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1. Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo lop5elyje -darZelyje tvarkos apra5as
(toliau - Tvarkos apra5as) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatyminiu reglamentu:
Lietuvos Respublikos Svietimo istatyrno Nr. I-1489 1,2, 19,23, 43, 46, 47 , 49, 56,58, 59 straipsniq
pakeitimo ir istatymo papildymo 23l,232straipsniais istatymas (2016 m. spalio 18 d. Nr. XII2685), Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje istatymas 2011 m. gegfi.es 26
d. Nr. XI-1425 (2017-01-01 suvestine redakcija); Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos
pagrindq istatymas 2017 m. vasario 14 d. Nr. XIII-204; Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro 201.7 m. kovo 22 d. isakymas Nr. V-190 ,,D61 smurto prevencijos igyvendinimo
mokyklose rekomendacijq patvirtinimo", Liefuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017
m. rugpjDdio 3 d. isakymas Nr. V - 635 ,,D61 rekomendacijq mokykloms del smurto artimoje
aplinkoje atpaZinimo kriterijq ir veiksmq, kilus itarimui del galimo smurto artimoje aplinkoje".
2. Tvarkos apra5o paskirtis - padeti lop5eliui-darZeliui uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4
keli4 smurto, prievartos aprai5koms aplinkE, kuri yra psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugi;
apibreLti smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo lop5elyje-darZelyje tvark4, kuri:
2.1. itvirtina, kad visi lop5elio-darZelio darbuotojai reaguoja ismurt4 ir patydias
nepriklausomai nuo smurto ir patydiq formos, turinio, lyties, amZiaus, socialinio statuso, religines ar
tautines priklausomybes ar kitq asmens ypatybiq;
2.2- nustato prane5imq apie smurt1 ir patytias procedfir4 @okia forma, kam ir per kiek laiko
apie smurt4 ir patydias prane5a lopSelio-dari,elio bendruomenes nariai);
2.3. aplbreZia lop5elio-darZelio darbuotojq veiksmq sekE ir jq tarpusavio bendradarbiavim4,
itarus ar pastebejus smurt4 ar patydias tarp ugdytiniq;
2.4. nustato, kokiq priemoniq imasi lop5elio-darZelio vadovas, gavgs prane5im4, kad lop5elio
- darZelio darbuotojas patiria smurt4 ar patydias ar pats smurtauja ar tydiojasi;
2.5. aplbreLia smurto ir patydiq atvejq lop5elyje-darLelyje registravimo tvark4 (patydiq
dinamikos analizei ir atitinkamq prevencijos ir intervencijos priemoniq planavimui);
2.6. numato Svietimo pagalbos ar kitos reikalingos pagalbos (pvz., policijos, medicinines
pagalbos) priemones smurt4 ar patydias patynrsiems ar smurtavusiems dalyviams, stebetojams
(ugdytiniams), tevams.
3. Tvarkos apra5e remiamasi Siais principais:
3.1. i smurt4 ir patydias bttina reaguoti nepriklausomai nuo jq turinio ir formos;
3.2. kiekvienas lopielio-darZelio administracijos atstovas, pedagogas, Svietimo pagalbos
specialistas ar kitas darbuotojas, pastebejgs ar suZinojgs apie smurt4 ir patydias, privalo reaguoti

nedelsiant;
3.3. veiksmq turi btti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo prane5andiqjq apie smurta
ir patydias amZiaus ir pareigg bei nepriklausomai nuo besitydiojandiqjq ar patiriandiq smurt4 ir
patydias amZiaus ir pareigq;

3.4. visi lop5elio-darZelio bendruomen6s nariai (pedagogai, adminstracijos darbuotojai ir kiti
lop5elyje-darL.elyje dirbantys asmenys) su smurto ir patydiq lop5elyje-dari,elyje prevencijos,
intervencijos vykdymo tvarka turi bUti supaZindinti pasira5ytinai.
3.5. vaikq tevai su smurto ir patydiq lop5elyje-darLelyje prevencijos, intervencijos vykdymo
tvarka supaZindinami istaigos intemetinej e svetainej e.
4. Lop5elis-darZelis, vykdydamas veiklas, orientuotas i smurto ir patydiq prevencij4,
bendradarbiauja su ugdyiniq tdvais, vietos bendruomene, savivaldybese esandiomis istaigomis ar
or ganizacljomi s, kitai s suintere suotai s asmenimi s.

5. Lop5elyje-darZelyje draudZiama bet kokia smurto ir patydiq forma, nukreipta:
5.1. ugdytiniq prie5 ugdytinius;

5.2. lop5elio-darZelio darbuotojq prie5 ugdytinius ;
5. 3 . ugdytiniq prie5 lop5elio-darLelio darbuotojus ;
5.4. lop5elio-darZelio darbuotojq prie5 kitus Sios istaigos darbuotojus;
5.5. ugdytiniq tevq (globejq) prie5 ugdytinius, lop5elio-darZelio darbuotojus.
6. Apra5e vartojamos s4vokos:
6.1. patytios - psichologing ar frzingjegos persvar4 turindio asmens ar asmenq grupes kitam
asmeniui daromi tydiniai pasikartojantys veiksmai, socialinb rzohaclja arba tydine atskirtis, siekiant
paZeminti jo reputacij4 ar orum4, ji iZeisti, iskaudinti ar kitaip sukelti jam psichologing ar frzing
Lalq;
6.1.1. patydios gali blti tiesiogin6s (atvirai puolant ilrlar uLganliojant) irlar netiesioginds
(skaudinant be tiesiogines agresijos):
6.1.2. Zodin6s patydios: pravardliavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas, uZkabinejimas,
erzinimas, Zeminimas ir kt.;
6.1.3. fizinds patydios: mu5imas, spardymas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas, turtind
Lala ir kt.;
6.1.4. socialinds patydios: socialine izoliaclja arba tydine atskinis, gandq skleidimas ir kt.;
6.2. patyiios kibernetindje erdv6je - patydios i5 kito asmens naudojantis informacinemis
technologijoms ir (ar) informacines visuomends informavimo priemonemis, siekiant ibauginti t4
asmeni, pakenkti jo reputacljai ar kitokiu b[du ji paZeminti, neatsiZvelgiant i tai, ar patydiq
informacija siundiama asmeni5kai, ar paskleidLiama neapibreZtam gavejq skaidiui;
6.3. smurtas - veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tydinis fizinis, psichinis, seksualinis,
ekonominis ar kitas poveikis, del kurio asmuo patiriafrzinE, materialing ar neturting Lalq;
6.4. neturtind Lala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai i5gyvenimai, nepatogumai, dvasinis
sukretimas, emocin6 depresija, paZeminimas, reputacijos pablogejimas, bendravimo galimybiq
sumaZejimas ir kita, teismo ivertinti pinigais;
6.5. smurt4 artimoje aplinkoje patyrgs asmuo - asmuo, prie5 kuripanaudotas smurtas artimoje
aplinkoje, arba del smurto artimoje aplinkoje mirusio asmens Seimos narys, kuris patyre Lal1 del to
asmens mirties, arba taip pat vaikas, tapgs smurto artimoje aplinkoje liudininku ar gyvenantis
aplinkoj e, kurioje buvo smurtauta;
6.6. smurtas prie5 vaik4 - veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis
tydinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis, garbes ir orumo nepaisymas ar neprieZitra, del
kuriq vaikas patiria Zal4 ar pavojq gyvybei, sveikatai, raidai;
6.7. smurto prie5 vaik4 formos:
6.7 .1. fizinis smurtas - tiesioginiai ar netiesioginiai tydiniai frziniai veiksmai prie5 vaik4, taip
pat fizines bausmes, sukeliantys vaikui skausm4, darantys Lalq arba keliantys pavojq jo gyvybei,
sveikatai, raidai ar Zalq garbei ir orumui;
6.7.2. psichologinis smurtas - nuolatinis vaiko teises i individualum4 paZeidinejimas, vaiko
Zeminimas, patydios, g4sdinimas, bltinos vaiko raidai veiklos trikdymas, asocialaus elgesio
skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena, darantys Zaly arba keliantys pavojq vaiko gyvybei,
sveikatai, raidai ar lalq, garbei ir orumui;

6.7.3. seksualinis smurtas - seksualiniai veiksmai su vaiku, kai naudojama prievarta, jega ar
grasinama arba piktnaudZiaujama pasitikejimu, valdLia ar ftaka vaikui arba piktnaudZiaujama itin
paLeidLiama vaiko padetimi, ypad del priklausomumo; vaikq i5naudojimas prostitucijos tikslams,
vaikq pomografija, verbavimas, vertimas ar ltraukimas dalyvauti pomografinio pobtdZio renginyje,
pomografijos rodymas arba kitos vaikq seksualinio i5naudojimo formos, vaikq tvirkinimas;
6.7 .4. neprieZi[ra - vaiko atstovo pagal istatym4 ir (ar) uZ vaiko prieZirir4 atsakingo asmens
nuolatinis vaikui butinq frzini4, emociniq ir socialiniq poreikiq netenkinimas ar aplaidus
tenkinimas, darantys i,alE ar keliantys pavojq vaiko gyvybei, frzinei, protinei, emocinei ir socialinei
sveikatai ir raidai;
6.8. prevencija suprantama kaip priemones ir bldai, kuriais siekiama uZkirsti keliE socialines
rizikos veiksniams atsirasti arba jq itakai sumaZinti, stiprinti apsauginius veiksnius. Prevencija yra
nuolatinis, cikliSkas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamq arba potencialiai galimq problemq
identifikavim4, tinkamq priemoniq joms sprEsti parinkim4 ir vykdym4, poveikio i(si)vertinim4 ir
tolesniq veiksmq planavim4;
6.9. prevencijos priemonds, nukreiptos i visus lop5elio - darZelio ugdytinius, padeda i5vengti
problemq (pvz., patydiq ar kitokio smurto) atsiradimo ir maLinti egzistuojandiq problemq mast4.
Tiems ugdytiniams, kuriems taikomos prevencijos priemones yra nepaveikios ir jq nepakanka,
taikomos papildomos prevencijos priemones ar (ir) programos, teikiama Svietimo pagalba;
6.10. intervencija suprantama kaip lop5eho - dariclio vadovo, pavaduotojq, pedagogq,
Svietimo pagalbos specialistq ir kitq lop5elio - darZelio darbuotojq (toliau -darbuotojai) koordinuoti
veiksmai, nukreipti i smurto ir patydirl stabdym4, taip pat - Svietimo pagalbos priemoniq visuma;
6.1 1. smurto ir patydiq dalyviai:
6.11.1. smurt4 ar patydias patiriantis bendruomen6s narys - vaikas, lop5elio - darZelio
darbuotojas, prieS kuri smurtauj ama arba i5 kurio tydiojamasi;
6.11.2. besitydiojantysisi skriaudejas - vaikas ar suauggs, inicijuojantis smurt4 ar patydias
irlar prisidedantis prie jrU
6.11.3. smurto ar patydiq stebetojas - bet kuris bendruomenes narys, matantis ar Zinantis apie
smurt4 ar patydias ir nesiimantis veiksmq patydioms stabdyti.

II

SKYRIUS
SMURTO IR PATYEIU STEBESENA, PREVENCIJA LOPSELYJE-DARZELYJE
7. Smurto ir patydiq prevencija, stebdsena ir intervenclja yra svarbi lop5elio-darZelio veiklos
dalis, kurios planavimu, organizavimu ir steb€sena rupinasi lop5elio-darZelio vadovas, Vaiko
gerov6s komisijos nariai, pedagogai, o jos vykdyme dalyvauja visi loplelio darZelio
bendruomenes nariai.

8. Lop5elio-dari,elio vadovas yra atsakingas uZ lop5elio-darZelio Tvarkos apra5o parengim4 ir
vykdym4, tL. stebdsenos rezultatais paremto kasmetinio lop5elio-darZelio smurto ir patydiq
prevencijos priemoniq plano parengim4, jo pristatym4 lop5elio-darLelio bendruomenei ir vykdymq.
9. Smurto ir patydiq prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos igyvendinim4 koordinuoja ne
maZiau nei 3 atsakingi asmenys, sudarantys smurto ir patydiq prevencijos, intervencijos vykdymo
grupg (toliau - Vykdymo grupe). Lop5elio-darLelio vadovas Vykdymo grupes nariais paskiria 3 ar
daugiau Vaiko geroves komisijos narius, kurie kasmet:
9.1. aptaria turim4 informacij4, svarsto prevencijos ir intervencijos priemoniq taikymo plano
turini Vaiko gerovds komisijos posedyje;
9.2. telkia sitilymus lop5elio-darZelio vadolui del smurto ir patydiq prevencijos, intervencijos
priemoniq lgyvendinimo lop5elyje-darLelyje, darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo prevencijos ar
intervencijos srityj e;
9.3. teikia sitlymus lop5elio-darZelio vadovui del Tvarkos apraSo tobulinimo.

III

SKYRIUS

SMURTO IR PATYEIU INTERVENCIJA LOPSELYJE.DARZELYJE
10. Visais smurto ir patydiq atvejais lop5elyje-darielyje, kiekvienas lop5elio - darZelio
darbuotojas nedelsdamas isiki5a pastebejgs smurt4 ir patydias, nutraukia bet kokius smurto ar
patydiq veiksmus, jeigu yra bltinybe, smurt4 patyrusiam asmeniui suteikia pirmEiE medicining
pagalbq, pasirupina i5kviesti bendr4sias pagalbos centro tamybas (greitqj4 pagalbE, policij4 arkt.)l
mokykloje galindius pagalbE suteikti darbuotojus irl ar reaguoja atitinkamai situacijai:
10.1. kai smurtas ir patydios pastebimos tarp ugdytiniq:
10.1.1. primena vaikui, kuris tydiojasi,lop5elio-darZelio elgesio taisykles;
10.1.2. informuoja grupes aukletoj4 iri ar socialini pedagog4 apie smurt4 ir patydias, pateikia
prane5imE apie smurt4 ir patydias (priedas Nr.1);
ll.2.kai pastebimos kibernetines patydios prie5 ugdytini ar gavus apie jas prane5im4:
I I .2.1. i5saugo vykstandiq kibemetiniq patydir+ irodym4;
11.2.2. informuoja grupes aukletoj4 irl ar socialini pedagog4 apie smurtq ir patydias, pateikia
prane5im4 apie smurt4 ir patydias (priedas Nr.1);
11.3. kai smurto ir patydiq situacijoje vienas i5 dalyviq yra suauggs bendruomends narys,
tiesiogiai informuoja Vykdymo grupes nari, pateikia prane5im4 apie smurt4 ir patydias (priedas
Nr.1).
12. Visais smurto ir patydiq atvejais patydias patiriandio ugdyinio tevail globejai arba tevail
globejai, Zinantys apie grupeje vykstandias patydias, nedelsiant informuoja grupes aukletoj4 irlar
socialini pedagog4 apie mokinio patiriamas patydias (individualiame pokalbyje arba kibernetineje
erdveje).
13. Grupes aukletojas, gavgs informacij4 apie smurt4 ir patydias, nedelsiant:
1 3. I . iSsiai5kina ir jvertina situacij4;
13.2. tfipildytE prane5im4 apie smurtq ir patydias (priedas Nr.l) tq paiiq dien4 perduoda
socialiniam pedagogui ar kitam Vykdymo grupes nariui.
13.3. organizuoja ir teikia individualiqpagalb4 smurto ir patydiq dalyviams, savo veiksmus
suderina su Vykdymo grupes nariais, informuoja ugdytojq tevus/ globejus (elektroninio dienyno
pagalba/ telefonu arba pagal poreiki pakviedia mokiniq ter,us dalyvauti individualiame pokalbyje);
13.4. vykdo tolesng smurto ar patydiq situacijos stebesen4.
14. Socialinio pedagogo ar kito Vykdymo grupes nario veiksmai, kai smurto ir patydiq forma
nukreipta ugdytiniq prie5 ugdytinius, lop5elio-darZelio darbuotojq prie5 ugdytinius, ugdyiniq prie5
lop5elio-darZelio darbuotojus, ugdytiniq ter,q/ globejq prie5 ugdytinius :
14.1. priima prane5imq apie patydias (priedas Nr.1);
14.2. pnrelkus, inicijuoja Vykdymo grupes pasitarim4;
14.3. prireikus, suderina Vykdymo grupes veiksmq planq;
14.4. registruoja atvejiVykdymo grupes atvejq registracijos Zurnale (priedas Nr.2);
14.5. prireikus inicijuoja Vaiko geroves komisijos posedi arba informuoja lop5elio - darZelio
direktoriq;
14.6. su sudarytu Vykdymo grupes veiksmq planu supaZindina smurto ir patydiq dalyvius ir
ugdytiniq ter,us/globejus ;
14.7. skriaudejq/skriaudZiandio vaiko tevus/globejus supaZindina su veiksmq plano
nevykdymo pasekmemis.
1 5. Lop5elio-darZelio vadovo veiksmai:
15.1. kai smurtauja ar smurt4 patiria ugdytinis:
15.1.1. gavgs i5 Vykdymo grupes informacij4 apie smurto atveji, nedelsdamas, betne veliau
kaip kitE darbo dienq, prane5a vaiko teisiq ir teisetq interesq apsaug4 uZtikrinandiai valstybes ir
savivaldybes institucijai pagal kompetencij 4;

15.1.2. imasi priemoniq, kad jo vadovaujamos istaigos ugdytiniai, jq tevail globejai turetq
galimybg neatlygintinai gauti psichologing pagalbE;
15.1.3. imasi priemoniq, kad smurtavgs (smurtavg) ir smurt4 patyrgs (patyrq) maZametis esant
poreikiui kartu su ji (uos) lydindiais tevais/ globejais neatlygintinai nedelsdamas (nedelsdami), bet
ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo praneSimo apie smurto fakt4 momento gautq psichologing
pagalbq (psichologines pagalbos trukmg nustato psichologas, fvertinEs kiekvieno smurto epizodo
aplinkybiq visum4 ir atsiZvelgdamas i Svietimo ir mokslo ministro nustatyt4 psichologines pagalbos
teikimo tvarkE);
15.2. kai smurtauja ar smurtE patiria lop5elio-darLelio darbuotojai, apie ivykusi smurto fakt4
nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4, praneSa savivaldybeje veikiandiai pedagoginei

psichologinei tarnybai su kuria yra sudaryta sutartis del psichologines pagalbos teikimo, ir
rekomenduoja smurtavusiam ar smurtQ patyrusiam darbuotojui kreiptis psichologines pagalbos
(pedagogams, lop5elio-darZelio darbuotojams psichologine pagalba neatlygintinai pradedama teikti
nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo prane5imo apie smurto fakt4 momento atvykus
i atitinkam4 pedagoging psichologinE tarnyb4 arba atvykus pas atitinkam4 psichologines pagalbos
teikej4, su kuriuo yra sudaryta sutartis del psichologines pagalbos teikimo).
16. Kai pastebima, kad vaikas galimai patyre smurt4 artimoje aplinkoje:
16.1. darbuotojas, ltariantis, kad vaikas galimai patyre smurt4 artimoje aplinkoje, nedelsdamas
prane5a apie tai loplelio-dari.elio vadovui arba jo igaliotam asmeniui, ra5tu fiksuoja poZymius ir
visas aplinkybes, kurios sukele itarim4 del smurto ir pateikia tai kartu su prane5imu;
16.2. lop5elio-darZelio vadovas ar jo lgaliotas asmuo, gavQs prane5im4 apie vaik4, galimai
patymsi smurt4 artimoje aplinkoje, nedelsdamas prane5a apie tai savivaldybes administracijos vaiko
teisiq apsaugos skyriui arba policij ai l12;
16.3. lop5elio-darZelio vadovas, jo igaliotas asmuo irl ar lop5elio-darZelio darbuotojas,
itariantis, kad vaikas galimai patyre smurt4 artimoje aplinkoje, tadiau dar negalintis uZtikrintai to
teigti, gali konsultuotis su Vykdymo grupes nariu, koordinuojandiu smurto prevencijos veiklos sriti,
arba Svietimo pagalbos specialistais (socialiniu pedagogu), nesant galimybiq istaigoje, konsultuojasi
su savivaldybes Svietimo pagalbos ar pedagogines psichologines tarnybos specialistais. Lop5eliodarZelio vadovas, jo fgaliotas asmuo irl ar lop5elio-darZelio darbuotojas (asmuo, kuriam vaikas
atsiskleide patiriantis smurt4, arba turintis gerq emocini ry5i su vaiku, arba pastebejgs smurto
artimoje aplinkoje poZymius), gali inicijuoti pokalbi su vaiku, galimai patynrsiu smurt4 artimoje
aplinkoje (priedas Nr.3: pokalbio su vaiku, galimai patyrusiu smurt4 artimoje aplinkoje, ypatumai);
16.4. lop5elio-darZelio vadovas ar jo igaliotas asmuo, prane5gs apie vaiko, galimai patymsi
smurt4 artimoje aplinkoje, atveji savivaldybes administracijos vaiko teisiq apsaugos skyriui irl ar
policijai, informuoja Vykdymo grupg del pagalbos vaikui organizavimo irl ar teikimo; toliau
istaigoje veikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m.
rugpjldio 3 d. isakymu Nr. V - 635,,De1 rekomendacijq mokykloms del smurto artimoje aplinkoje
atpaZinimo kriterijq ir veiksmq, kilus ftarimui del galimo smurto artimoje aplinkoje"
17.Kai smurtu prie5 vaik4 kaltinamas lop5elio-darZelio vadovas/ vadovo pavaduotojas:
17.1. apie situacij4 nedelsiant prane5ama vadovo pavaduotojui/ vadovui;
17.2. vadovo pavaduotojas/ vadovas nedelsiant informuoja savivaldybes administracijos vaiko
teisiq apsaugos skyriq, policij4 (112) bei steigej4 ir laikosi suteiktq instrukcijq;
17.3. vadovo pavaduotojas/ vadovas fiksuoja smurto poZymius ir saugo 5i4 informacij4,
prireikus pasidalina ja su vaiko teises atstovaujandiomis institucijomis bei steigeju;
17.4. jei savivaldybes administracijos vaiko teisiq apsaugos skyrius/ policija leidLia ir yra
liudininkq, vadovo pavaduotojas/ vadovas papra5o jq taip pat i5samiai apibldinti ivyki.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Visi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys, susijg su vaiko irl ar jo
asmeniniu gyvenimu yra konfidencialts ir naudojami tik tiek, kiek tai bltina atsakingiems fiziniams
ar juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcrjas ir uZtikrinti vaiko teises ir teisetus interesus.

