• vengiantis elgesys kasdienėje veikloje (pvz., atsisako iki tol mėgtos veiklos);
• nenoras eiti į darželį, stipriai suprastėję ugdymosi pasiekimai;
• vengimas persirengti, oro sąlygas neatitinkančių drabužių nešiojimas (tai gali būti
bandymas slėpti mėlynes ar kitus kūno sužalojimus);

5
II SKYRIUS
PSICHOLOGINIO SMURTO ATPAŽINIMO KRITERIJAI
Vaiko emociniai ir elgesio požymiai:
• perdėtas meilumas, lipšnumas su mažai pažįstamais žmonėmis;
• pasitikėjimo savimi stoka, nerimastingumas, perdėtas atsargumas;
• artimo ryšio su vaiko atstovais pagal įstatymą stoka (pvz., nesidžiaugia, kai vaiko atstovai
pagal įstatymą ateina pasiimti iš lopšelio-darželio);
• agresyvumas kitų vaikų ar gyvūnų atžvilgiu;
• vaiko amžiaus neatitinkančios žinios, kalba, elgesys (per daug suaugęs arba pernelyg
vaikiškas);
• sunkumai valdyti stiprias emocijas, jų proveržius;
• atsiribojimas / atsitraukimas nuo tam tikro asmens;
• baimė, neapykanta tam tikro asmens atžvilgiu;
• socialinių įgūdžių stoka, mažai draugų;
• emocinis nebrandumas (lyginant su bendraamžiais);
• mikčiojimas, apsunkinta kalba;
• psichosomatiniai skundai (galvos, pilvo skausmai, pykinimas);
• nevalingas šlapinimasis ir tuštinimasis;
• depresija, uždarumas;
• save žalojantis elgesys: alkoholio vartojimas, pjaustymasis, suicidiniai bandymai;
Suaugusiųjų, psichologiškai smurtaujančių prieš vaiką, elgesio požymiai:
• nepagarbos vaikui demonstravimas;
• negatyvūs pasisakymai apie vaiką;
• emocijų vaiko atžvilgiu nerodymas, vengimas vaiką paliesti, apkabinti;
• nesirūpinimas medicininiais vaiko poreikiais;
• vaiko pravardžiavimas, viešas jo žeminimas;
• nuolatiniai grasinimai vaikui sukelti fizinę žalą arba vaiko vertimas stebėti kaip
smurtaujama prieš jo mylimą asmenį ar gyvūną;
• nerealistinių lūkesčių vaiko atžvilgiu puoselėjimas;
• vaiko išnaudojimas namuose kaip tarno ar tam tikro asmens mažesniems vaikams
prižiūrėti;
• vaiko įtraukimas į „suaugusiųjų reikalus“, pvz., skyrybas, tam tikrų asmenų tarpusavio
konfliktus.
III SKYRIUS
SEKSUALINIO SMURTO ATPAŽINIMO KRITERIJAI
Fiziniai požymiai:
• nėštumas;
• lytiniu keliu plintančios infekcijos;
• poodinės kraujosruvos, nubrozdinimai išorinių lytinių organų, krūtų, sėdmenų, vidinių
šlaunų paviršių srityje, kurių negalima paaiškinti atsitiktine trauma;
• nepaaiškinamas kraujavimas iš išorinių lytinių organų, makšties;
• patinimai, skausmas, niežėjimas analinėje ar išorinių lytinių organų srityje;
• skausmingas šlapinimasis;
• sunkumai sėdint ar vaikštant;
• suplėšyti, dėmėti ar kruvini, drabužiai;
• sutrikęs miegas, valgymo sutrikimai;
Emocijų ir elgesio požymiai:
• nuolatinis savo genitalijų lietimas, trynimas (net iki skausmo);
• viešas masturbavimasis, nesiliaujantis net ir vaiką sudrausminus;
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• vaiko amžiaus neatitinkančios seksualinės žinios, atviras įvairių seksualinių dalykų
klausinėjimas (net ir nepažįstamų žmonių);
• seksualinio turinio žaidimai; žaidžiant demonstruojama agresija, priešiškumas savo arba
priešingai lyčiai;
• lytinio akto su kitais vaikais, gyvūnais ar žaislais imitavimas;
• daiktų kišimas sau ar kitiems į vaginą, užpakalį;
• nusirenginėjimas nuogai arba įkyrūs prašymai, kitų nurenginėjimas;
• savo kūno gėdijimasis / nekentimas / bjaurėjimasis juo;
• suaugusiojo lietimas, „gundymas“, įmantrus, provokuojantis elgesys;
• vengimas nusirengti prie kitų žmonių (pvz., per kūno kultūros pamokas);
• susivaržymas, susikaustymas, įtampa judant, žaidžiant, sportuojant;
• įtampa, sustingimas, baimė būti suaugusių žmonių liečiamu, keliamu, apkabinamu,
sodinamu ant kelių;
• tam tikrų konkrečių vietų baimė, vengimas (pvz.: vonios, tualeto kambario, tamsių vietų);
• seksualinio turinio detalių, simbolių piešimas
Nespecifiški požymiai, kurie galimi ir esant kitokio pobūdžio problemoms:
• pernelyg nuolankus, paklusnus elgesys;
• socialinių kontaktų vengimas, izoliacija;
• nesidomėjimas iki tol mėgta veikla;
• artumo, intymumo, fizinio kontakto baimė;
• dėmesio koncentravimo sunkumai;
• nepasitikėjimas suaugusiaisiais;
• konkrečių asmenų baimė ar baimė likti vienam su tam tikru asmeniu;
• depresija, suicidiniai bandymai;
• agresyvus elgesys;
• apetito sutrikimai;
• miego sutrikimai, naktiniai košmarai, baimė eiti miegoti;
• regresyvus elgesys;
IV SKYRIUS
NEPRIEŽIŪROS ATPAŽINIMO KRITERIJAI
• Vaikas per menkai lyginant su savo bendraamžiais fiziškai išsivystęs (pvz., mažo svorio,
ūgio), kai tam nėra medicininių priežasčių.
• Netvarkinga vaiko išvaizda – murzinas, purvini drabužiai, suplyšusi avalynė.
• Vaiko apranga neatitinkanti sezono, oro sąlygų.
• Vaiko dantys išgedę ir netaisomi, negydomos burnos ertmės ligos.
• Vaikas mieguistas, sunkiai susikaupia, apatiškas.
• Vaikas nuolat alkanas, vagiliauja maistą.
• Vaikas neturi būtiniausių ugdymo priemonių.
• Vaikas gali vagiliauti įvairius daiktus iš darželio, grupės vaikų.
• Vaikas nereguliariai lanko darželį, vaiko teisėti atstovai pagal įstatymą nesilaiko,
pažeidžia darželio vidaus tvarkos taisykles (pvz., vaikas pernelyg vėlai / anksti atvedamas,
„pamirštama“ jį pasiimti nustatytu laiku; vėluoja į veiklą, praleidžia dienas be pateisinamos
priežasties).
• Vaiką atveda ar pasiima iš darželio jam mažai pažįstami, nuolat vis kiti, neblaivūs,
netinkamai besielgiantys suaugusieji.
• Vaikas pastebimas elgetaujantis, valkataujantis po darželio.
• Vaikas neturi socialių įgūdžių ar jie nepakankami jo amžiui.
• Žemas savęs vertinimas, vaikas – itin paklusnus.
• Vaikas turi žalingų įpročių.
___________________________________
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Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“
smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų
ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto
artimoje aplinkoje tvarkos aprašo
2 priedas
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“
PRANEŠIMO APIE ĮTARIAMĄ SMURTĄ FORMA
______________
Pranešimo data
Bendrieji duomenys:
Kam pranešta apie įtariamą
smurtą:
Kas pranešė apie įtariamą smurtą:
Kada kilo įtarimas apie smurtą:
Prieš ką, kaip įtariama, buvo
smurtaujama (vaiko vardas,
pavardė, amžius, grupė)
Kokia smurto forma (-os) naudota (-os) ar įtariama, kad buvo naudota (-os):
Fizinė
Psichologinė
Seksualinė
Nepriežiūra
Ar yra žinomas tokio elgesio
pasikartojamumas:
Pastebėti kriterijai:

Tėvų ar kitų vaiko artimų žmonių paaiškinimai:

Kitos pastabos:
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Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Eglutė“
smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų
ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto
artimoje aplinkoje tvarkos aprašo
3 priedas
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DARBUOTOJŲ, ĮTARUSIŲ,
KAD PRIEŠ VAIKĄ YRA SMURTAUJAMA, VEIKSMŲ PLANAS
1. Įtarus, kad prieš vaiką buvo panaudotas fizinis smurtas (kai akivaizdžiai matomos
fizinės žymės), užpildyti pranešimą apie įtariamą smurtą ir perduoti jį darželio socialiniam
pedagogui arba direktoriui.
2. Įtarus kitas smurto formas (psichologinį, seksualinį arba nepriežiūrą) – stebėti vaiką ir
fiksuoti kriterijus tris savaites.
3. Užpildžius pranešimą apie įtariamą smurtą, perduoti jį darželio socialiniam pedagogui
arba direktoriui.
4. Turint įtarimų, kad atvejis yra smurtinis, direktorius (arba jai nesant – socialinis
pedagogas), informaciją perduoda policijai ir (ar) Vilkaviškio vaiko teisių apsaugos skyriui.
5. Paaiškėjus, kad atvejis yra nesmurtinis (įvyko dėl neatsargumo arba nelaimingo
atsitikimo), pranešimas įsegamas į Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ pranešimų apie
įtariamą smurtą prieš vaiką segtuvą, kuris yra saugomas pas lopšelio-darželio socialinį pedagogą.
________________________________________

