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SMURTĄ IR PRIEVARTĄ 
ARTIMOJE APLINKOJE 
PATIRIANTIS ASMUO
Apsaugos ir pagalbos

poreikiai

SPC VTAS

• Vaiko tiesių apsaugos tarnyba kaupia pranešimus apie 
smurtą patyrusius vaikus, organizuoja pagalbą smurtą 
patyrusiems vaikams (III skyrius, 8.14. d., Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybė nutarimas „Dėl bendrųjų Vaiko teisių apsau-
gos tarnybų nuostatų patvirtinimo“, 2002);
• Vaiko tiesių apsaugos tarnyba kreipiasi į atitinkamas 
teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę 
vaiko saugumui ir sveikatai, įstatymų nustatyta tvarka būtų 
taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamosios povei-
kio priemonės (III skyrius , 8.3. d.);
• Tarnyba, vadovaudamasi vaiko teisių ir teisėtų interesų 
gynybos principu, teikia tėvui ar motinai – informaciją apie 
vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus atvejus, kai yra 
grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės (III 
skyrius , 13.1. d.);
• Tarnyba, atstovaudama vaiko teisėms ir teisėtiems intere-
sams, turi teisę pareikšti ieškinį teismui dėl laikino ar neter-
minuoto tėvų valdžios apribojimo (V skyrius, 20.4 d.);
• Savivaldybėse šias aukščiau išvardintas funkcijas atlieka 
Vaiko teisių apsaugos skyriai (VTAS).

• SPC, gavęs iš policijos informaciją apie smurto artimoje 
aplinkoje atvejį ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusio 
asmens duomenis susisiekia su smurtą artimoje aplinkoje 
patyrusiu asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę 
pagalbą. Specializuota kompleksinė pagalba teikiama ir 
tuomet, jei smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo pats 
savarankiškai kreipiasi į SPC (Specializuotos pagalbos centrų 
veiklos aprašas, II skyrius, 5 d.).
• SPC informuoja, konsultuoja ir (ar) tarpininkauja spren-
džiant su smurtu artimoje aplinkoje susijusius klausimus (II 
skyrius, 7.1 d.);
• Suteikia psichologinę ir (ar) teisinę pagalbą. Jei reikia 
specializuotos psichologo ir (ar) teisininko pagalbos, su 
smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu suderinamas 
konsultacijų laikas (II skyrius, 7.2 d.);
• Kartu su smurtą artimoje aplinkoje patyrusiu asmeniu 
sudaro veiksmų ir pagalbos priemonių planą, kuris aprašo-
mas Smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens anketoje. 
Veiksmų ir pagalbos priemonių planas įgyvendinamas 
atsižvelgiant į konkrečius smurtą artimoje aplinkoje patyrusio 
asmens poreikius ir gali būti tikslinamas arba plano įgyvendi-
nimas nutraukiamas pasikeitus aplinkybėms;(II skyrius, 7.4 d.);
• Prireikus, įvertinęs situacijos pavojingumą, rengia pažymas 
apie SPC žinomus smurto artimoje aplinkoje faktus atitinka-
moms valstybės institucijoms (teisėsaugos, VTAS ir kt.) (II 
skyrius, 7.6 d.).

Policijos pareigūnai, atvykę į smurto artimo-
je aplinkoje įvykio vietą, informuoja smurtą 
patyrusį asmenį, kad su juo susisieks 
specializuotos pagalbos centras, kuris 
suteiks jam pagalbą, ir nedelsdami apie įvykį 
praneša specializuotos pagalbos centrui. 
Specializuotos pagalbos centrui pateikiami 
būtiniausi susisiekti su smurtą patyrusiu 
asmeniu duomenys (ASAAĮ, 9 str. 1 d.)

Gavę pranešimą dėl smurto artimoje 
aplinkoje, policijos pareigūnai, atvykę į 
įvykio vietą arba patys būdami to įvykio 
liudininkai, užfiksuoja duomenis apie 
smurto artimoje aplinkoje įvykį ir, nustatę 
nusikalstamos veikos požymius, pradeda 
ikiteisminį tyrimą, ir imasi priemonių, kad 
per trumpiausią laiką būtų atliktas ikiteis-
minis tyrimas ir užtikrinta smurtą patyrusio 
asmens apsaugą, taiko smurtą patyrusiam 
asmeniui specialiąsias apsaugos priemo-
nes. Smurtą patyręs asmuo skundo netei-
kia (ASAAĮ, 7 str. 1 d. BK 362 str. 
2016-02-29 Generalinio prokuroro Reko-
mendacijos dėl nukentėjusiųjų specialių 
apsaugos priemonių vertinimo Nr .I-63.) 

Policijos pareigūnams atlikus ikiteisminį 
tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje, 
ikiteisminio tyrimo medžiaga išsiunčiama į 
prokuratūrą procesiniam sprendimui priimti 
(nutraukti ikiteisminį tyrimą (IT) arba 
perduoti baudžiamąją bylą teismui.  
Dėl smurtą patyrusio asmens apsaugos 
užtikrinimo priemonių  į teismą gali kreiptis 
ir smurto artimoje aplinkoje faktą nustatęs 
policijos pareigūnas (ASAAĮ 5 str. 2 d.).

Policijos pareigūnai praneša 
VTAS, jeigu nepilnametis patyrė 
smurtą artimoje aplinkoje, buvo 
jo liudininkas, gyvena aplinkoje, 
kurioje buvo smurtauta, arba 
jeigu įtariamas smurtavęs asmuo 
yra nepilnametis (ASAAĮ, 9 str.).

POLICIJA
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PROKURATŪRA

Prokuroras organizuoja, vadovauja ir kontroliuoja ikiteisminį tyrimą, 
todėl tik prokuroras priima sprendimą dėl tolesnės ikiteisminio 
tyrimo eigos, bei esant pakankamam pagrindui, prokuroras  perduo-
da ikiteisminio tyrimo medžiagą nagrinėti teismui  (Prokuratūros 
įstatymo 2 str.)

Kreipiasi į teismą dėl kardomųjų priemonių skyrimo ir užtikrina 
nukentėjusiojo asmens specialiųjų apsaugos priemonių taikymą
(BPK 121 str. 132¹ str. 36² str. 2016-02-29 Generalinio prokuroro 
Rekomendacijos dėl nukentėjusiųjų specialių apsaugos priemonių 
vertinimo Nr. I-63).

TEISMAS

Nagrinėja bylą 
(Teismų įstatymo 1 str.)

Skiria bausmę smurtautojui 
(Teismų įstatymo 1 str.)

Motyvuota nutartimi gali skirti kardomąsias priemones (BPK 121 str. 132¹ str.)

Taiko LR ASAAĮ numatytas smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo 
priemones (LR ASAAĮ, 5 str. 1 d.)



145

#Stabdykime_smurtą_prieš_moteris! 
#Ratifikuokime_Stambulo_konvenciją!

SPECIALIZUOTOS PAGALBOS CENTRŲ (SPC) KONTAKTAI

Pagalba teikiama darbo dienomis, darbo valandomis

Eil.nr
Organizacijos 
pavadinimas

Aptarnaujamos 
savivaldybės

Tel., Faks. El. paštas

1.
Alytaus miesto moterų 

krizių centras
Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Lazdijų r., 

Varėnos r., 
8 645 45287 ammkc@aktv.lt

2.
Anykščių moterų užimtumo ir 

informacijos centras
Anykščių r., Molėtų r., Utenos r. 8 615 45464 anyksciumoterys@gmail.com

3.
Asociacija „Kauno moterų 

draugija“
Birštono, Kaišiadorių r., Kauno r., Prienų r. 8 603 89833 kmd.asoc@gmail.com

4.
Kauno apskrities moterų krizių 

centras
Kauno m. 8 679 31930 kaunoaspc@kamkc.lt

5.
Klaipėdos socialinės ir psi-

chologinės pagalbos centras
Klaipėdos m., Neringos m., Palangos m.

8 46 350099
8 650 60094

kmn@moteriai.lt

6. Koordinacinis centras „Gilė“ Pagėgių, Šilalės r. 8 610 10715
koordinaciniscentras@

gmail.com

7.
Kretingos moterų informacijos ir 

mokymo centras
Klaipėdos r., Kretingos r., Skuodo r., Šilutės r.

8 445 78024
8 605 82331

kretingosmoterys@gmail.com

8.
Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ 

Panevėžio skyrius
Biržų r., Kupiškio r., Panevėžio m., Panevėžio r., 

Pasvalio r., Rokiškio r.
8 699 86866  paramosnamai@gmail.com

9.
Marijampolės apskrities moters 

veikos centras
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių r., 

Vilkaviškio r.
8 343 59525
8 633 55007

spc.mar@gmail.com

10. Moterų informacijos centras
Elektrėnų, Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., 

Trakų r., Vilniaus m. (Naujininkų, Grigiškių, Naujo-
sios Vilnius seniūnijos), Vilniaus r.

8 5 2629003
8 650 95216

spc@lygus.lt

11.
Moters pagalba 

moteriai
Jonavos r., Kėdainių r., Ukmergės r. 8 618 40044 info@moters-pagalba.lt

12. Moterų veiklos inovacijų centras
Akmenės r., Joniškio r., Pakruojo r., Radviliškio r., 

Šiaulių m., Šiaulių r.
8 652 24232 mvic@splius.lt

13. Raseinių krizių centras Raseinių r. 8 657 87475 info@kriziucentras.eu

14.
Tauragės moters užimtumo ir 

informacijos centras
Jurbarko r., Kelmės r., Tauragės r. 

8 446 61565
8 616 55877

taurage@moterscentras.w3.lt

15. Telšių krizių centras Plungės r., Rietavo, Telšių r., Mažeikių r.
8 609 02636
8 682 29459
8 444 74282

kriziucentras@gmail.com

16. Vilniaus Moterų namai
Vilniaus m. (išskyrus Naujininkų, Grigiškių, 

Naujosios Vilnius seniūnijas)
8 5 2616380 vmotnam@vmotnam.lt

17. Visagino šeimos krizių centras Ignalinos r., Visagino r., Zarasų r.
8 699 20069
8 686 60657

viltisvskc@gmail.com

VILNIAUS MOTERŲ NAMAI
Įmonės kodas: 193144736

AB SEB  bankas 
Banko kodas 70440

Sąskaita LT29 7044 0600 0106 4248 
Daugiau informacijos:

(8-5) 261 63 80, 
el. paštu: vmotnam@vmotnam.lt
Tapkite mūsų Facebook draugais  

 Vilniaus Moterų Namai/Krizių Centras


