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ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUMPURĖLIS“
 SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS

APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Smurto  ir  patyčių  prevencijos  ir  intervencijos  vykdymo tvarkos  aprašas  parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu  Nr.
V-190  patvirtintomis  Smurto  prevencijos  įgyvendinimo  mokyklose  rekomendacijomis,  Lietuvos
Respublikos  švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu 2011  m.  kovo 17  d.  Nr.  XI-1281,  Lietuvos
Respublikos  švietimo  įstatymo  Nr.  I-1489  1,  2,  19,  23,  43,  46,  47,  49,  56,  58,  59  straipsnių
pakeitimo ir įstatymo papildymo 231, 232 straipsniais įstatymu 2016 m. spalio18 d. Nr. XII-2685,
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2,  6, 10, 49, 56, 57 straipsnių pakeitimo ir
įstatymo  papildymo  21  straipsniu  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto
ministro 2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-582 „Dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto
artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje patvirtinimo“.

2. Smurto  ir  patyčių  prevencijos  ir  intervencijos  vykdymo  tvarkos  aprašo  (toliau  –
Tvarkos  aprašas)  paskirtis  –  padėti  lopšelio-darželio  bendruomenei  užtikrinti  psichologiškai,
dvasiškai ir fiziškai sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, patyčių apraiškoms, aplinką. 

3. Tvarkos  aprašas  nustato  patyčių  stebėsenos,  prevencijos  ir  intervencijos  vykdymą
individualiu, grupės, ugdymo įstaigos ir šeimos lygmeniu mokykloje.

4. Tvarkos aprašas remiasi šiais principais:
4.1. kiekvienas įstaigos administracijos atstovas, pedagogas, švietimo pagalbos specialistas

ar kitas įstaigos darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie smurtą ir patyčias, privalo reaguoti ir jas
stabdyti;

4.2. veiksmų  turi  būti  imamasi  visais  atvejais,  nepriklausomai  nuo  pranešančiųjų  apie
smurtą  ir  patyčias  amžiaus  ir  pareigų,  bei  nepriklausomai  nuo  besityčiojančiųjų  ar  patiriančių
smurtą ir patyčias amžiaus ir pareigų;

4.3. visi švietimo įstaigos bendruomenės nariai turi būti supažindinti su mokyklos smurto
ir  patyčių  prevencijos,  intervencijos  vykdymo  tvarka  pasirašytinai.  Ugdytinių  tėvai  su  tvarka,
reglamentuota apraše, turi būti supažindinti tėvų susirinkimo metu ir patvirtinti tai savo parašu.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 
5.1. Smurtas  prieš  vaiką  –  veikimu  ar  neveikimu  vaikui  daromas  tiesioginis  ar

netiesioginis  tyčinis fizinis,  psichologinis,  seksualinis  poveikis,  garbės  ir  orumo  nepaisymas  ar
nepriežiūra, dėl  kurių vaikas patiria žalą ar pavojų gyvybei, sveikatai, raidai. 

5.2. Išskiriamos šios smurto formos: fizinis smurtas (mušimas, purtymas, tampymas ir kt.),
psichologinis smurtas (atstūmimas, fizinis ir emocinis apleistumas, ignoravimas ir  kt.), seksualinis
smurtas (seksualiniai santykiai, lytinių organų demonstravimas vaikams ir kt.), nepriežiūra (fizinis
apleistumas, kai  netenkinami vaiko fiziologiniai  ir  higienos poreikiai,  emocinis apleistumas, kai
nebendraujama su vaiku, socialinis apleistumas, kai nesirūpinama vaiko išsilavinimu).

5.3. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės
tyčiniai,  pasikartojantys  veiksmai,  siekiant  pažeminti,  įžeisti,  įskaudinti  ar  kaip  kitaip  sukelti
psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui. 



5.4. Patyčios  gali  būti  tiesioginės  (atvirai  puolant  ir/ar  užgauliojant)  ir/ar  netiesioginės
(skaudinant be tiesioginės agresijos):

5.4.1.  žodinės  patyčios:  pravardžiavimas,  grasinimas,  ujimas,  užgauliojimas,
užkabinėjimas, erzinimas, žeminimas ir kt.; 

5.4.2. fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė
žala ir kt.; 

5.4.3. socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt. 
5.4.4. kibernetinės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar

paveikslėlių siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas,  asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas,
tapatybės pasisavinimas, siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.

6. Patyčių dalyviai: 
6.1. patyčias patiriantis vaikas – vaikas, iš kurio yra tyčiojamasi; 
6.2.  besityčiojantysis/skriaudėjas  –  vaikas  ar  suaugęs,  inicijuojantis  patyčias  ir/ar

prisidedantis prie jų;
6.3. patyčias patiriantis suaugęs – administracijos atstovas, pedagogas, švietimo pagalbos

specialistas ar techninis darbuotojas, iš kurio tyčiojasi bet kuris bendruomenės narys;
6.4. patyčių stebėtojas – bet kuris bendruomenės narys, matantis ar žinantis apie patyčias. 
7.  Lopšelyje-darželyje draudžiama bet kokia smurto ir patyčių forma, nukreipta: 
7.1. ugdytinių prieš ugdytinius; 
7.2. švietimo įstaigų darbuotojų prieš ugdytinius; 
7.3. ugdytinių prieš švietimo įstaigos darbuotojus;
7.4. švietimo įstaigų darbuotojų prieš kitus tos įstaigos darbuotojus; 
7.5. ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prieš vaikus, mokytojus.
8. Prevencija  suprantama  kaip  priemonės  ir  būdai,  kuriais  siekiama  užkirsti  kelią

socialinės  rizikos  veiksniams  atsirasti  arba  jų  įtakai  sumažinti,  stiprinti  apsauginius  veiksnius.
Prevencija  yra  nuolatinis,  cikliškas  (ne  baigtinis)  procesas,  apimantis  esamų  arba  potencialiai
galimų problemų identifikavimą, tinkamų priemonių joms spręsti parinkimą ir vykdymą, poveikio
į(si)vertinimą ir tolesnių veiksmų planavimą.

II. UGDYMO ĮSTAIGOS VEIKLA IR VALDYMAS

9. Atsakomybė:  lopšelio-darželio  vadovas  atsako  už  rekomendacijų  įgyvendinimą
mokykloje,  sveiką,  saugią,  užkertančią  kelią  bet  kokioms  smurto  apraiškoms  ir  žalingiems
įpročiams  aplinką.  Saugios  ir  palankios  ugdytiniams  aplinkos  kūrimu rūpinasi  mokyklos  Vaiko
gerovės komisija.

10. Vertybės: mokykla puoselėja pozityvias vertybes ir bendruomeniškumą (mandagumą,
paslaugumą,  rūpinimąsi  kitais,  pagarbą,  pasitikėjimą,  solidarumą,  lygiateisiškumą ir  kt.),  kurias
atitinka visų mokyklos darbuotojų elgesys ir veikla.

11.  Pareigybių aprašymai: lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių aprašymuose numatyta
atsakomybė  už  emociškai  saugios  mokymo  (si)  aplinkos  mokykloje  puoselėjimą,  reagavimą  į
smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką.

12. Nustato,  kad lopšelio-darželio  vadovas,  gavęs pranešimą,  dėl  mokyklos  darbuotojo
patirto smurto ar patyčių, arba jis pats smurtauja ar tyčiojasi, šaukia dvišalę komisiją atvejui ištirti. 

13. Bendradarbiavimas:  mokykla,  vykdydama  veiklas,  orientuotas  į  smurto  ir  patyčių
prevenciją,  bendradarbiauja  su  ugdytinių  tėvais,  vietos  bendruomene,  savivaldybėse  esančiomis
įstaigomis ar organizacijomis, kitais suinteresuotais asmenimis.

14. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas:

14.1.  nuoseklus  ir  reguliarus  ugdytinių  socialinių  ir  emocinių  kompetencijų  ugdymas:
ankstyvosios  prevencijos  ir  socialinio  emocinio  ugdymo  programos  ,,Zipio  draugai“  pagalba
nuosekliai  ir  reguliariai  ugdomi  ugdytinių  savęs  pažinimo,  empatijos,  problemų  ir  konfliktų
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sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikimo, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kiti  socialiniai
įgūdžiai; 

14.2. integruojant į ugdymo turinį alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo prevencijos programą;

14.3. integruojant į neformalųjį vaikų švietimą veiklas: vaikų folkloro studiją ,,Daigelis“,
studija  ,,Anglų kalba linksmai“,  Menų studija,  studija ,,Darbštuoliukai“,  VŠĮ ,,Ąžuolo krepšinio
mokykla“,  organizuojamos  prasmingos,  bendruomeniškos,  pilietiškumą,  saviraišką  skatinančios
veiklos; 

14.4. mokyklos pedagoginių darbuotojų profesinė kompetencija: pedagoginiai darbuotojai
nuolat tobulina kvalifikaciją mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje, taip pat
tobulina asmenines socialines ir emocines kompetencijas.

III. POZITYVAUS MOKYKLOS MIKROKLIMATO KŪRIMAS

15.  Mokyklos  bendruomenės  narių  santykiai:  mokykloje  kuriama  mokymo(si)  aplinka,
palanki  asmenybės  tobulėjimui,  kuriami  pozityvūs,  tarpusavio  pagarba,  parama  ir  pasitikėjimu,
bendromis  vertybėmis  grįsti  santykiai,  puoselėjamos  mokinių  stiprybės  ir  galios,  skatinami  ir
stiprinami bendrumo, tapatumo ir priklausymo mokyklos bendruomenei jausmai.

16. Nenutrūkstamas procesas: pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas ir puoselėjimas
yra nenutrūkstamas, cikliškas procesas, susidedantis iš nuoseklių etapų:

16.1.  esamos  situacijos  įvertinimo:  mokyklos  Vaiko  gerovės  komisija,  vadovaudamasi
mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti skirtais instrumentais ar kitais pasirinktais būdais
(apklausa,  stebėjimu,  pokalbiais  ar  kt.),  reguliariai  renka informaciją  apie mokymo(si)  aplinkos
saugumą, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius ir identifikuoja aktualias problemas; 

16.2.  mokyklos  bendruomenės  narių  sąmoningumo didinimo ir  įsitraukimo:  pozityvaus
mokyklos  mikroklimato  kūrimu  ir  pozityvių  vertybių  puoselėjimu  rūpinasi  mokyklos  vadovas,
mokyklos Vaiko gerovės komisija, į šį procesą įsitraukia visi švietimo įstaigos bendruomenės nariai,
sprendimų ieškoma kartu diskutuojant ir tariantis; 

16.3.  tinkamų  prevencijos  ir  intervencijos  priemonių  ir  prevencinių  programų
įgyvendinimo mikroklimatui gerinti planavimo: numatomos prevencijos ir intervencijos priemonės,
siekiant spręsti,  identifikuotas problemas, mažinti su jomis susijusius rizikos veiksnius ir didinti
apsauginių veiksnių įtaką;

16.4.  priemonių  įgyvendinimo:  mokyklos  darbuotojai  pagal  pasiskirstytas  atsakomybes
įgyvendina numatytas Priemones. Priemonių įgyvendinimą koordinuoja mokyklos vadovo paskirtas
mokyklos darbuotojas;

16.5.  priemonių  veiksmingumo  vertinimo:  analizuojami  pasiekti  rezultatai,  sėkmės
veiksniai ir trukdžiai, numatomos galimybės tobulinti  prevencines priemones.

17. Tėvų įtraukimas/ įsitraukimas: 
17.1. tėvų aktyvumo skatinimas: skatinamas tėvų dalyvavimas kuriant saugią mokymo(si)

aplinką  mokykloje,  įtraukiant  juos  į  Priemonių  planavimą  ir  įgyvendinimą,  kitas  veiklas,
atstovavimą mokyklai vietos bendruomenėje; 

17.2. tėvų konsultavimas, informavimas: vykdomas tėvų konsultavimas ir informavimas
patyčių ir smurto prevencijos, saugios aplinkos mokykloje kūrimo klausimais.

IV. SMURTO IR PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA

18. Smurto  ir  patyčių prevencija,  intervencija  yra  svarbi  mokyklos  veiklos  dalis,
kurios   planavimu,  organizavimu  ir   stebėsena rūpinasi   mokyklos   vadovas,   Vaiko  gerovės
komisijos   nariai,   grupių  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  mokytojos,  direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, o  jos vykdyme dalyvauja visi mokyklos bendruomenės nariai.
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19. Lopšelio-darželio vadovas yra atsakingas už mokyklos Tvarkos aprašo parengimą ir
vykdymą, už stebėsenos rezultatais paremto kasmetinio mokyklos smurto ir  patyčių prevencijos
priemonių plano parengimą, jo pristatymą mokyklos bendruomenei ir vykdymą. 

20.  Smurto   ir   patyčių  prevencijos,   intervencijos   vykdymo  tvarkos   įgyvendinimą
koordinuoja Vaiko gerovės komisija (VGK), kuri kasmet:

20.1. remiantis  apklausos  ir  pranešimų apie  patyčias  analizės  duomenimis,  numato
smurto  ir  patyčių prevencijos ir intervencijos priemones VGK veiklos programoje;

20.2.  aptaria  turimą  informaciją,  svarsto  prevencijos  ir  intervencijos  priemones  Vaiko
gerovės komisijos posėdyje;

20.3. teikia  siūlymus  vadovui  dėl  smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos  priemonių
įgyvendinimo, įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo prevencijos ar intervencijos srityje ir
kitais klausimais;

20.4. teikia siūlymus įtaigos vadovui dėl Tvarkos aprašo tobulinimo;
20.5.  konsultuoja  bendruomenės  narius  smurto  ir  patyčių  prevencijos  ir  intervencijos

klausimais.

V. PATYČIŲ IR SMURTO INTERVENCIJA

21.  Visais   smurto   ir   patyčių  atvejais  kiekvienas  mokyklos  administracijos  atstovas,
pedagogas ar švietimo pagalbos specialistas, kiti ugdymo įstaigos darbuotojai, nedelsdami reaguoja:

21.1. įsikiša pastebėjus smurtą ir patyčias – nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius
veiksmus ir praneša įstaigos vadovui.

21.2.  jei  nukentėjusiam  reikia  pagalbos,  kreipiasi  į  įstaigos  visuomenės  sveikatos
specialistą.

21.3.  ypatingais atvejais (esant fiziniam smurtui) informuoja policiją ir VTAS.
21.4.  atvejis  registruojamas  Patyčių  registracijos  žurnale  (priedas  Nr.2),  pateikiama

užpildytą pranešimo apie smurtą ir patyčias forma (priedas Nr.1).
21.4.1. Pranešimų apie smurtą ir patyčias forma ir žurnalas saugomi pas lopšelio-darželio

socialinę pedagogę. 
22. Mokyklos vadovo įgaliotas asmuo:
22.1. nuolat peržiūri  registracijos  žurnalą,  peržiūri  užregistruotus patyčių atvejus,  juos

įvertina ir informuoja įstaigos vadovą ir VGK;
22.2. esant  sudėtingam patyčių atvejui ar nepriežiūrai inicijuoja VGK narių pasitarimą, o

prireikus ir VGK posėdį atvejui aptarti ir situacijai įvertinti. Esant reikalui, kviečia į VGK posėdį
vaiko tėvus;

22.3.  VGK  posėdyje,  įvertinus  situaciją,  rekomenduojamos  sveikatos  priežiūros  ir
psichologinė pagalbos.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Visi dokumentai, esantys vaiko/mokinio asmens byloje ir duomenys, susiję su vaiku ir
jo asmeniniu gyvenimu,  yra  konfidencialūs ir  naudojami tik  tiek,  kiek tai  būtina atsakingiems
fiziniams  ar  juridiniams  asmenims  atlikti  pavestas  funkcijas,  užtikrinti  vaiko  teises  ir  teisėtus
interesus.

                                                                     

4



Priedas Nr. 1

PRANEŠIMO APIE SMURTĄ IR PATYČIAS FORMA

--------------------   ------------------------
Pranešimo data / Registracijos Nr.

Bendrieji duomenys:

Kas  pranešė apie  patyčias/ 
smurtą:
Kada  įvyko  patyčios/  smurto 
atvejis (data, val.):
Kur įvyko (vieta): 

              

Kokia patyčių/ smurto (pabraukti) forma naudota ar įtariama, kad buvo naudota:
`
o Fizinė: vaiko  užgauliojimas veiksmais.
o Žodinė:  pravardžiavimas,  grasinimas,  ujimas,  užgauliojimas,  užkabinėjimas,  erzinimas,

žeminimas).
o Socialinė: įvairūs gąsdinantys, bauginantys  gestai, ignoravimas.
o Kibernetinė: patyčios vykstančios elektroninėje erdvėje.
o Fizinis  smurtas:  tyčiniai  fiziniai  veiksmai,  sukeliantys  vaikui  skausmą,  darantys  žalą  arba

keliantys pavojų jo gyvybei, sveikatai, raidai ar žalą garbei ir orumui.
o Psichologinis smurtas: pastovus vaiko poreikių netenkinimas,  nuolatinis  vaiko  atstovo  pagal

įstatymą bendravimo su  vaiku  pobūdis,  kuris  žalingai  veikia  vaiko  asmenybę ir  trikdo  jo
asmenybės raidą (žeminimas, vaiko ignoravimas, nesirūpinimas poreikiais ir kt.); 

o Seksualinis smurtas.
o Nepriežiūra: fizinis, emocinis, socialinis  apleistumas  (nesirūpinimas  vaiko  maistu,  apranga,

higiena, sveikata, netenkinami psichologiniai poreikiai).
                                                     

Duomenys apie patyčių dalyvius:
Bendruomenės  nario,  patyrusio  smurtą  ar
patyčias
vardas, pavardė
Bendruomenės  nario,  kuris  tyčiojosi ar
smurtavo 
vardas, pavardė

    
Išsamesnė informacija apie įvykį, trumpas, faktais pagrįstas įvykio aprašymas:
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Priedas Nr. 2

PATYČIŲ IR SMURTO ATVEJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

El.
Nr.

Data Pranešėjo
vardas,
pavardė

Smurto ir 
patyčių
pobūdis: 

Smurtą
patiriantis 
asmuo 

Smurtaujantis
asmuo

Pastabos
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Priedas Nr. 3

SKIRTINGO AMŽIAUS VAIKŲ SEKSUALINIS ELGESYS: NORMALUS IR
SUSIRŪPINIMĄ KELIANTIS SEKSUALINIS ELGESYS

I. SU SEKSUALUMU SUSIJĘS 2–5 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ ELGESYS 

Atitinkantis amžių vaiko elgesys Susirūpinimą keliantis vaiko 
elgesys

Vaiko elgesys, dėl kurio būtina
kreiptis pagalbos į specialistus

Liečia / Trina savo genitalijas, kai
yra keičiamos sauskelnės, prieš 
miegą, kai yra įsitempęs, susijaudinęs
ar išsigandęs.

Nesiliauja liesti / trinti savo
genitalijų matant kitiems, net kai yra 
sudrausminamas.

Liečia / Trina savo genitalijas (net iki 
susižalojimo),  atsiribodamas nuo jo 
amžiui įprastos veiklos.

Tyrinėja / Domisi skirtumais tarp 
vyro ir moters,
mergaitės ir berniuko.

Nesiliauja klausinėjęs apie genitalijų
skirtumus net ir tuomet, kai į 
klausimus jau atsakyta.

Piktai, liūdnai ar agresyviai žaidžia 
skirtingų lyčių vaidmenis. 
Demonstruoja neapykantą savo arba 
priešingai lyčiai.

Liečia šeimos suaugusiųjų narių ar 
vaikų intymias kūno vietas.  

Liečia ne šeimos narių intymias 
kūno vietas. Prašo, jog jį liestų.

Stengiasi slapčia paliesti suaugusįjį. 
Leidžia liesti jį kitiems, reikalauja, 
jog kiti jį liestų.

Nepraleidžia progos žvilgtelėti į 
nuogus žmones.

Įsistebeilija į nuogus žmones net ir po
to, kai prieš tai ne kartą buvo juos 
matęs.

Prašo žmones nusirengti. Bando jėga 
juos nurengti.

Klausinėja apie  genitalijas, krūtinę, 
lytinius santykius, vaikų gimimą.

Nesiliauja klausinėjęs net ir tuomet,  
kai tėvai pateikė vaiko amžiui 
tinkamus atsakymus.

Klausinėja nepažįstamųjų net ir po 
to, kai tėvai atsakė į klausimus. Vaiko
seksualinės žinios yra per plačios jo 
amžiui.

Erekcija. Užsitęsusi erekcija. Skausminga erekcija.
Patinka būti nuogam. Gali rodyti 
kitiems savo genitalijas.

Nori būti nuogas viešoje vietoje net 
po to, kai tėvai sudrausmino ir neleido
to daryti.

Atsisako apsirengti. Slapta 
demonstruoja savo genitalijas net ir 
po daugelio įspėjimų.

Domisi, kaip žmonės atlieka tualeto 
reikalus.

Susidomėjimas tualeto reikalais 
nemažėja savaitėmis. 

Atsisako palikti žmones vienus
tualete, užstoja jiems kelią į tualetą.

Domisi vaikų gimdymu. Berniukų domėjimasis nesiliauja 
kelias dienas / savaites.

Demonstruoja baimę ar pyktį 
kūdikių, gimdymo ar lytinių santykių 
atžvilgiu.

Vartoja nešvankius žodžius,
susijusius su tualetu ar seksualiniais 
dalykais.

Nesiliauja vartoti tokių žodžių 
namuose, net ir sudrausmintas tėvų.

Nenustoja vartoti tokių žodžių ne tik 
namuose, bet ir viešoje vietoje net ir 
po daugybės sudrausminimų.

Domisi savo fekalijomis. Ištepa  savo fekalijomis sienas ar 
grindis daugiau nei vieną kartą.

Žaidžia su fekalijomis, jas  teplioja 
net ir po daugybės sudrausminimų.

Žaidžia daktarais, nagrinėja kitų 
kūnus.

Nesiliauja žaisti  net ir jį 
sudrausminus.

Verčia  kitą vaiką žaisti daktarais, 
nusirengti.

Vedinas smalsumo ir  noro  tyrinėti, 
bando įkišti ką nors į genitalijas ar 
išeinamąją angą.

Nesiliauja to daryti net ir 
sudrausmintas.

Per prievartą bando įkišti ką nors į 
savo arba kito vaiko genitalijas ar 
išeinamąją angą.

Žaidžia namais, vaidina mamą ar tėtį. Užgula kitus vaikus, būdamas 
apsirengęs.

Imituoja arba bando atlikti lytinę 
sueitį, oralinį seksą, būdamas    
nuogas.    

II. SU SEKSUALUMU SUSIJĘS 6–10 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ ELGESYS 

Atitinkantis amžių vaiko elgesys Susirūpinimą keliantis vaiko 
elgesys

Vaiko elgesys, dėl kurio būtina
kreiptis pagalbos į specialistus

Klausinėja apie  genitalijas, 
krūtinę, lytinius santykius, vaikų 
gimdymą.

Demonstruoja baimę  ir nerimą, 
kalbėdamas seksualinio turinio 
temomis.

Nepaliaujamai klausinėja apie seksą. 
Žinios apie seksą yra pernelyg išsamios 
jo amžiui.

Domisi, žvilgčioja, kaip žmonės Dažnai yra pagaunamas stebintis Atsisako palikti žmones vienus tualete.
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atlieka tualeto reikalus. ar žvilgčiojantis į žmones, 
a tliekančius tualeto reikalus.

Vartoja nešvankius žodžius, 
susijusius su  tualeto reikalais, 
genitalijomis ar seksualiniais 
santykiais.

Nesiliauja vartoti tokių žodžių prie 
suaugusiųjų, net ir tuomet, kai tėvai
jį  sudrausmina ir nubaudžia.

Nesiliauja vartoti tokių žodžių net ir po 
to, kai buvo pašalintas iš klasės / 
mokyklos ar atribotas nuo kitos veiklos.

Žaidžia daktarus, nagrinėja kitų 
kūnus.

Dažnai žaidžia daktarus, net  ir  po 
to, kai tai daryti jam buvo uždrausta.

Verčia kitą vaiką žaisti daktarus, 
nusirengti.

Domisi vaikų turėjimo / gimimo 
procesu.

Berniukas nesiliauja demonstruoti
tikėjimą,  jog  po  kelių  mėnesių  
jis turės vaiką.

Demonstruoja baimę ar pyktį vaikų 
gimdymo, lytinių santykių atžvilgiu.

Rodo kitiems savo genitalijas. Nori  būti nuogas viešoje vietoje  
net ir sudrausmintas tėvų.

Atsisako apsirengti. Demonstruoja
savo genitalijas viešoje vietoje net ir po 
daugelio įspėjimų.

Domisi šlapinimusi ir tuštinimusi. Žaidžia su fekalijomis. Tyčia 
šlapinasi ne į unitazą, o šalia jo.

Be perstojo žaidžia su fekalijomis, jas 
teplioja. Tyčia šlapinasi ant baldų.

Liečia / Trina savo genitalijas, 
prieš miegą, kai yra įsitempęs, 
susijaudinęs ar išsigandęs.

Nenustoja liesti / trinti savo 
genitalijų viešai po to, kai yra 
sudrausminamas. Masturbuojasi 
trindamasis į baldus ar kitus 
objektus.

Liečia / Trina savo lytinius
organus, atsiribodamas   nuo jo amžiui 
įprastos veiklos. Masturbuoja kitus 
žmones.

Žaidžia namais, imituoja mamą ar 
tėtį.

Užgula kitus vaikus būdamas
apsirengęs. Imituoja seksualinį 
elgesį su lėlėmis / pliušiniais 
žaislais.

Užgula kitus vaikus būdamas nuogas. 
Verčia kitą vaiką atlikti lytinę sueitį.

Galvoja, jog priešingos lyties 
vaikai yra „bjaurūs“, todėl jų 
negalima paliesti. Vaikosi kitus.

Vartoja nešvankius žodžius kito 
vaiko, kuris kažkuo skundžiasi, 
atžvilgiu.  

Vartoja keiksmažodžius,  kalbėdamas apie 
kito vaiko  šeimą.  Skriaudžia priešingos 
lyties vaikus.

Kalbasi apie seksą su kitais 
vaikais. Kalba  apie  priešingos 
lyties draugo ar draugės turėjimą.

Patiria nemalonumų dėl dažnų 
kalbų apie seksą. Romantizuoja 
visus santykius.

Nuolat kalba apie seksą ir lytinę sueitį. 
Dažnai patiria nemalonumų dėl dažnų 
kalbų apie seksą.

Nori privatumo vonios kambaryje
ar persirengiant.

Labai nuliūsta, jei yra stebimas, kol 
persirenginėja.

Agresyviai ir verksmingai reikalauja 
privatumo.

Mėgsta  klausytis ir  laidyti 
nešvankius juokelius.

Nuolat įkliūva laidant nešvankius 
juokelius. Imituoja su seksu 
susijusius garsus, pavyzdžiui, 
dūsauja, aimanuoja.

Nenustoja  laidyti nešvankių juokelių net 
ir po to, kai buvo pašalintas iš klasės / 
mokyklos ar atribotas nuo kitos veiklos. 

Žiūri nuogų žmonių nuotraukas / 
paveikslėlius.

Žavisi nuogų žmonių 
nuotraukomis / paveikslėliais.

Nori masturbuotis stebėdamas
tokias nuotraukas / paveikslėlius arba
jas / juos demonstruoja kitiems.

Žaidžia žaidimus,  susijusius   su   
seksu ir seksualumu, su tokio 
paties amžiaus vaikais.

Nori žaisti tokius žaidimus su 
d aug jaunesniais arba vyresniais 
vaikais.

Verčia kitus vaikus žaisti tokius žaidimus.

Piešia genitalijas ant žmogaus 
figūros meno sumetimais.

Piešia genitalijas ant vienų figūrų,
o  ant  kitų – ne.  Piešiamų 
genitalijų dydis neatitinka kūno 
proporcijų.

Vaizduojamos genitalijos išsiskiria  kaip 
ryškiausia figūros ypatybė. Vaizduoja 
lytinę sueitį, grupinį seksą, sadistines ar 
mazochistines scenas.

Nagrinėja skirtumus tarp vyro ir 
moters, mergaitės ir berniuko.

Yra sumišęs / sutrikęs dėl vyro ir 
moters skirtumų net ir po to, kai 
visi klausimai buvo atsakyti.

Piktai, liūdnai ar agresyviai žaidžia 
skirtingų lyčių vaidmenis. Demonstruoja 
neapykantą savo arba priešingai lyčiai.

Nepraleidžia progos pažiūrėti į 
nuogus žmones.

Spokso / Tyko progų paspoksoti į 
nuogus žmones, nors yra matęs 
nuogų žmonių.

Prašo žmones nusirengti. Bando jėga juos 
nurengti.

Apsimeta priešingos lyties 
asmeniu.

Nori būti kitos lyties asmeniu. Nekenčia savo lyties, genitalijų.

Nori palyginti savo genitalijas su 
bendraamžių.

Nori palyginti savo genitalijas su 
daug jaunesnių arba vyresnių 
vaikų.

Reikalauja pamatyti vaikų ar suaugusiųjų 
genitalijas, krūtinę,  sėdmenis.

Domisi bendraamžių genitalijų,  
krūtinės ar sėdmenų lietimu arba 
nori, kad bendraamžiai tai darytų 
jam.

Nepaliaujamai nori liesti kitų vaikų
genitalijas, krūtinę, sėdmenis. 
Bando imituoti oralinį, analinį ar 
vaginalinį seksą.

Verčia kitus vaikus leisti jam liesti jų 
genitalijas, krūtinę, sėdmenis. Verčia kitus 
vaikus imituoti oralinį, analinį ar 
vaginalinį seksą.
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Bučiuoja artimus suaugusiuosius 
ir vaikus, leidžiasi jų 
pabučiuojamas.

Bučiuojasi su liežuviu. Su kitais 
bendrauja seksualizuota maniera. 
Baugščiai reaguoja į suaugusiųjų 
apkabinimą ar bučinį. Nuliūsta, jei 
viešai demonstruojama meilė / 
dėmesys. Bučiuoja nepažįstamus 
suaugusiuosius ir vaikus. 

Pernelyg familiariai elgiasi su 
nepažįstamais žmonėmis. Kalba 
seksualizuota maniera su nepažįstamais 
žmonėmis. Fizinis kontaktas su 
suaugusiais sukelia stiprų susijaudinimą.

Žvilgčioja į kitų genitalijas, 
sėdmenis, krūtis.

Liečia / Spokso į kitų genitalijas, 
sėdmenis, krūtis. Prašo kitų liesti 
jo genitalijas, sėdmenis, krūtis. 

Stengiasi slapčia paliesti kitų genitalijas, 
krūtis, sėdmenis. Bando manipuliuoti kitu, 
kad jis paliestų vaiką.

Erekcija. Užsitęsusi erekcija. Skausminga erekcija.
Vedinas smalsumo ir  noro  
tyrinėti, bando įkišti ką nors į 
genitalijas ar išeinamąją angą.

Dažnai kiša ką nors į savo vaginą ar
išeinamąją angą. Bando įkišti ką 
nors į kitų vaikų genitalijas / 
išeinamąją angą.

Panaudodamas prievartą ir jėgą, bando 
įkišti ką nors į kitų vaikų genitalijas / 
išeinamąją angą. Pažeidžia savo ar kitų 
genitalijas / išeinamąją angą. 

Domisi gyvūnų dauginimusi. Liečia gyvūnų genitalijas. Seksualinis elgesys su gyvūnais. 
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                          Priedas Nr. 4

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ SEKA, ĮTARUS, KAD VAIKAS GALIMAI PATYRĖ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE

 

_________________________
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Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos
teritorinis skyrius ir (ar) policija

Mokyklos vadovas ar jo
įgaliotas asmuo

Mokyklos darbuotojas,
įtariantis vaiką patyrus

smurtą artimoje
aplinkoje

Praneša  Praneša 
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Mokyklos VGK arba jos narys, koordinuojantis smurto  prevencijos
veiklos sritį

Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – VGK) arba švietimo
pagalbos specialistai arba  savivaldybės švietimo pagalbos arba

pedagoginė psichologinė tarnyba

Paaiškinimai

rekomenduojami (prireikus ) veiksmai

privalomi veiksmai



Priedas Nr. 5

MOKYKLOS DARBUOTOJO POKALBIO SU VAIKU, GALIMAI PATYRUSIU
SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE, YPATUMAI

Mokyklos darbuotojas, įtaręs ar pastebėjęs galimo smurto prieš vaiką požymius vaiko kūne,
elgesyje,  emocijose  ar  vaiko  atstovų  pagal  įstatymą  bendravime  su  vaiku,  turėtų  susirūpinti  ir
pasidomėti, kas jam nutiko. Kalbėdamas su vaiku mokyklos darbuotojas turėtų atkreipti dėmesį į
kai kurias pokalbio ypatybes:

ü sudaryti kiek įmanoma saugesnes ir patogesnes pokalbiui sąlygas (pvz., vienam grupėje),
kad vaiko nerimas sumažėtų;

ü atsisėsti  šalia vaiko arba jam patogiu atstumu viename akių lygyje (nerekomenduojama
sėdėti už stalo vienas priešais kitą); 

ü klausti  vaiko, kas jam nutiko,  užduodant  atvirus  klausimus (pvz.,  „Šiandien pastebėjau
mėlynes ant tavo rankos riešo. Kas tau atsitiko?“ Neklausti: „Ar čia tam tikras asmuo tau mėlynes
padarė?“);

ü ramiai išklausyti vaiką, nepertraukinėti, leisti pasakyti, kiek vaikas nori / gali; neprarasti
savitvardos:  matydamas,  kad  suaugusysis,  kuriam  vaikas  atsiskleidė,  išsigando,  supyko  ar
pasibaisėjo, gali išgąsdinti vaiką, jis gali daugiau nebepasakoti arba atsiimti savo žodžius; 

ü tikėti  vaiku:  jei  vaikas  prabilo  apie  smurtą,  jis  parodė  pasitikėjimą suaugusiuoju.  Jei
vaikas išgirs abejonę, ar jis sako tiesą, daugiau gali nieko nebesakyti, ir smurtas gali tęstis toliau;

ü nuraminti vaiką,  palaikyti jį:  vaikui atskleisti smurtą veikiausiai reikėjo sukaupti  daug
drąsos. Svarbu jam perteikti žinią, kad jis gerai pasielgė kreipdamasis pagalbos (pvz., „gerai, kad tu
man pasakei apie tai“, „man gaila, kad tau taip atsitiko“);

ü nekaltinti,  nesmerkti,  nekritikuoti  vaiko:  svarbu  yra  vaikui  perduoti  vienareikšmišką
žinią,  kad jis nėra kaltas dėl  patirto smurto,  už tai  yra atsakingas suaugęs žmogus,  kuris elgėsi
neleistinai;

ü skatinti vaiką pasidalinti savo išgyvenimais, jausmais: tikėtina, kad vaikas patiria daug
įvairių jausmų ir išgyvenimų: baimę būti kaltinamu, baimę dėl smurtautojo keršto, gėdą, kaltę ir
kita, kurie jį slegia;

ü klausiant, kalbant vartoti suprantamus vaikui žodžius, sąvokas, atitinkančias vaiko amžių,
pažintinius gebėjimus ir supratimą, specialiuosius ugdymosi poreikius;

ü suprasti, kad vaikas gali būti emociškai prisirišęs prie smurtavusio prieš jį asmens (pvz.,
jei vaiką seksualiai tvirkino tam tikras asmuo, vaikas gali išgyventi labai prieštaringus jausmus –
meilę smurtautojui ir neapykantą jam už padarytą skriaudą), vengti jį kaltinančių, vertinančių ar
nukreipiančių klausimų, teiginių;

ü patvirtinti vaikui, kad jis gerai padarė pasisakęs apie patiriamą smurtą;
ü pokalbio  metu  patikinti  vaiką,  kad  smurtas  prieš  jį  –  ne  jo  kaltė,  o  smurtavusiojo

atsakomybė; 
ü klausytis  vaiko  ir  sąžiningai  atsakyti  į  jam  kylančius  klausimus:  vaiką  gali  kankinti

nežinia  dėl  ateities,  smurto  atskleidimo pasekmių.  Svarbu  patikinti  vaiką,  kad  bus  stengiamasi
užtikrinti jo saugumą, tačiau nežadėti to, ko nėra galimybės išpildyti (pvz., nereiktų vaikui sakyti
„Tavo mama nenusimins“);

ü paaiškinti vaikui (atsižvelgiant į vaiko amžių ir supratimą), kas vyks po to, kai jis pasisakė,
kokių veiksmų imsis mokyklos darbuotojas vaikui apsaugoti;

ü būti prieinamu vaikui, nepalikti jo vieno su savo problema, mintimis ir jausmais.
Rekomenduojama  vaiko  papasakotas  smurtinės  situacijos  detales  užrašyti  kaip  įmanoma

tiksliau, cituojant vaiko kalbą: kada prasidėjo smurtas, kas tai darė, kas apie tai žino / žinojo, kam
vaikas  yra  dar  pasakojęs  ar  (ir)  kodėl  nepasakojo,  kokie,  vaiko  supratimu,  buvo  smurtautojo
motyvai, kaip vaikas jautėsi po smurtinio įvykio. Mokyklos darbuotojas turėtų įvertinti, kiek vaiko
pasakojimas galimai realistiškas, ar vaiko nurodomos aplinkybės, faktai atitinka sužalojimų turinį,
sunkumą (pvz.,  ant  vaiko rankos matoma suaugusio asmens plaštakos dydžio mėlynė,  o  vaikas
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sako, kad jam per ranką sudavė penkiametis brolis). Svarstyti apie vaiko patiriamą smurtą galima,
kai  vaiko  sužalojimai  yra  neįprasti,  jo  pasakojimas  atrodo  neįtikinamas.  Svarbu  prisiminti,  kad
smurtą patyrę vaikai dažnai neprisipažįsta, kas ir kaip prieš juos smurtavo, dėl įvairių priežasčių:
galvoja  (ar  yra  įtikinti),  kad  yra  patys  kalti  dėl  tokio  elgesio  su  jais;  nori  būti  ištikimi  savo
smurtautojui; bijo smurto atskleidimo pasekmių ar pan.  

Kalbantis su vaiku neleistina:
ü žadėti tai, ko nebus galimybės ištesėti, pvz., „tau daugiau nieko blogo neatsitiks“;
ü versti vaiką detaliai pasakoti apie patirtą smurtą. Svarbu leisti jam kalbėti tiek, kiek jam

norisi;
ü vertinti ir klausinėti vaiką apie jo jausmus smurtautojui;
ü klausti vaiko, kodėl jis anksčiau nepasakė / nesipriešino smurtui; tai vaikui gali sustiprinti

kaltės jausmą; jei yra žinoma, kas yra smurtautojas, leisti jam susitikti su vaiku; šiuos klausimus turi
spręsti  policija  ir  (ar)  Valstybės  vaiko  teisių  apsaugos  ir  įvaikinimo  tarnybos  prie  Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai;

ü leisti vaikui atsiskleisti prie kitų vaikų. Reikia saugoti ir gerbti jo privatumą, neatskleisti
ir neaptarinėti informacijos su įvykiu nenusijusiems asmenims.

SVARBU: mokyklos darbuotojo įtarimai dėl vaiko galimai patiriamo smurto nėra įrodymai.
Įrodymų rinkimas – teisėsaugos specialistų kompetencija. 

Skubia vaiko apsauga būtina pasirūpinti, kai:
ü kyla akivaizdus pavojus vaiko fizinei, psichinei sveikatai; 
ü nėra maisto, vaikas badauja;
ü nesaugu dėl higienos stokos (pvz.:  tikimybė infekcijoms, nes nėra geriamo vandens ir

pan.);
ü dėl psichikos sveikatos sutrikimų paūmėjimų vaiko atstovai pagal įstatymą nėra pajėgūs

pasirūpinti vaiko fiziniais, psichologiniais, socialiniais poreikiais;
ü yra tikimybė, kad vaiko atstovai  pagal įstatymą, vartojantys psichoaktyvias medžiagas

(alkoholį, narkotikus) ir apsvaigę nuo jų, artimiausiu metu nesiliaus to daryti.
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