
 

Kur kreiptis susidūrus su 

smurtu artimoje aplinkoje? 

 

 
 

https://policija.lrv.lt/  

 

Bendrasis pagalbos telefonas: 

 

 112 
 

Specializuotos pagalbos centrai 

(SPC) 

 

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-

sritys-1/seima-ir-vaikai-

2/seimos-politika/specializuotos-

pagalbos-centrai  

 

Valstybės garantuojama 

teisinė pagalba 

 

http://www.teisinepagalba.lt/  

 

Jei smurtas susijęs su 

diskriminacija, neapykanta –  

papildomai galima kreiptis į: 

 

Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnyba (www.lygybe.lt/)  

 

arba specializuotas NVO, pvz.: 

 

Tolerantiško jaunimo asociacija 

www.tja.lt  

 

 
 

Projektas 

 

„Kampanija prieš smurtą  

pažeidžiamų asmenų šeimose“ 

 

2017 m. rugsėjis-gruodis 

 

Projekto tikslas: 

● vykdyti smurto artimoje 

aplinkoje prevenciją šeimose ir 

socialiniuose junginiuose, 

kuriuose yra pažeidžiamų grupių 

atstovų (LGBT+, migraciją 

patiriančių asmenų); 

● skatinti šių pažeidžiamų 

grupių ir jų šeimų socialinės 

atskirties mažinimą ir didinti 

socialinę integraciją. 

 

Projekto vykdytojas: 

VšĮ Ante Litteram 

 

Projekto partneriai: 

Tolerantiško jaunimo asociacija, 

Demos. Kritinės minties institutas 

 

Projektą finansavo: 

 

Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir  

darbo ministerija 

https://policija.lrv.lt/
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/seima-ir-vaikai-2/seimos-politika/specializuotos-pagalbos-centrai
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/seima-ir-vaikai-2/seimos-politika/specializuotos-pagalbos-centrai
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/seima-ir-vaikai-2/seimos-politika/specializuotos-pagalbos-centrai
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/seima-ir-vaikai-2/seimos-politika/specializuotos-pagalbos-centrai
http://www.teisinepagalba.lt/
http://www.lygybe.lt/
http://www.tja.lt/


Teisinė apsauga Lietuvoje 

 

Lietuvos Respublikos 

apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatymas : 

 

 ikiteisminis tyrimas dėl 

smurto atvejų pradedamas 

privalomai; 

 smurtą patyrusio asmens 

skundas nereikalingas; 

 numatytos nukentėjusiųjų 

apsaugos priemonės, įskai-

tant smurtautojo laikiną iš-

keldinimą ir įpareigojimą 

nesiartinti prie nukentėjusio-

jo. 

 

Smurto samprata: 

 

Smurtas – veikimu ar neveikimu 

asmeniui daromas tyčinis fizinis, 

psichinis, seksualinis, ekonominis 

ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo 

patiria fizinę, materialinę ar 

neturtinę žalą. 

 

Smurtas kartais gali būti 

diskriminacijos apraiška ar 

neapykantos nusikaltimu 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija 

ir Lygių galimybių įstatymas: 

 

draudžia diskriminaciją dėl lyties, 

rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, 

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, 

amžiaus, lytinės orientacijos, 

negalios, etninės priklausomybės, 

religijos ir kitų pagrindų. 

 

Visoje Lietuvoje veikia 

specializuotos pagalbos centrai 

(SPC), teikiantys kompleksinę 

pagalbą smurto artimoje 

aplinkoje aukoms 

 

 
Asmenų, kuriems suteikta 

specializuota kompleksinė 

pagalba 2013–2016 metais, 

skaičius 

Šaltinis – Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija 

 

SPC teikiamos paslaugos: 

 

 informuoja, konsultuoja;  

 teikia psichologinę ir (ar) 

teisinę pagalbą ar organizuoja 

jos suteikimą; 

 sudaro veiksmų ir pagalbos 

priemonių planą; 

 bendradarbiauja su valstybės, 

savivaldybės, vietos institucijo-

mis ir įstaigomis, NVO, 

teikiančiomis nakvynės, apgy-

vendinimo ar kitas būtinas 

paslaugas; 

 tarpininkauja teikiant medicini-

nę pagalbą. 

 

Artimiausio SPC kontaktus, taip 

pat kitą svarbią informaciją nuken-

tėjusiajam privalo suteikti į įvykį 

atvykusi policija.  


