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ĮSAKYMAS 

DĖL POLICIJOS PAREIGŪNŲ REAGAVIMO Į PRANEŠIMUS APIE SMURTĄ 

ARTIMOJE APLINKOJE, TEISMO SPRENDIMO DĖL LAIKINŲJŲ SMURTĄ 

PATYRUSIO ASMENS APSAUGOS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ SKYRIMO VYKDYMO 

IR ŠIO SPRENDIMO VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2018 m.liepos 2 d. Nr. 5-V-611 

Vilnius 
 

 

Siekdamas tobulinti policijos veiklą reaguojant į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje:    

1. T v i r t i n u Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje, 

teismo sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo 

vykdymo ir šio sprendimo vykdymo kontrolės tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P a v e d u Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Veiklos analizės ir kontrolės bei Viešosios policijos valdyboms vykdyti šio įsakymo 1 punktu 

patvirtinto aprašo įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę. 

3. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios: 

3.1. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 5-V-84 „Dėl 

Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais; 

3.2. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 5-V-1115 

„Dėl Smurtautojo iškeldinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

3.3. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. gegužės 3 d. nurodymą Nr. 5-N-8 „Dėl 

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo“. 

4. S k e l b i u įsakymą Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos interneto svetainėje. 

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                 Linas Pernavas 



 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos policijos generalinio komisaro  

2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 5-V-611 

 

POLICIJOS PAREIGŪNŲ REAGAVIMO Į PRANEŠIMUS APIE SMURTĄ 

ARTIMOJE APLINKOJE, TEISMO SPRENDIMO DĖL LAIKINŲJŲ SMURTĄ 

PATYRUSIO ASMENS APSAUGOS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ SKYRIMO 

VYKDYMO IR ŠIO SPRENDIMO VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje, teismo 

sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo 

vykdymo ir šio sprendimo vykdymo kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato policijos 

pareigūnų veiksmus reaguojant į pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje, vykdant teismo 

sprendimą dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo ir teismo 

sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo 

vykdymo kontrolės tvarką. 

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos 

Respublikos policijos įstatyme, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 

įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

POLICIJOS PAREIGŪNŲ VEIKSMAI ĮVYKIO VIETOJE, REAGUOJANT Į 

PRANEŠIMĄ DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE 

 

3. Policijos pareigūnai, atvykę į įvykio vietą dėl gauto pranešimo apie smurtą artimoje 

aplinkoje: 

3.1. atskiria galimai smurtą patyrusį asmenį nuo smurtu įtariamo asmens, užtikrina, kad jis 

negalėtų daryti įtakos, t. y. grasinti ar kitaip bandyti paveikti galimai smurtą patyrusį asmenį; 

3.2. užtikrina įvykio vietos, kurioje galimai įvyko smurto atvejis, apsaugą, patys neliečia ir 

neleidžia kitiems tvarkyti patalpų ar aplinkos, kol bus užfiksuotos visos su įvykiu susijusios 

aplinkybės. 

4. Visais atvejais, nesvarbu, ar pasitvirtins smurto artimoje aplinkoje atvejis, ar ne, vaizdo 

fiksavimo priemonėmis policijos pareigūnai turi užfiksuoti (iki 100 MB) pirminę įvykio aplinką, 

t. y. įtariamo ir galimai nukentėjusio asmens būklę, jų kūno sužalojimus, patalpų ar aplinkos, kur 

įvyko įvykis, būklę (tvarkinga ar ne, išmėtyti daiktai), sugadintą ar apgadintą turtą, ir pagal Aprašo 

1 priede nustatytas rekomendacijas įkelti į Policijos registruojamų įvykių registrą (toliau – PRĮR). 



2 

 

 

Už vaizdo įkėlimą į PRĮR atsakingi į įvykį reagavę pareigūnai, už kontrolę, kad vaizdas būtų 

įkeltas, – operatyvaus valdymo padalinio pareigūnai. 

5. Siekdami išsiaiškinti, ar įvykis įvyko artimoje aplinkoje ir turi smurto požymių, policijos 

pareigūnai privalo: 

5.1. atskirai bendraudami su galimo smurto artimoje aplinkoje subjektais (galimai smurtą 

patyrusiu asmeniu, galimai smurtavusiu asmeniu, įvykio liudininku) nustatyti šias aplinkybes: 

5.1.1. ar įvykio dalyviai yra artimos aplinkos subjektai, kuriuos sieja (siejo) artimos aplinkos 

ryšys; 

5.1.2. kada ir dėl ko kilo konfliktas, kaip pasireiškė smurtas (kokie kilus konfliktui buvo 

padaryti veiksmai, išsakyti žodžiai), ar yra smurtinių veiksmų padarinių (sumušimai, sulaužyti 

baldai ar pan.), ar yra įvykio liudininkų; 

5.1.3.  ar įvykio liudininku buvo nepilnametis (vaikas), ar nepilnametis (vaikas) gyvena 

aplinkoje, kurioje smurtaujama. 

Bendravimas su nepilnamečiu įvykio vietoje galimas tiek, kiek tai būtina nustatyti duomenims, 

reikalingiems tyrimo kryptims nustatyti ir neatidėliotiniems veiksmams atlikti. Tokiu atveju 

nepilnamečio neturi būti detaliai klausiama apie galimos nusikalstamos veikos aplinkybes, o tik 

renkama informacija įtariamajam nustatyti, maksimaliai vengiant papildomo vaiko traumavimo. 

Pokalbio su vaiku rezultatai turi būti užfiksuoti pareigūno tarnybiniame pranešime; 

5.1.4. ar prieš įvykį galimo smurto artimoje aplinkoje subjektai vartojo alkoholio, narkotinių 

ar psichotropinių medžiagų; 

5.1.5.  ar anksčiau yra buvę smurto artimoje aplinkoje atvejų, kada, kaip dažnai jie kartojosi, 

ar apie tai buvo pranešta policijai, specializuotos pagalbos centrui, vaiko teisių apsaugos tarnybai; 

5.1.6. ar galimo smurto artimoje aplinkoje subjektams nėra taikomos laikinosios smurtą 

patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo ar kardomosios priemonės; 

5.1.7.  ar įtariamas smurtu artimoje aplinkoje asmuo turi ginklą. Nustatę, kad įtariamas smurtu 

artimoje aplinkoje asmuo turi registruotą ginklą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ginklų ir 

šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatomis, paimti legaliai laikomą ginklą ir šaudmenis (dėl ginklo 

paėmimo surašomas aktas dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas ginklo savininkui), o 

nelegaliai laikomi ginklai ir (ar) šaudmenys paimami Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekse nustatyta tvarka; 

5.2. nustatę, kad įvykis įvyko artimoje aplinkoje ir turi nusikalstamos veikos požymių, 

užpildyti pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir proceso veiksmų atlikimo protokolą, kurio 

forma patvirtinta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. lapkričio 19 d. įsakymu 
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Nr. I-257 „Dėl Pareiškimo apie padarytą nusikalstamą veiką ir procesinių veiksmų atlikimo 

protokolo formos patvirtinimo“ (toliau – Protokolas): 

5.2.1. apklausdami galimai smurtą patyrusį asmenį, išsiaiškinti ir Protokolo liudytojo apklausos 

skiltyje aprašyti aplinkybes, nurodytas Aprašo 5.1.1–5.1.7 papunkčiuose, o specialioje skiltyje 

„Asmuo, įtariamas padaręs nusikalstamą veiką“ nurodyti galimai smurtavusį asmenį, pažymint jo 

ryšį su galimai smurtą patyrusiu asmeniu (siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, 

svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį), 

taip pat jam taikomas laikinąsias smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo ar kardomąsias 

priemones (jei tokios taikomos); 

5.2.2. Protokolo įvykio vietos apžiūros skiltyje „Kitos aplinkybės“ aprašyti įvykio vietos 

požymius, nurodančius galimo smurto faktą (aplinka tvarkinga ar netvarkinga, sudužę indai, 

sulaužyti baldai ir pan.), pažymėti galimai smurtą patyrusio asmens elgesio ypatumus (susijaudinęs, 

ramus, sutrikęs, verkia ir pan.) ir galimo smurto artimoje aplinkoje subjektų blaivumo būklę; 

5.2.3. galimo smurto artimoje aplinkoje įvykio įforminimo eigą fiksuoti techninėmis 

priemonėmis: turi būti užfiksuoti kūno sužalojimai, drabužių ir (ar) turto sugadinimas, o turint 

galimybę daryti vaizdo ir garso įrašą – ir asmenų paaiškinimai; 

5.2.4. Protokolas nesurašomas tuo atveju, kai smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens nėra 

įvykio vietoje arba dėl jo fizinės arba psichinės būklės nėra galimybės jo apklausti; 

5.3. jeigu dėl Aprašo 5.2.4 papunktyje išvardytų priežasčių Protokolas nebuvo užpildytas – 

surašyti tarnybinį pranešimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo (2 priedas). Esant keliems 

galimai smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, tarnybinio pranešimo formos antrų lapų 

(smurtą patyrusio asmens paaiškinimas) pildoma tiek, kiek yra tokių asmenų. Prie tarnybinio 

pranešimo pridedamas Aprašo 4 punkte nustatyta tvarka užfiksuotas vaizdo įrašas; 

5.4. informuoti smurtą patyrusį asmenį, kad su juo susisieks specializuotos pagalbos centras, 

kuris suteiks jam pagalbą, įteikti jam informacinę kortelę (3 priedas) ar lankstinuką, kuriuose 

nurodytas psichologinės pagalbos telefono numeris, toje teritorijoje veikiančio specializuotos 

pagalbos centro kontaktinė informacija ir kita rašytinė informacija apie pagalbą smurtą patyrusiems 

asmenims; 

5.5. nedelsdami informuoti policijos įstaigos operatyvaus valdymo padalinio pareigūną apie 

vaikus ar kitus asmenis, kurie dėl savo fizinių ar psichinių savybių negali likti be priežiūros, jeigu 

smurtą artimoje aplinkoje patyręs asmuo dėl jam suteikiamos medicinos pagalbos, fizinės arba 

psichinės būsenos (asmuo yra neblaivus, apsvaigęs) negali jais pasirūpinti; 

5.6. jei smurtu artimoje aplinkoje įtariamas asmuo kelia grėsmę asmens sveikatai ir (ar) 

gyvybei ir kitomis priemonėmis nėra galimybės užtikrinti galimos smurto aukos tinkamos 
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apsaugos, smurtu artimoje aplinkoje įtariamas asmuo privalo būti pristatytas į policijos įstaigą ir 

sprendžiamas klausimas dėl jo laikino sulaikymo. 

6. Operatyvaus valdymo padalinio pareigūnas, gavęs informacijos apie negalinčius likti be 

priežiūros asmenis, informuoja galintį šiuo asmeniu pasirūpinti giminaitį, kai jo nėra, – 

savivaldybės, kurioje įvyko įvykis, socialinių paslaugų įstaigą ir sveikatos priežiūros įstaigą, kurios 

gali suteikti pagalbą bet kuriuo paros metu ir yra savivaldybės administracijos direktoriaus 

patvirtintame sąraše. 

7. Jeigu galimai smurtą patyręs asmuo pats atvyksta į policijos įstaigą ir praneša apie įvykį, 

turintį smurto artimoje aplinkoje požymių, arba tokia informacija yra gaunama iš gydymo įstaigos,  

policijos pareigūnas organizuoja Aprašo 5.1–5.4 papunkčiuose nurodytų veiksmų atlikimą ir imasi 

priemonių surasti ir (ar) sulaikyti smurtu artimoje aplinkoje įtariamą asmenį. 

 

III SKYRIUS 

POLICIJOS PAREIGŪNŲ VEIKSMAI NEPASITVIRTINUS PRANEŠIMUI 

APIE SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE 

 

8. Nepasitvirtinus pranešimui apie smurtą artimoje aplinkoje: 

8.1. policijos pareigūnai, reagavę į įvykį, PRĮR lange „Papildoma informacija apie 

patikrinimą“ pažymi: kas kreipėsi pagalbos, ar įvykio dalyvius sieja arba praeityje siejo 

santuokiniai, partnerystės, svainystės ar kiti artimi ryšiai, ar jie gyvena kartu ir tvarko bendrą ūkį 

(nurodant ryšį tarp artimos aplinkos subjektų), ar buvo kilęs konfliktas, kuo jis pasireiškė ir jo 

priežastis, jei yra matomų kūno sužalojimų arba turto sugadinimo požymių, ar tai susiję su 

tikrinamu įvykiu, ar yra artimoje aplinkoje vaikų, ar jie matė konfliktą, ar artimos aplinkos nariai 

blaivūs, neapsvaigę pagal išorinius požymius, ar yra anksčiau buvę smurto artimoje aplinkoje 

atvejų, ar artimos aplinkos nariams anksčiau buvo taikytos laikinosios smurtą patyrusio asmens 

apsaugos užtikrinimo arba kardomosios priemonės, taip pat kitos svarbios aplinkybės. Jei 

pareigūnas dėl objektyvių priežasčių negali tikrintos informacijos rezultatų iš karto pažymėti PRĮR, 

jis privalo surašyti tarnybinį pranešimą ir pridėti jį prie PRĮR užregistruoto įvykio (ROIK). 

Jei nustatomas kitas su smurtu artimoje aplinkoje nesusijęs pažeidimas, nurodoma, koks 

pažeidimas nustatytas. Trumpas konstatavimas be aplinkybių nurodymo, pavyzdžiui, „informacija 

nepasitvirtino“, negalimas. 

Už pateikiamos informacijos apie įvykį išsamumą ir kokybę atsakingi į įvykį reagavę 

pareigūnai, už informacijos turinio pagal išvardytus reikalavimus atitikties PRĮR kontrolę atsakingi 

operatyvaus valdymo padalinio pareigūnai; 
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8.2. reaguojantis į įvykį pareigūnas, nustatęs, kad įvykis visiškai nesusijęs su artimos aplinkos 

subjektais, PRĮR užregistruoto įvykio lange „Papildoma informacija apie patikrinimą“ nurodo 

įvykio aplinkybes, įvykio dalyvius, pažymi, kad jie nesusiję su artima aplinka, tai pažymi PRĮR iš 

klasifikatoriaus „Įvykio požymis“ pasirinkęs reikšmę „Įvykis nesusijęs su artima aplinka“; 

8.3.  tais atvejais, kai nustatoma, kad įvykis visiškai nesusijęs su artimos aplinkos subjektais ir 

tai pažymėta lauke „Įvykio požymis“, operatyvaus valdymo padalinio pareigūnas, atsižvelgdamas į 

įvykio vietoje nustatytas aplinkybes, privalo pakeisti įvykio tipą; 

8.4. nepasitvirtinus pranešimui apie smurtą artimoje aplinkoje, tačiau pirmo patikrinimo metu 

nustačius, kad tarp artimos aplinkos subjektų buvo konfliktas, nesukėlęs pasekmių, užtraukiančių 

baudžiamąją ar administracinę atsakomybę: 

8.4.1. operatyvaus valdymo padalinio pareigūnas, naudodamasis PRĮR funkcionalumais 

(pasirinkęs funkciją „Perduoti“), perduoda informaciją apie įvykį policijos įstaigos struktūriniam 

padaliniui (policijos komisariatui), prižiūrinčiam priskirtą teritoriją, kur įvyko įvykis; 

8.4.2. policijos komisariato atsakingas pareigūnas, gavęs informaciją apie įvykį, nedelsdamas 

paveda teritorijos, kurioje buvo įvykis, vyresniajam veiklos padalinio pareigūnui ne vėliau kaip per 

3 darbo dienas organizuoti pakartotinį aplinkybių patikrinimą; 

8.4.3. patikrinimą atliekantis pareigūnas pakartotinio patikrinimo metu, tiesiogiai (ne telefonu) 

bendraudamas su visais įvykio dalyviais, papildomai įvertina visas su įvykiu susijusias aplinkybes. 

Nustatęs bet kokį teisės pažeidimą, priima sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka ir tai pažymi PRĮR 

užregistruoto įvykio lange „Papildoma informacija apie patikrinimą“. Jei po pakartotinio 

patikrinimo nenustatoma smurto artimoje aplinkoje požymių ir kitų teisės pažeidimų, pakartotinį 

patikrinimą atlikęs pareigūnas PRĮR užregistruoto įvykio lange „Papildoma informacija apie 

patikrinimą“ pažymi, kas buvo nustatyta, pakartotinai patikrinus įvykio aplinkybes, dėl kokių 

priežasčių smurto artimoje aplinkoje požymių nenustatyta, privalomai nurodant papildomo 

patikrinimo atlikimo datą; 

8.4.4. veiklos padalinio vyresnysis pareigūnas, atsižvelgdamas į informaciją apie pakartotinį 

patikrinimą, PRĮR užregistruoto įvykio informacijoje apie sprendimus iš klasifikatoriaus 

„Sprendimas“ pasirenka atitinkamą reikšmę, lange „Papildoma informacija apie priimtą sprendimą“ 

trumpai nurodo su sprendimu susijusią informaciją ir lange „Patikrinimo pabaigos data“ – 

sprendimo priėmimo datą. 

Neatsižvelgiant į tai, kad pakartotinio patikrinimo metu nenustatoma smurto artimoje aplinkoje 

požymių, įvykio tipas PRĮR nekeičiamas. 

 

IV SKYRIUS 
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POLICIJOS PAREIGŪNŲ VEIKSMAI, GAVUS PIRMINIUS DUOMENIS APIE 

GALIMĄ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE 

 

9. Policijos pareigūnas, gavęs, surinkęs, užfiksavęs pirminius duomenis apie galimą smurtą 

artimoje aplinkoje ir nusprendęs, kad dėl įvykio būtina priimti procesinį sprendimą (perdavęs 

duomenis iš PRĮR į Integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą (toliau – IBPS) 

procesiniam sprendimui priimti arba IBPS užregistravęs medžiagą apie galimą smurto artimoje 

aplinkoje atvejį), naudodamasis PRĮR funkcionalumais (pasirinkęs funkciją „Siųsti el. paštu“), 

nedelsdamas informuoja: 

9.1. specializuotos pagalbos centrą, teikiantį pagalbą įvykio vietos teritorijoje, apie smurtą 

patyrusį pilnametį asmenį. Specializuotos pagalbos centrui privalo būti pateikti šie duomenys: 

registro objekto identifikavimo kodas (ROIK), įvykio tipas, informacijos gavimo data ir laikas, 

įvykio data ir laikas, įvykio vietos adresas, aplinkybės, įvykį tiriantis policijos komisariatas (šie 

duomenys suformuojami automatiškai iš PRĮR esančių laukų), nukentėjusiojo vardas, pavardė, 

gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris (šiuos duomenis įrašo pagal gautą informaciją iš 

reagavusio į įvykį pareigūno); 

9.2. vaiko teisių apsaugos skyrių pagal įvykio vietą, jeigu smurtą patyręs asmuo yra vaikas, 

vaikas buvo smurto artimoje aplinkoje liudininku, gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta, arba 

smurtautojas yra nepilnametis. Vaiko teisių apsaugos skyriui privalo būti pateikti šie duomenys: 

registro objekto identifikavimo kodas (ROIK), įvykio tipas, informacijos gavimo data ir laikas, 

įvykio data ir laikas, įvykio vietos adresas, aplinkybės, įvykį tiriantis policijos komisariatas (šie 

duomenys suformuojami automatiškai iš PRĮR esančių laukų), vaiko (-ų) vardas, pavardė, gimimo 

metai, gyvenamosios vietos adresas, kaip vaikas susijęs su smurtu artimoje aplinkoje: nukentėjo 

nuo smurto artimoje aplinkoje, buvo smurto liudininku, gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta 

smurtavo artimoje aplinkoje, taip pat vaiko atstovo pagal įstatymą vardas, pavardė, gyvenamosios 

vietos adresas, telefono numeris (šiuos duomenis įrašo pagal gautą informaciją iš reagavusio į įvykį 

pareigūno). 

10. Nustačius nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant pradedamas ikiteisminis tyrimas. 

Ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje fakto atliekamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 

rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ikiteisminio tyrimo atlikimo tvarką. 

11. Policijos pareigūnai turi imtis priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas 

ikiteisminis tyrimas ir užtikrinta smurtą patyrusio asmens apsauga: 
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11.1. užtikrinti, kad įvykio vietoje būtų atlikti visi pirminiai būtinieji proceso veiksmai, 

vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 5-V-92 

patvirtinta veiksmų reaguojant į pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje sekos schema 

(algoritmu); 

11.2. kai nusikalstamos veikos dėl smurto artimoje aplinkoje aplinkybės yra aiškios, nereikia 

paskirti ir atlikti objektų tyrimo, per 48 valandas atlikti ikiteisminį tyrimą ir kreiptis į prokuratūrą 

dėl galutinio procesinio sprendimo priėmimo; 

11.3. jei dėl objektyvių priežasčių neįmanoma ikiteisminio tyrimo atlikti per 48 valandas – per 

šį terminą, naudojantis IBPS funkcionalumo priemonėmis, kreiptis į ikiteisminį tyrimą 

kontroliuojantį prokurorą dėl kardomosios priemonės – suėmimo ar įpareigojimo gyventi skyrium 

nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo arčiau, nei nustatytu atstumu, įtariamajam 

paskyrimo. 

12. Policijos pareigūnas, sulaikęs smurtautoją Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekso 140 straipsnio nustatyta tvarka, nedelsdamas informuoja smurtą patyrusį asmenį arba vaiko 

atstovą pagal įstatymą (kai smurtą patiria vaikas) apie smurtautojo sulaikymą ir jo paleidimą, o 

skyręs arba inicijavęs kardomosios priemonės skyrimą – apie minėtos priemonės skyrimą, 

pakeitimą arba panaikinimą. 

13. Kai nepakanka duomenų nedelsiant pradėti ikiteisminį tyrimą ir būtina patikslinti įvykio 

aplinkybes, policijos pareigūnas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo gavimo atlieka 

smurto artimoje aplinkoje rizikos veiksnių vertinimą. Smurto artimoje aplinkoje rizikos veiksnių 

vertinimas atliekamas Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka. 

14. Nustatęs smurto artimoje aplinkoje riziką arba gavęs rašytinį smurtą patyrusio asmens 

prašymą skirti laikinąsias smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemones, kai 

smurtautojas yra pilnametis, policijos pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas 

privalo kreiptis į apylinkės teismą su prašymu (4 priedas) skirti Lietuvos Respublikos apsaugos nuo 

smurto artimoje aplinkoje įstatymo 5 straipsnyje nurodytas laikinąsias smurtą patyrusio asmens 

apsaugos užtikrinimo priemones. 

15. Su prašymu skirti laikinąsias smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemones 

teismui gali būti pateikiama ir visa surinkta medžiaga, žinybiniuose registruose esantys duomenys 

apie smurtautoją (administracinės nuobaudos, teistumai, ankstesni pranešimai apie smurtą artimoje 

aplinkoje ir kt.), taip pat nuotraukos, garso ir (ar) vaizdo įrašai. 

16. Esant Aprašo 14 punkte nurodytiems pagrindams, policijos pareigūnas dėl laikinųjų smurtą 

patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo į teismą kreipiasi ir tuo atveju, kai 

smurtautojas slapstosi. 
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V SKYRIUS 

SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE RIZIKOS VEIKSNIŲ 

VERTINIMO KRITERIJAI 

 

17. Vertindamas smurto artimoje aplinkoje riziką, policijos pareigūnas turi atsižvelgti į 

padarytos neteisėtos veikos pobūdį ir padarymo aplinkybes, padarytą žalą, smurtą patyrusio asmens 

asmenines savybes, smurtautojo charakteristiką, duomenis apie anksčiau buvusius smurto artimoje 

aplinkoje atvejus bei smurto artimoje aplinkoje subjektų elgesį vertinimo metu. 

18. Smurto artimoje aplinkoje rizikos veiksnių vertinimą atliekantis policijos pareigūnas, 

vadovaudamasis Rekomendacijų dėl nukentėjusiųjų specialių apsaugos poreikių vertinimo, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. I-63 

„Dėl Rekomendacijų dėl nukentėjusiųjų specialių apsaugos poreikių vertinimo patvirtinimo“ (toliau 

– Rekomendacijos), reikalavimais, užpildo nukentėjusiojo specialių apsaugos poreikių pažymą  

(toliau – Pažyma). Pildant Pažymą, atsižvelgiama į visus iki vertinimo momento iš visų galimų 

šaltinių surinktus duomenis. 

19. Policijos pareigūnas smurto artimoje aplinkoje riziką konstatuoja remdamasis šiais 

kriterijais: 

19.1.  užpildžius Pažymą, įvertinimas yra „Didelė rizika“ arba „Vidutinė rizika“; 

19.2. yra duomenų apie anksčiau galimai buvusius smurto artimoje aplinkoje atvejus (t. y. buvo 

pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje, dėl kurių buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai arba atsisakyta 

pradėti ikiteisminį tyrimą, taip pat kai buvo du ir daugiau pranešimų apie nepasitvirtinusius smurto 

artimoje aplinkoje atvejus tarp tų pačių subjektų); 

19.3.  smurtautojas yra teistas už bet kokią smurtinio pobūdžio nusikalstamą veiką (t. y. 

tikėtina, kad smurtautojas gali pakartotinai smurtauti); 

19.4. yra duomenų, kad smurtautojas bandė neteisėtai paveikti smurtą patyrusį asmenį (pvz., 

draudė bendrauti su policijos pareigūnu, įkalbinėjo neduoti paaiškinimų ar dėl to gąsdino, grasino); 

19.5. smurtą patyręs asmuo yra akivaizdžiai įbaugintas smurtautojo. 

20. Smurto artimoje aplinkoje rizika yra, kai atitinka Aprašo 19.1 papunktyje nustatytą sąlygą ir 

bent vieną iš Aprašo 19.2–19.5 papunkčiuose nustatytų sąlygų. 

 

VI  SKYRIUS 

POLICIJOS PAREIGŪNŲ VEIKSMAI, VYKDANT TEISMO SPRENDIMĄ SKIRTI 

LAIKINĄSIAS SMURTĄ PATYRUSIO ASMENS APSAUGOS UŽTIKRINIMO 

PRIEMONES 
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21. Policijos įstaiga, gavusi apylinkės teismo sprendimą skirti laikinąsias smurtą patyrusio 

asmens apsaugos užtikrinimo priemones – įpareigojimą smurtautojui laikinai išsikelti iš 

gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu, ir (ar) įpareigojimą 

smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo, užtikrinti 

teismo sprendimo vykdymą darbo metu paveda teritorijos, kurioje gyvena smurtą galimai patyręs 

asmuo, vyresniajam veiklos padalinio pareigūnui, atsakingam už tos teritorijos priežiūros 

organizavimą. 

22. Policijos pareigūnas, gavęs pavedimą organizuoti teismo sprendimo – įpareigojimo 

smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu, 

ir (ar) įpareigojimo smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti 

ryšių su juo – vykdymą, nedelsdamas per kuo trumpiausius terminus: 

22.1. susisiekia nurodytais kontaktais (telefonu, el. paštu ar nuvykęs į gyvenamąją vietą) su   

smurtą patyrusiu asmeniu, informuoja jį apie teismo priimtą sprendimą ir suderina jo vykdymo 

laiką; 

22.2. susisiekia nurodytais kontaktais (telefonu, el. paštu ar nuvykęs į gyvenamąją vietą) su 

smurtautoju, informuoja jį apie teismo priimtą sprendimą, nurodo jo vykdymo laiką, informuoja 

smurtautoją, kad tuo atveju, jeigu jis be pateisinamos priežasties vengs vykdyti teismo sprendimą, 

sprendimas bus įvykdytas jam nedalyvaujant, o už jo pažeidimą smurtautojas teisės aktų nustatyta 

tvarka bus patrauktas atsakomybėn. Tuo atveju, kai smurtautojas dėl objektyvių priežasčių negali 

įvykdyti teismo sprendimo su smurtą patyrusiu asmeniu suderintu teismo sprendimo vykdymo 

laiku, teismo sprendimo vykdymo laikas su smurtą patyrusiu asmeniu ir smurtautoju derinamas 

pakartotinai, išskyrus atvejus, kai smurtautojas akivaizdžiai vengia suderinti teismo sprendimo 

įvykdymo laiką; 

22.3. paveda pavaldžiam padalinio, prižiūrinčio priskirtą teritoriją, pareigūnui sutartu su  

smurtą patyrusiu asmeniu ir smurtautoju laiku užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. 

23. Pareigūnas, kuriam pavesta užtikrinti teismo sprendimo skirti laikinąsias smurtą patyrusio 

asmens apsaugos užtikrinimo priemones – įpareigojimą smurtautojui laikinai išsikelti iš 

gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu, ir (ar) įpareigojimą 

smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo – 

vykdymą, su smurtą patyrusiu asmeniu ir smurtautoju sutartu laiku vyksta į jų gyvenamąją vietą ir 

užtikrina smurtautojo iškeldinimą: 

23.1. supažindina smurtautoją ir smurtą patyrusį asmenį su apylinkės teismo sprendimu skirti  

smurtą patyrusiam asmeniui laikinąsias smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemones. 

Šį teismo sprendimą įteikia smurtautojui ir apie susipažinimą arba atsisakymą susipažinti su teismo 
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sprendimu pažymi smurtautojo iškeldinimo lape (5 priedas). Tokiu atveju laikoma, kad 

smurtautojas yra susipažinęs su teismo sprendimu; 

23.2. įspėja smurtu įtariamą asmenį apie atsakomybę už teismo sprendimo nevykdymą ir 

užpildo smurtautojo iškeldinimo lapą, jį pateikia pasirašyti vykdant iškeldinimą dalyvavusiems 

asmenims. 

24. Tuo atveju, kai smurtu įtariamas asmuo negyvena kartu su smurtą patyrusiu asmeniu ir 

apylinkės teismas priima sprendimą skirti laikinąją smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo 

priemonę – įpareigojimą smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, 

neieškoti ryšių su juo, teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo organizavimas darbo metu 

pavedamas teritorijos, kurioje gyvena smurtu įtariamas asmuo, vyresniajam veiklos padalinio 

pareigūnui, atsakingam už tos teritorijos priežiūros organizavimą. 

25. Policijos pareigūnas, gavęs pavedimą organizuoti teismo sprendimo – įpareigojimo 

smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo – 

vykdymą, nedelsdamas: 

25.1. susisiekia nurodytais kontaktais (telefonu, el. paštu) su smurtą patyrusiu asmeniu, 

informuoja jį apie teismo priimtą sprendimą, taip pat susisiekia nurodytais kontaktais (telefonu, el. 

paštu) su smurtautoju, informuoja jį apie teismo priimtą sprendimą ir suderina su juo šio sprendimo 

įteikimo laiką ir būdą; 

25.2. tais atvejais, kai nėra kitos galimybės nedelsiant pasirašytinai supažindinti smurtu 

įtariamo asmens su teismo sprendimu, paveda pavaldžiam padalinio, prižiūrinčio priskirtą teritoriją, 

pareigūnui nuvykti į jo gyvenamąją vietą ir supažindinti jį su teismo sprendimu, taip pat įspėti apie 

gresiančią atsakomybę, jeigu smurtu įtariamas asmuo nevykdys teismo sprendimo. 

26. Policijos pareigūnas, užtikrinantis teismo sprendimo vykdymą, smurtu įtariamam asmeniui 

įteikia teismo sprendimą, įspėja apie atsakomybę už šio sprendimo nevykdymą ir pateikia jam 

sprendimo kopiją pasirašyti. Smurtu įtariamam asmeniui atsisakius pasirašyti, pareigūnas tai pažymi 

teismo sprendimo kopijoje, nurodydamas, kad smurtautojas atsisakė pasirašyti, nurodo datą, laiką, 

pareigūno vardą, pavardę ir pasirašo. Tokiu atveju laikoma, kad smurtu įtariamas asmuo yra 

susipažinęs su teismo sprendimu ir įspėtas apie atsakomybę dėl teismo sprendimo nevykdymo. 

27. Privaloma užtikrinti teismo sprendimo vykdymą dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens 

apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo ne vėliau kaip per 24 val. nuo šio sprendimo gavimo. 

Ne darbo metu (poilsio ir švenčių dienomis) teismo sprendimų dėl laikinųjų smurtą patyrusio 

asmens apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo vykdymo užtikrinimas pavedamas reagavimo į 

pranešimus funkcijas vykdantiems pareigūnams, kurie turi atlikti Aprašo 22.1, 22.2, 23,1, 23.2, 
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25.1, 25.2 papunkčiuose nustatytus veiksmus, o jų veiksmus koordinuoja operatyvaus valdymo 

padalinio pareigūnai. 

 

VII SKYRIUS 

POLICIJOS PAREIGŪNŲ VEIKSMAI, VYKDANT TEISMO SPRENDIMO DĖL 

LAIKINŲJŲ SMURTĄ PATYRUSIO ASMENS APSAUGOS UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ 

SKYRIMO VYKDYMO KONTROLĘ 

 

28. Apylinkės teismui priėmus sprendimą dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens apsaugos 

užtikrinimo priemonių skyrimo, policijos įstaigos viršininko ar jo įgalioto asmens paskirtas 

pareigūnas (vyresnysis pareigūnas), kuriam pavesta organizuoti priskirtos teritorijos priežiūrą, kur 

gyvena smurtą patyręs asmuo, organizuoja teismo sprendimo vykdymo kontrolę. 

29. Organizuodamas teismo sprendimo vykdymo kontrolę pareigūnas privalo ne vėliau kaip 

kitą darbo dieną pavesti pavaldžiam padalinio, prižiūrinčio priskirtą teritoriją, pareigūnui susitikti su 

smurtą patyrusiu asmeniu jo gyvenamojoje vietoje ir pasiūlyti jam pagalbos iškvietimo elektroninį 

įrenginį. 

30. Smurtą patyrusiam asmeniui sutikus paimti pagalbos iškvietimo elektroninį įrenginį, 

apylinkės teismo sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių 

skyrimo vykdymo kontrolė vykdoma Pagalbos iškvietimo elektroninių įrenginių išdavimo, 

paėmimo ir saugojimo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos policijos generalinio 

komisaro 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 5-V-427 „Dėl Pagalbos iškvietimo elektroninių 

įrenginių išdavimo, paėmimo ir saugojimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta 

tvarka. 

31. Tais atvejais, kai smurtą patyręs asmuo atsisako paimti pagalbos iškvietimo elektroninį 

įrenginį, policijos pareigūnas privalo įspėti smurtą patyrusį asmenį, kad jis nedelsdamas nurodytais 

kontaktais informuotų teismo sprendimo vykdymo kontrolę organizuojantį pareigūną arba telefonu 

112 apie bet kokį smurtu įtariamo asmens teismo sprendimo vykdymo pažeidimą. 

32. Organizuojantis teismo sprendimo vykdymo kontrolę pareigūnas, nustatydamas vėlesnį 

kontrolės priemonių vykdymo periodiškumą ir kontrolės būdą, atsižvelgia į smurtautojo asmenybę 

ir kitas aplinkybes, dėl kurių smurtą patyrusiam asmeniui gali kilti grėsmė, tačiau tais atvejais, kai 

smurtą patyręs asmuo neturi pagalbos iškvietimo elektroninio įrenginio, kol yra paskirtos 

laikinosios smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonės, privalo ne rečiau kaip kartą 

per savaitę apsilankyti smurtą patyrusio asmens gyvenamojoje vietoje ir bendraujant su smurtą 

patyrusiu asmeniu, kitais šeimos nariais, kaimynais išsiaiškinti, ar tinkamai vykdomas teismo 

sprendimas. 
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33. Teismo sprendimo vykdymo kontrolę vykdantis pareigūnas informaciją apie kontrolės 

rezultatus nedelsdamas pateikia teismo sprendimo vykdymo kontrolę organizuojančiam pareigūnui. 

34. Pareigūnai, prižiūrintys priskirtą teritoriją, apylinkės teismo sprendimo dėl laikinųjų  

smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo vykdymo kontrolę atlieka 

tarnybos metu. Esant būtinumui, teismo sprendimo vykdymo kontrolę organizuojančio pareigūno 

siūlymu policijos įstaigos viršininkas ar jo įgaliotas asmuo teismo sprendimo vykdymo kontrolę 

vakare, naktį, poilsio ir švenčių dienomis paveda reagavimo į pranešimus funkcijas vykdantiems 

pareigūnams. 

35. Gavus duomenų apie teismo sprendimo nevykdymą, nedelsiant tarnybiniu pranešimu 

informuojamas tyrimą dėl pranešimo apie smurtą artimoje aplinkoje atliekantis pareigūnas ir 

sprendžiamas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 245 straipsnį „Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas“. 

 

 

VIII SKYRIUS 

VIKTIMIZACIJOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

 

36. Įgyvendinant viktimizacijos mažinimo priemones, apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato viršininkas ar jo įgaliotas pareigūnas: 

36.1. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį organizuoja pasitarimus su apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje veikiančių prokuratūros, teismų, vaiko teisių apsaugos 

padalinių, specializuotos pagalbos centrų, kitų nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbą 

nukentėjusiesiems nuo smurto artimoje aplinkoje, reabilitacijos ar kitas paslaugas, ir kitų 

suinteresuotų institucijų atstovais aktualiais smurto artimoje aplinkoje prevencijos, tyrimo, 

užkardymo klausimais; inicijuoja nuolatinį minėtų institucijų bendradarbiavimą, sprendžiant 

probleminius klausimus, keičiantis atsakingų asmenų kontaktiniais duomenimis; 

36.2. užtikrina nuolatinę PRĮR užregistruotų pranešimų apie smurto artimoje aplinkoje atvejus 

analizę, ja remdamasis paveda vykdyti tikslines prevencines viktimizacijos mažinimo priemones; 

36.3. nustatęs pakartotinių pranešimų (per paskutinius dvejus metus) apie smurto toje pačioje 

šeimoje atvejus, ypač kai aplinkoje, kurioje galimai buvo smurtaujama, gyvena vaikas (-ai), paveda 

vykdyti tikslines prevencines priemones; atlikti profilaktinius pokalbius su smurtautoju, siūlyti 

dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos 

priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose 

programose (kursuose); 
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36.4. vykdydamas bendrąją prevenciją užtikrina, kad bendruomenės pareigūnai susitikimuose 

su bendruomenės atstovais pagal parengtą vaizdinę medžiagą mokytų atpažinti smurtą artimoje 

aplinkoje, skatintų jo netoleravimą, taip pat skatintų dalyvauti smurto artimoje aplinkoje prevencijai 

skirtuose renginiuose, ypač socialiai pažeidžiamas šeimas; 

36.5. apie gerosios praktikos (patirties) atvejus (informaciją apie užkardytus nusikaltimus, 

suteiktą veiksmingą pagalbą, produktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir pan.) 

informuoja Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Komunikacijos skyrių. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

37. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 7 straipsnio 

6 dalimi, policijos įstaigos dėl socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigų, kurios bet kuriuo 

paros metu teikia pagalbą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims, kurie negali likti be 

priežiūros, administracijos direktoriaus patvirtinto sąrašo turi kreiptis į tos įstaigos prižiūrimoje 

teritorijoje esančias savivaldybes. 

38. Vykdydami Aprašo reikalavimus pareigūnai privalo laikytis bendrųjų bei profesinės etikos 

normų, negali komentuoti ar, vadovaudamiesi asmenine nuomone, vertinti asmenų elgesio motyvų, 

gyvenimo būdo ar socialinės padėties, siūlyti priimti sprendimus, turi ypatingą dėmesį skirti smurtą 

patyrusio asmens informavimui apie procesines procedūras, įvykio nagrinėjimo eigą bei rezultatus. 

39. Policijos įstaigų vadovai privalo užtikrinti, kad apie visas įgyvendinant Aprašo nuostatas 

iškilusias sistemines veiklos organizavimo, ikiteisminio tyrimo efektyvumo užtikrinimo, 

bendradarbiavimo su specializuotos pagalbos centrais, vaiko teisių apsaugos padaliniais, 

prokuratūra ir kitomis suinteresuotomis institucijomis problemas būtų raštu informuota Policijos 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Veiklos analizės ir kontrolės valdyba. 

 

 

_____________________ 



 

 

Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus 

apie smurtą artimoje aplinkoje, teismo 

sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio 

asmens apsaugos užtikrinimo priemonių 

skyrimo vykdymo ir šio sprendimo 

vykdymo kontrolės tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

VAIZDO ĮRAŠŲ IR NUOTRAUKŲ ĮKĖLIMO Į POLICIJOS REGISTRUOJAMŲ ĮVYKIŲ 

REGISTRĄ REKOMENDACIJOS 

 

 

1. Į Policijos registruojamų įvykių registrą įkeliami vaizdo failai 3gp, mp4 ir kitais 

standartiniais formatais. 

2. Vaizdo failo trukmė neturi viršyti 30 sek. arba vaizdo failas neturi būti didesnis kaip 

100 MB. 

3. Planšetinio kompiuterio arba mobiliojo telefono vaizdo kameros nustatymuose nustatoma 

žemiausia vaizdo failo kokybės parinktis (640 x 480 TV, žema ar pan., priklausomai nuo įrenginio). 

4. Vaizdo failas įkeliamas naudojantis Policijos pajėgų valdymo darbo vietos programine 

įranga (polis.policija.lt → PPV darbo vieta) skiltyje „Patikrinimas ir failai“ dviem žingsniais: 

4.1. paspaudus mygtuką „Įkelti“ pasirenkamas įkėlimo būdas („Fotoaparatas“, „Vaizdo 

kamera“, „Garso įrašytuvas“, 

„Dokumentai“): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Vaizdo kamera → vaizdo įrašas filmuojamas iš karto; 

4.1.2.  Dokumentai → vaizdo įrašas pasirenkamas iš saugyklos. 
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4.2. spaudžiamas mygtukas „Patvirtinti“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tais atvejais, kai vaizdas fiksuojamas mobiliojo ryšio telefonu, jis perkeliamas į 

nešiojamąjį kompiuterį ar kitą įrenginį, kuris turi galimybę prisijungti prie PPV darbo vietos. 

Pasirenkamas įkėlimo būdas: Dokumentai → vaizdo įrašas pasirenkamas iš saugyklos. 

6. Galima įkelti kelis vaizdo failus, susijusius su tuo pačiu įvykiu. 

 

______________________ 

 



 

 

Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus 

apie smurtą artimoje aplinkoje, teismo 

sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio 

asmens apsaugos užtikrinimo priemonių 

skyrimo vykdymo ir šio sprendimo 

vykdymo kontrolės tvarkos aprašo   

2 priedas 

(Tarnybinio pranešimo dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvejo formos pavyzdys) 
 

 

(įstaigos, padalinio pavadinimas) 
 

TARNYBINIS PRANEŠIMAS   

DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATVEJO 
 

Data  

Surašymo vieta  

PRĮR ROIK  

 

Informacijos 

patikrinimą atlikęs 

pareigūnas 

 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(pareigūno pareigos, vardas ir pavardė) 

Apie įvykį pranešęs 

asmuo □ gautas pagalbos iškvietimas elektroniniu būdu 

□ nukentėjęs 

□ kiti šeimos nariai (vaikai, tėvai ir pan.) 

□ kiti asmenys (giminaičiai, kaimynai ir pan.) 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, gimimo data, telefono Nr.) 

Tarnybinio pranešimo 

surašymo priežastis □ smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens nebuvo įvykio vietoje 

□ smurto patyrusio asmens dėl jo fizinės būklės nebuvo galimybės 

apklausti 

□ smurto patyrusio asmens dėl jo psichinės būklės nebuvo  

galimybės apklausti 

Smurtą patyręs asmuo ________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, gimimo data, telefono Nr., el. paštas) 

________________________________________________________ 
(gyvenamosios vietos adresas) 

________________________________________________________ 
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Smurtą patyrusio  

asmens sužalojimai □  kraujuojanti žaizda (01) 

□  žaizda (02) 

□ lūžis (03) 

□ išnirimas (04) 

□ patinimas (05) 

□ įdrėskimas (06) 

□ nubrozdinimas (07) 

□ kraujosruva (mėlynė) (08) 

□ kita (09) 

 

Smurtą patyrusio  

asmens sužalojimo vieta 

(sužalojimo vietą 

apibraukti ir pažymėti 

atitinkamu skaitmeniu) 

 
Smurtą patyrusio  

asmens būsena □ šoko būsena 

□ didelis susijaudinimas 

□ akivaizdi baimė 

□ vengimas bendrauti su pareigūnais 

□ akivaizdžiai neblaivus ar apsvaigęs 

 

Smurtu įtariamas asmuo ________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, gimimo data, telefono Nr., el. paštas) 

________________________________________________________ 
(gyvenamosios vietos adresas) 

________________________________________________________ 
 

 

Smurtu įtariamo asmens 

būklė 

□ matosi kūno sužalojimai 

□ matomų kūno sužalojimų nėra 
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□ ramus 

□ susijaudinęs 

□ agresyvus 

□ akivaizdžiai neblaivus ar apsvaigęs _______________________ 

(nustatytas girtumo laipsnis) 

Ryšys, siejantis smurtą 

patyrusį asmenį su 

smurtu įtariamu asmeniu 

 

________________________________________________________ 

(sutuoktinis, partneris, tėvas, motina, sūnus, dukra, brolis, sesuo, sutuoktinio tėvai, 

vaikai, broliai, seserys ir kt.) 

Nepilnamečiai (vaikai) 

šeimoje □ Nėra                          □ Yra: 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, gimimo data,) 

Nepilnamečiai (vaikai) 
□ patyrė smurtą artimoje aplinkoje 

□ buvo smurto artimoje aplinkoje liudininkai 

□ gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta 

Įvykio aplinkybes  

galintys paaiškinti  

asmenys 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, gimimo data, telefono Nr.) 
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Gauti paaiškinimai: ____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(išdėstoma smurtu įtariamo asmens ir kitų asmenų gautų paaiškinimų esmė apie įvykį) 

Informacija apie įvykio 

aplinką □ tvarkinga 

□ netvarkinga 

□ išmėtyti daiktai (rūbai) 

□ sulaužyti baldai ar sugadinti (apgadinti) kiti buities objektai 

□  matosi girtavimo pėdsakai 

(kas reikalinga, pažymėti) 
Duomenys apie galimus 

ankstesnius smurto  

artimoje aplinkoje 

atvejus 

□ buvo gauta pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje, dėl kurių 

buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas 

□ buvo gauta pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje, dėl kurių 

buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą 

□ buvo gauta pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje, tačiau 

informacija patikrinimo metu nepasitvirtino 

□ smurtą patyrusiam asmeniui yra taikomos laikinosios smurtą  

patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemonės 

Informacija apie smurtu 

įtariamo asmens  

sulaikymą ir pristatymą 

į policijos įstaigos  

patalpas 

□ smurtu įtariamas asmuo sulaikytas ir pristatytas į policijos įtaigos 

patalpas 

□ smurtu įtariamo asmens nebuvo galimybės pristatyti į policijos 

įstaigos patalpas, nes _______________________________________ 

________________________________________________________ 
(nurodomos priežastys, dėl kurių asmuo nebuvo sulaikytas) 
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Kita svarbi informacija  

______________________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(kiti galintys reikšmės turėti duomenys, gauti atliekant informacijos patikrinimą) 

PRIDEDAMA  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(pridedamų dokumentų, laikmenų pavadinimai) 

Surašęs pareigūnas  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 

 



 

 

Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus 

apie smurtą artimoje aplinkoje, teismo 

sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio 

asmens apsaugos užtikrinimo priemonių 

skyrimo vykdymo ir šio sprendimo 

vykdymo kontrolės tvarkos aprašo   

3 priedas 

(Informacinės kortelės forma) 

 

INFORMACINĖ KORTELĖ 

Specializuotos pagalbos 

centro pavadinimas 

Specializuotos pagalbos 

centro kontaktinė 

informacija 

Specializuotos pagalbos centro 

teikiamos paslaugos 

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

 

 

Adresas__________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Telefonas________________

________________________

________________________ 

 

1.____________________________________

______________________________________ 

2.____________________________________

______________________________________ 

3.____________________________________

______________________________________ 

4.____________________________________

______________________________________ 

5.____________________________________ 

 

________________ 



 

 

Policijos pareigūnų reagavimo į pranešimus 

apie smurtą artimoje aplinkoje, teismo 

sprendimo dėl laikinųjų smurtą patyrusio 

asmens apsaugos užtikrinimo priemonių 

skyrimo vykdymo ir šio sprendimo 

vykdymo kontrolės tvarkos aprašo  

4 priedas 

 

(Prašymo skirti laikinąsias smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemones formos 

pavyzdys) 
 

 
 

 

 
(policijos įstaigos, padalinio pavadinimas) 

 

 

 

 

 
(teismo pavadinimas, adresas) 

 

 

PRAŠYMAS 

SKIRTI LAIKINĄSIAS SMURTĄ PATYRUSIO ASMENS 

APSAUGOS UŽTIKRINIMO PRIEMONES 

 

Data ir registracijos Nr.  

Surašymo vieta  

Medžiagos Nr.  

 

Prašymą teikiantis 

pareigūnas 

 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(policijos pareigūno pareigos, vardas ir pavardė) 

susipažinęs su medžiaga, kurioje atliekamas įvykio dėl smurto artimoje aplinkoje aplinkybių 

patikslinimas, nustačiau: 

Smurtą patyręs asmuo 

(asmenys) 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta) 

Smurtautojas  

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
(vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta) 
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Įvykio aplinkybės  

_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
(vieta, laikas, neteisėti veiksmai ir jų padarymo būdas, patirta žala ir kt. aplinkybės) 

Prašymo skirti laikinąsias 

apsaugos priemones 

pagrindas 

□ Gautas rašytinis smurtą patyrusio asmens prašymas 

□ Atlikus smurto artimoje aplinkoje rizikos veiksnių vertinimą, 

nustatyta rizika 
(kas reikalinga, pažymėti) 

Prašymo skirti laikinąsias 

apsaugos priemones 

motyvai 

□ Tikėtina, kad smurtautojas gali pakartotinai smurtauti   

□ Tikėtina, kad smurtautojas bandys neteisėtai paveikti smurtą 

patyrusį asmenį (asmenis) 

□ Aplinkoje, kurioje buvo smurtauta, gyvena vaikas 

(kas reikalinga, pažymėti) 
Remdamasis tuo, kas išdėstyta, siekdamas apsaugoti smurtą patyrusį asmenį ir vykdydamas 

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 5 straipsnio nuostatas, 

prašau skirti 

□ įpareigojimą smurtautojui (kuris gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu) laikinai išsikelti iš 

gyvenamosios vietos adresu________________________________________________________ 

□ įpareigojimą smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens (asmenų) – __________ 

_____________________________________________________________________________, 

nebendrauti, neieškoti ryšių su juo (jais) 

(pažymėti ir užpildyti tai, kas reikalinga) 

PRIDEDAMA  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(pridedamų dokumentų, laikmenų pavadinimai) 

Prašymą pateikė  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė) 
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Policijos pareigūnų reagavimo į 

pranešimus apie smurtą artimoje 

aplinkoje, teismo sprendimo dėl 

laikinųjų smurtą patyrusio asmens 

apsaugos užtikrinimo priemonių skyrimo 

vykdymo ir šio sprendimo vykdymo 

kontrolės tvarkos aprašo 

5 priedas 

(Smurtautojo iškeldinimo lapo formos pavyzdys) 

__________________________________________________________ 

(įstaigos pavadinimas) 

 

SMURTAUTOJO IŠKELDINIMO LAPAS 
 

20___ m. _________________ d. Nr. ________ 
 

Aš,  __________________________________________________________________ , 

(policijos pareigūno pareigos, vardo raidė ir pavardė) 

užtikrindamas  ______________________________________ ________________ vykdymą, 

(teismo teisėjo vardo raidė, pavardė, nutarties data ir Nr.) 

vykdžiau  _____________________________________  iškeldinimą iš gyvenamosios vietos. 

(smurtautojo vardas, pavardė) 

Smurtautojo iškeldinimas pradėtas 20__ m. _______________ d. ____val. ____ min. 

Smurtu įtariamas asmuo susipažino, atsisakė susipažinti (kas nereikalinga, išbraukti) su 

teismo sprendimu skirti laikinąsias smurtą patyrusio asmens užtikrinimo priemones. Jam buvo 

suteikta teisė (pateiktas prašymas) leisti pasiimti asmeninius daiktus, dokumentus ir kitus daiktus, 

dėl kurių smurtą patyręs asmuo neprieštarauja, taip pat pateikta informacija apie įstaigas ar įmones, 

teikiančias nakvynės paslaugas. Smurtu įtariamas asmuo įspėtas, kad ateityje, norėdamas pasiimti 

asmeninius daiktus, dokumentus ir kitus daiktus, dėl kurių smurtą patyręs asmuo neprieštaraus, turi 

kreiptis į pareigūną, kuriam pavesta organizuoti priskirtos teritorijos priežiūrą, kur gyvena smurtą 

patyręs asmuo, telefonu (-ais) ___________________________ ar elektroniniu paštu 

__________________________________ . Taip pat smurtu įtariamas asmuo įspėtas, kad už teismo 

sprendimo nevykdymą gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 245 straipsnį „Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas“. 

 

 (parašas)  (smurtautojo vardas, 

pavardė) 

Asmenys, dalyvavę vykdant iškeldinimą: 

1.    

 (vardas, pavardė, pareigos (ne policijos pareigūnai))  (parašas) 

2.    

 (vardas, pavardė, pareigos (ne policijos pareigūnai))  (parašas) 

 

Smurtautojo iškeldinimas baigtas 20___ m. ________________ d. ___ val. ___ min. 

Iškeldinimą vykdantis pareigūnas: 

(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

 




