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Situacija Lietuvoje



Moterys, 2005 – 2010 m. nukentėjusios nuo sutuoktinio, partnerio ar sugyventinio
(SMURTO PAPLITIMAS IR JO PREVENCIJA LIETUVOJE)

Kas yra  

Seksualinis smurtas



Seksualinis dėmesys

Lietuvos darbo vietose nepageidautinas 

seksualinis dėmesys patiriamas

1,5 karto dažniau, palyginti su ES šalių vidurkiu

ir 

2,5 karto dažniau, palyginti su Latvija.



2012 – 4 356

2013 – 7 626

2014 – 8 262

2015 – 7 559

2016 – 10 890

2017 – 10 968 (IRD)*
* 52,3% visų dėl smurto užregistruotų nusikaltimų (46 proc. 

mieste ir 65,6 proc. kaime) ir beveik penktadalis (18,2 proc.) 
visų užregistruotų nusikaltimų (14,6 proc. mieste ir 28,5 
proc. kaime).

Nusikalstamos veikos susijusios su SAA
(L. Pernavas, LR generalinis komisaras, Lietuvos policija)



• 2018 - 2018 m. dėl SAA buvo užregistruoti 9 529 nusikaltimai, arba 13 proc. 
mažiau nei 2017 m., remdamasis IRD išankstiniais duomenimis, praneša LSD. 
Tokie nusikaltimai sudarė 17,8 proc. visų užregistruotų nusikaltimų (2017 m. –
18,2 proc.).

• Dauguma (91,5 proc., arba 8,7 tūkst.) dėl SAA užregistruotų nusikaltimų –
– nesunkūs sveikatos sutrikdymai1, 
– 654 (6,9 proc.) - nusikaltimai susiję su grasinimu2,

– 63 (0,7 proc.) – seksualinės prievartos nusikaltimai3, 
– 38 – sunkūs sveikatos sutrikdymai4, 
– 13 – nužudymų5, 
– 8 – pasikėsinimai nužudyti ir 
– 32 – kiti nusikaltimai6.

• Palyginti su 2017 m., su grasinimu susijusių nusikaltimų buvo užregistruota 
trečdaliu (32 proc.) mažiau, beveik 12 proc. mažiau užregistruota nesunkių 
sveikatos sutrikdymų.

https://osp.stat.gov.lt/naujienos?articleId=6104470

Lietuvos statistikos departamentas

https://osp.stat.gov.lt/naujienos?articleId=6104470


Seksualinis smurtas artimoje aplinkoje
(Statistika pagal ITĮ, 2018 / Sausis – Gruodis)



Seksualinis smurtas artimoje aplinkoje
(Oficialios statistikos portalas, 2018)



Seksualinio smurto teisinė kvalifikacija

Pagal LR BK Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
Redakcija: 85 - 2019.07.16 (nuo 2019.07.27) Aktuali

baustina yra:

21 Skyrius. NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ŽMOGAUS 
SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI
• 149 Straipsnis. Išžaginimas
• 150 Straipsnis. Seksualinis prievartavimas
• 151 Straipsnis. Privertimas lytiškai santykiauti
• 151-1 Straipsnis. Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio 

asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą
• 152 Straipsnis. Seksualinis priekabiavimas
• 152-1 Straipsnis. Jaunesnio negu šešiolikos metų asmens viliojimas
• 153 Straipsnis. Jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimas

http://www.infolex.lt/ta/66150:str149
http://www.infolex.lt/ta/66150:str150
http://www.infolex.lt/ta/66150:str151
http://www.infolex.lt/ta/66150:str151-1
http://www.infolex.lt/ta/66150:str152
http://www.infolex.lt/ta/66150:str152-1
http://www.infolex.lt/ta/66150:str153


Seksualinio smurto teisinė kvalifikacija

Išžaginimas (BK 149 str.) 
1. Tas, kas lytiškai santykiavo su žmogumi prieš šio valią panaudodamas fizinį smurtą 
ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar 
pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle, baudžiamas laisvės 
atėmimu iki septynerių metų.
2. Tas, kas su bendrininkų grupe išžagino žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu iki 
dešimties metų.
3. Tas, kas išžagino nepilnametį asmenį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki 
dešimties metų.
4. Tas, kas išžagino mažametį asmenį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki 
penkiolikos metų.
5. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra 
nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro 
reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje 
aplinkoje požymius.
KEISTA:
2013 07 02 įstatymu Nr. XII-501 (nuo 2013 07 13) (Žin., 2013, Nr. 75-3772)

6. Už šio straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
KEISTA:
2006 06 22 įstatymu Nr. X-711 (nuo 2006 07 14) (Žin., 2006, Nr. 77-2961)



Seksualinio smurto teisinė kvalifikacija

Seksualinis prievartavimas (BK 150 str.) 

1. Tas, kas tenkino lytinę aistrą su žmogumi prieš šio valią analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu 
panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimdamas galimybę priešintis, ar 
pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusio asmens būkle, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu 
iki septynerių metų.
KEISTA:
2004 07 05 įstatymu Nr. IX-2314 (nuo 2004 07 13) (Žin., 2004, Nr. 108-4030)

2. Tas, kas su bendrininkų grupe atliko šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, baudžiamas laisvės atėmimu 
iki aštuonerių metų.
3. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko nepilnamečiui asmeniui, baudžiamas laisvės atėmimu 
nuo dvejų iki dešimties metų.
4. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko mažamečiui asmeniui, baudžiamas laisvės atėmimu 
nuo trejų iki trylikos metų.
5. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar 
jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto 
artimoje aplinkoje požymius.
KEISTA:
2013 07 02 įstatymu Nr. XII-501 (nuo 2013 07 13) (Žin., 2013, Nr. 75-3772)

6. Už šio straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
KEISTA:
2006 06 22 įstatymu Nr. X-711 (nuo 2006 07 14) (Žin., 2006, Nr. 77-2961)



Seksualinio smurto teisinė kvalifikacija

Privertimas lytiškai santykiauti (BK 151 str.) 
1. Tas, kas grasindamas panaudoti smurtą, panaudodamas kitokią psichinę prievartą arba 
pasinaudodamas asmens priklausomumu privertė jį lytiškai santykiauti ar kitaip tenkinti lytinę 
aistrą su kaltininku ar kitu asmeniu, baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus atliko nepilnamečiam asmeniui,
baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
KEISTA:
2014 03 13 įstatymu Nr. XII-776 (nuo 2014 03 25) (TAR, 2014, Nr. 2014-03404)

3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio 
asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, prokuroro reikalavimas arba kai ikiteisminis 
tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje aplinkoje požymius.
KEISTA:
2013 07 02 įstatymu Nr. XII-501 (nuo 2013 07 13) (Žin., 2013, Nr. 75-3772)

4. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.
KEISTA:
2006 06 22 įstatymu Nr. X-711 (nuo 2006 07 14) (Žin., 2006, Nr. 77-2961)



Seksualinio smurto teisinė kvalifikacija

1511 straipsnis. Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę 
ir (ar) neliečiamumą
KEISTA:
1. 2006 06 22 įstatymu Nr. X-711 (nuo 2006 07 14) (Žin., 2006, Nr. 77-2961)
2. 2010 07 02 įstatymu Nr. XI-989 (nuo 2010 07 20) (Žin., 2010, Nr. 86-4540)
3. 2014 03 13 įstatymu Nr. XII-776 (nuo 2014 03 25) (TAR, 2014, Nr. 2014-03404)

1. Pilnametis asmuo, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su jaunesniu negu šešiolikos metų 
asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Tas, kas lytiškai santykiavo ar kitaip tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu asmeniu pasiūlęs, pažadėjęs suteikti 
ar suteikęs jam ar kitam asmeniui už tai pinigų ar kitokios formos atlygį, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio 
prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės 
apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

3. Tėvas, motina, globėjas, rūpintojas ar kitas teisėtas vaiko atstovas ar asmuo, turintis įstatymuose nustatytų 
įgaliojimų nepilnamečio asmens atžvilgiu, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su tuo nepilnamečiu 
asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

5. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veiksmai nelaikomi nusikaltimu, jeigu tarp veiksmų dalyvių nėra didelio 
amžiaus, dvasinės ir fizinės brandos skirtumo.



Seksualinio smurto teisinė kvalifikacija

Seksualinis priekabiavimas (BK 152 str.
1. Tas, kas siekdamas seksualinio bendravimo ar 
pasitenkinimo vulgariais ar panašiais veiksmais, 
pasiūlymais ar užuominomis priekabiavo prie pagal 
tarnybą ar kitaip priklausomo asmens, padarė 
baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba 
laisvės apribojimu, arba areštu.

2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką asmuo 
atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens 
skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar 
prokuroro reikalavimas.



Seksualinio smurto teisinė kvalifikacija

1521 straipsnis. Jaunesnio negu šešiolikos metų asmens 
viliojimas
KEISTA:
2014 03 13 įstatymu Nr. XII-776 (nuo 2014 03 25) (TAR, 2014, 
Nr. 2014-03404)

1. Pilnametis asmuo, pasiūlęs jaunesniam negu šešiolikos metų 
asmeniui susitikti siekdamas lytiškai santykiauti ar kitaip 
tenkinti lytinę aistrą arba jį išnaudoti pornografinei produkcijai 
gaminti, jeigu po šio pasiūlymo ėmėsi konkrečių veiksmų, kad 
susitikimas įvyktų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, 
arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis 
asmuo.



Seksualinio smurto teisinė kvalifikacija

153 straipsnis. Jaunesnio negu šešiolikos metų asmens 
tvirkinimas
KEISTA:
1. 2010 07 02 įstatymu Nr. XI-989 (nuo 2010 07 20) (Žin., 2010, 
Nr. 86-4540)
2. 2014 03 13 įstatymu Nr. XII-776 (nuo 2014 03 25) (TAR, 
2014, Nr. 2014-03404)

1. Tas, kas atliko jaunesnio negu šešiolikos metų asmens 
tvirkinimo veiksmus, baudžiamas laisvės apribojimu arba 
areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis 
asmuo.



Kas yra  

Seksualinis smurtas



Seksualinis smurtas prieš moteris
– kėsinimasis į moters sveikatą, gyvybę, jos garbę;

– kėsinimasis į seksualinio apsisprendimo laisvę;

– vertimas santykiauti prieš valią;

– liesti partnerio lytinius organus;

– vertimas santykiauti nepriimtinu būdu;

– elgiamasi su moterimi kaip su sekso objektu;

– vertimas nusirengti, paklusti prieš jos valią;

– santykiavimas ypatingai žiauriai, neretai prieš tai sumušant;

– pavyduliavimas ir jos kaltinimas meilės ryšiais su kuo nors;

– vertimas stebėti ir kartoti pornografinius veiksmus - žiūrėti 
sekso filmus, pornografinius žurnalus;

– išprievartavimas ar mėginimas išprievartauti;

– lytinių organų demonstravimas, lietimas;

– seksualinis išnaudojimas apgaulės keliu;



Seksualinis smurtas

Seksualinio smurto pasekmės: 

– dažni ginekologiniai, 

– šlapimo takų uždegimai,

– lytiškai plintančios ligos,

– nepageidaujamas nėštumas,

– „meilės” įkandimai,

– nenoras, vengimas lankytis pas gydytoją,

– sunkus vaikščiojimas ir sėdėjimas (Dirsienė ir kt., 2007)



Seksualinis smurtas prieš vaikus

Tai vaiko raidos požiūriu priklausomų vaikų ir paauglių 
įtraukimas į seksualinę veiklą, kuriai jie nesubrendę, kurią 
ne visiškai suvokia, į kurią nesugeba tinkamai reaguoti, 
kuri pažeidžia socialinius tabu ir kuria tvirkintojas siekia 
patenkinti savo seksualinius poreikius ir (ar) gauti su šia 
veikla susijusį pelną (pagal PSO, dr. R. Povilaitis dr. E. Vileikienė, A. Šidlauskienė, L. 

Vaicekauskaitė, dr. L. Narkauskaitė, K. Smirnov). 



SMURTAUTOJO VEIKSMAI

GALIA IR KONTROLĖPRIEVARTA 

BAUGINIMAS EMOCINIS 
SMURTAS

VYRIŠKOJI 
VIRŠENYBĖ EKONOMINIS 

SMURTAS

NAUDOJIMASIS  
VAIKAIS

MENKINIMAS
NEIGIMAS

KALTINIMAS

IZOLIACIJA



Kas įvyksta patyrus seksualinį išnaudojimą
Traumageniniai faktoriai (pagal D. Finkelhor, 1986)

• Trauminė seksualizacija (netinkamas seksualinio identiškumo 
išsivystymas)

• Išdavystė (nepasitikėjimas visais aplinkiniais, žaidimas su pasitikėjimo 
jausmu)

• Stigmatizacija (kaltės ir gėdos jausmas, elgimasis pagal bendrą stigmos 
schemą)

• Bejėgiškumas (negebėjimas ir vengimas sau padėti)

© Dalia Puidokienė. 
Psichosocialinė pagalba moterims nukentėjusioms nuo seksualinio išnaudojimo.



Ką išgyvena smurtą patyręs asmuo?

Kompleksinį potrauminio streso sutrikimą

tai yra

1. Emocijų reguliavimo pokyčius

2. Sąmonės pokyčiai

3. Savęs suvokimo pokyčius

4. Smurtautojo suvokimo pokyčius

5. Santykių su kitais žmonėmis pokyčius

6. Prasmės sistemų pokyčius

© Dalia Puidokienė 
© Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras



Kas įvyksta patyrus smurtą
Kompleksinis potrauminio streso sutrikimas - KPSS 

(pagal J. L. Herman, 2006:167)

Emocijų reguliavimo pokyčiai
• Nuolatinė disforija (pikta, prislėgta nuotaika, įsitempimas, priekabumas, dirglumas); 
• Pasikartojantys mėginimai nusižudyti; 
• Savęs žalojimas;
• Pratrūkstantis ar ypač nuslopintas pyktis (kaitaliojasi); 
• Kompulsyvus ar ypač nuslopintas seksualumas (kaitaliojasi).

Sąmonės pokyčiai
• Trauminių įvykių amnezija (visiškas netekimas atminties) arba hipermnezija (atsiminimų ir 

ypač jų kiekio padaugėjimas); 
• Laikini disociaciniai epizodai (tarsi tai ne su manim vyksta); 
• Depersonalizacija /derealizacija;
• Patirties pergyvenimas iš naujo, arba PTSS invazijos simptomų pavidalu, arba nuolatinių 

apmąstymų forma. 

© Dalia Puidokienė 
Psichosocialinė pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto



Kas įvyksta patyrus smurtą
Kompleksinis potrauminio streso sutrikimas - KPSS 

(pagal J. L. Herman, 2006:167)

Savęs suvokimo pokyčiai
• Bejėgiškumo jausmas arba iniciatyvos nebuvimas; 
• Gėda, kaltė, savęs kaltinimas; 
• Susitepimo bei paženklinimo stigma jausmas; 
• Visiško išskirtinumo iš kitų jausmas (g.b. ypatingumas, vienišumas, įsitikinimas, kad niekas 

kitas nesupranta, arba nežmogiško identiteto priėmimas). 

Smurtautojo suvokimo pokyčiai
• Neįstengiama nutraukti santykių (dažnai svarstymas, kaip atkeršyti); 
• Nerealistinis absoliučios galios priskyrimas smurtautojui (čia būtinas atsargumas, nes auka 

įvertina realiau); 
• Idealizavimas ar paradoksalus dėkingumas; 
• Ypatingo ar antgamtiško santykio jausmas; 
• Smurtautojo tikėjimo sistemos arba mąstymo priėmimas. 

© Dalia Puidokienė 
© Psichosocialinė pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto



Kas įvyksta patyrus smurtą
Kompleksinis potrauminio streso sutrikimas - KPSS 

(pagal J. L. Herman, 2006:167)

Santykių su kitais žmonėmis pokyčiai

• Izoliacija ir atsitraukimas; 

• Artimų santykių iširimas; 

• Vis kito išgelbėtojo nuolatinis ieškojimas (gali kaitaliotis su izoliacija, 
atsitolinimu nuo žm.);

• nuolatinis nepasitikėjimas; 

• daug kartų žlugusios pastangos save apsaugoti. 

Prasmės sistemų pokyčiai

• Asmenį palaikančio tikėjimo praradimas; 

• Beviltiškumo ir nevertumo jausmas. 

© Dalia Puidokienė. 
Psichosocialinė pagalba moterims nukentėjusioms nuo smurto



Seksualinis smurtas 
– kėsinimasis į moters sveikatą, gyvybę, jos garbę;

– kėsinimasis į seksualinio apsisprendimo laisvę;

– vertimas santykiauti prieš valią;

– liesti partnerio lytinius organus;

– vertimas santykiauti nepriimtinu būdu;

– elgiamasi su moterimi kaip su sekso objektu;

– vertimas nusirengti, paklusti prieš jos valią;

– santykiavimas ypatingai žiauriai, neretai prieš tai sumušant;

– pavyduliavimas ir jos kaltinimas meilės ryšiais su kuo nors;

– vertimas stebėti ir kartoti pornografinius veiksmus - žiūrėti 
sekso filmus, pornografinius žurnalus;

– išprievartavimas ar mėginimas išprievartauti;

– lytinių organų demonstravimas, lietimas;

– seksualinis išnaudojimas apgaulės keliu;



Seksualinis smurtas

Seksualinio smurto pasekmės: 

– dažni ginekologiniai, 

– šlapimo takų uždegimai,

– lytiškai plintančios ligos,

– nepageidaujamas nėštumas,

– „meilės” įkandimai,

– nenoras, vengimas lankytis pas gydytoją,

– sunkus vaikščiojimas ir sėdėjimas (Dirsienė ir kt., 2007)



Seksualinis išnaudojimas

© Dalia Puidokienė



4 įtraukimo į seksualinį išnaudojimą (prostituciją) fazės

• Kontrolės perėmimas
– Sprendimas, kur jai eiti, su kuo matytis, ką dėvėti, valgyti ir 

galvoti
– Grasinimų ir, jei reikia, smurto naudojimas
– Taisyklių įvedimas
– Buvimas nenuosekliu ir nepatikimu
– Reikalavimas, kad ji įrodytų savo meilę

• Visiškas dominavimas
– Viskam pasiruošusios aukos sukūrimas
– Užtikrinimas, kad ji paklustų jo norams
– Įtikinimas pasimylėti su jo draugu
– Įtikinimas sutikti būti užrakintai name
– Įtikinimas, kad jam reikia uždirbti pinigų, ir geriausias bei 

lengviausias būdas tai padaryti parduodant seksą ().

© Dalia Puidokienė 
© UK, Bernardos, 1998; iš O’Connor, Healy, 2007



Gynybinės reakcijos patiriant smurtą



IŠPRIEVARTAVIMO SINDROMAS

EMOCINĖS FAZĖS PO IŠPRIEVARTAVIMO

NEIGIMAS

• “Jums nebūtina man skambinti. Aš jaučiuosi gerai. 
Tikrai.”

• Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad ji elgiasi ir jaučiasi 
visai normaliai.

• Jūs neturite tiesiogiai skatinti šio neigimo. Pasakykite jai, 
kad visa tai ką ji jaučia dabar - yra normalu; padrąsinkite, 
kad vėliau paskambintų jums.  Gali praeiti ilgas laiko 
tarpas kol ji užsinorės pakalbėti su jumis apie 
išprievartavimą.
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IŠPRIEVARTAVIMO SINDROMAS
SKAUSMINGOJI FAZĖ

Emocinės reakcijos

-neigimas ir netikėjimas
-pasitikėjimo savimi ir supančiu pasauliu praradimas
-nesugebėjimas funkcionuoti
-normalaus elgesio sutrikimai
-susirūpinimas dėl kitų moterų kaip potencialių aukų
-nesuvaldomo (nebekontroliuojamo) gyvenimo jausmas
-nevertumo jausmas
-baimė dėl kitų žmonių reakcijos (nuomonės)
-baimė dėl keršto troškimo
-gėdos jausmas, nerimas, depresija
-kaltės jausmas, persipynęs su pykčiu

© Dalia Puidokienė. 
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IŠPRIEVARTAVIMO SINDROMAS
ILGOJI FAZĖ - PERSITVARKYMAS - REORGANIZACIJA

ILGOJI FAZĖ - PERSITVARKYMAS - REORGANIZACIJA

Tai yra laipsniškas procesas,  kurio metu moteris prisiminimais pastoviai sugrįžta į 
praeitį ir toliau bando gyventi savo gyvenimą.

Gyvenimo būdo pasikeitimai
• -išsikelia gyventi į kitą vietą
• -pakeičia darbą
• -nutraukia santykius

Problemos, kurias auka gali patirti vėliau
• -košmarai gali tęstis
• -gali sutrikti atmintis
• -lytinio gyvenimo funkcionavimo sutrikimai
• -apetito / miego sutrikimai gali tęstis
• -menstruacinio ciklo pakitimai ir kt. problemos.
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IŠPRIEVARTAVIMO SINDROMAS

DEPRESIJA

• Depresijos fazė gali prasidėti po neigimo fazės.  Emocinis smūgis pakerta auką po to, kai gynyba, 
neigimas (pasiteisinimas) “užgraužia” ją.  Tai gali atsitikti po savaitės, o gal ir po metų.  Bendri 
depresijos fazės požymiai:
– baimė, 
– košmarai, 
– bejėgiškumas, 
– pasidavimo jausmas ir atsiskyrimas.  

Užtikrinkite moterį kad tai yra jausmai, kuriuos jaučia dauguma panašaus likimo moterų.

PYKTIS
• Baimę ir depresiją keičia pyktis, kuris gali būti nukreiptas į išprievartautoją, vyrus, apskritai, į visą 

pasaulį arba konkrečiai į jus. Prievartos aukai yra labai naudinga išlieti visą tą pyktį, kurį ji laikė 
savyje. Kai jūs pastebėsite, kad moteris pyksta, pasakykite jai, kad ji turi teisę pykti.  Išprievartautojai
yra blogi.  Teismai dirba lėtai.  Gyvenime nėra teisybės.  
Jūs labai padėsite aukai, jeigu jūs sugebėsite nukreipti jos pyktį ten, kur jis turi būti nukreiptas - į 
išprievartautoją.

REZOLIUCIJA
• Paskutinė stadija yra dažniausiai vadinama rezoliucija.  Pyktis praeina ir prievartos aktas tampa 

praeities dalimi, vietoj to, kad viešpatautų dabartyje.  Ne visos prievartos aukos pasiekia šią 
stadiją.  Jei ją pasiekia - tai jų naujo gyvenimo pradžia.  Pagaliau, jos tampa laisvos.
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REAKCIJOS Į IŠPRIEVARTAVIMĄ BRUOŽAI 

 BAIMĖ

 NERIMAS, ŠOKAS IR KOŠMARAI

 SAVĘS KALTINIMAS, KALTĖS JAUSMAS 

 SUMIŠIMO JAUSMAS
– Sugebėjimo valdyti savo gyvenimą praradimas

– Klausimas “Kodėl mane?” 

– Aukos, kurios prieš išprievartavimą nebuvo turėję lytinių santykių 



Problemos, kurias auka gali patirti vėliau

• košmarai gali tęstis

• gali sutrikti atmintis

• lytinio gyvenimo funkcionavimo sutrikimai

• apetito / miego sutrikimai gali tęstis

• menstruacinio ciklo pakitimai ir kt. problemos



Galimi pokyčiai nukentėjusiosios/ojo gyvenime 

• gali apimti depresija ir šalinimasis nuo kitų žmonių

• gali daug kartų pergyventi tą įvykį

• gali jausti kaltę, pyktį, baimę, keršto troškimą

• labai norisi kalbėti apie savo jausmus



Disociacija
Tai yra emocinis ir kognityvinis pabėgimas iš situacijos, iš kurios 

negalima pasitraukti fiziškai.

Galimos formos:
– Disociacinė amnezija (išbraukia iš savo gyvenimo tam tikrus įvykius, jų visai 

neatsimena)

– Disociacinis “pabėgimas” (atvykus į naują vietą/organizaciją įsivaizduojama, lyg esi 
visiškai naujas žmogus)

– Disociacinis identiškumo sutrikimas (Daugybinis asmenybės 
sutrikimas) (viename asmenyje gyvena dvi asmenybės)

– Depersonalizacijos sutrikimas (asmuo jaučiasi, lyg gyvena kaip kitas žmogus, lyg 
būtų filme ar svajonių šalyje)



Depresija
Sunki ir ilgalaikė depresija gali pasireikšti:

– išgyvenusiųjų triada: insomnija, košmarai ir psichosomatiniai nusiskundimai
– koncentracijos  problemos
– apatija ir bejėgiškumas  - iniciatyvos “paralyžius”
– izoliacija ir atsitraukimas
– kaltės jausmas
– tikėjimo praradimas 
– pyktis ir pažeminimas  nelaisvės situacijoje. 

Nelaisvėje aukos negali išreikšti savo pykčio prievartautojui, nes tai grėstų jų 
išlikimui. Net kai jos jau yra laisvos, bet koks pykčio išreiškimas aukoms gali 
atrodyti kaip laisvės atėmimas. Dar daugiau, aukos neišreikštą pyktį 
nukreipia tiems, kurie nori padėti. Viduje laikomas pyktis gali iššaukti savęs 
nekentimą ir suicidines mintis, taip pat izoliaciją ir atsitraukimą nuo kitų 
žmonių.



Insomnija

Ligos apibūdinimas
• Tai miego sutrikimas, kuomet ilgai neužmiegama arba 

miegama mažiau, nei reikia jaustis pailsėjusiam. Nemiga 
paprastai lydima sumažėjusiu pajėgumo produktyviai dirbti 
ir gerai jaustis dienos metu. Insomnija gali būti skirstoma į 
pirminę, antrinę ir kombinuotą. Pirminė nemiga nesusijusi 
su medicininiais, psichiniais ar aplinkos veiksniais. Antrinę
nemigą nulemia medicininės, psichinės būklės bei aplinkos 
veiksniai.

Ligos pažeidžiamas organas ar kūno dalis
• Nemiga gali nulemti atminties prastėjimą, sukelti irzlumą, 

depresiją, imuniteto susilpnėjimą, didina širdies ir 
kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto bei autoįvykių riziką.
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Insomnija
Ligos dažniausiai pažeidžiami asmenys
• Liga gali pasireikšti bet kuriame amžiaus tarpsnyje, tačiau 

dažniausiai diagnozuojama vyresnio amžiaus žmonėms 
(>60 metų). Tyrimais įrodyta, jog ilgiausiai gyvena 7 
valandas per parą miegantys asmenys. Moteris vargina 
nemiga 40% dažniau nei vyrus.

Ligos rizikos veiksniai
• Rizikos veiksniai:
• >60 metų amžius
• Stresas
• Psichikos sutrikimai, pavyzdžiui, depresija ir pan.
• Ilgos darbo valandos
• Laiko zonų kaita
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Emocinė parama konsultuojant 
telefonu ir laiškais

Pagalba



NETOLERUOTI SMURTO



SPC pagalbos centras

INFORMACIJA 
GAUNAMA

PRANEŠA 
POLICIJOS 

KOMISARIATAI

KREIPAMASI 
SAVARANKIŠKAI



SPC TEIKIAMA 
PAGALBA

SOCIALINĖ 
PAGALBA:

Tarpininkavimas
Informavimas
Konsultavimas

Laikinas 
apgyvendinimas

PSICHOLOGINĖ 
PAGALBA

TEISINĖ PAGALBA



SPC

1. Asociacija Kauno apskrities moterų krizių centras (Kauno m.)
2. VšĮ Moters pagalba moteriai (Jonavos r., Kaišiadorių r., Elektrėnų m., Ukmergės r., Kėdainių r., 

Raseinių r.)
3. Asociacija Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras (Klaipėdos r., Kretingos r., Šilutės r., 

Skuodo r.)
4. Viešoji įstaiga Telšių krizių centras (Telšių r., Plungės r., Rietavo, Mažeikių r.) 
5. Viešoji įstaiga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (Klaipėdos m., Neringos, 

Palangos m.) 
6. Asociacija Kauno moterų draugija (Kauno r., Prienų r., Birštono m.)
7. Asociacija Marijampolės apskrities moterų namai (Šakių r., Vilkaviškio r., Kazlų Rūdos, Jurbarko 

r.) 
8. Asociacija Alytaus miesto moterų krizių centras (Alytaus m., Alytaus r., Varėnos r., Lazdijų r., 

Druskininkų m.)
9. Asociacija Visagino šeimos krizių centras (Visagino m., Ignalinos r., Zarasų r.) 
10. Asociacija Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras (Utenos r., Molėtų r., Anykščių r.)
11. Asociacija Marijampolės apskrities moters veiklos centras (Kalvarijos, Marijampolės r.) 
12. Asociacija Moterų veiklos inovacijų centras (Šiaulių m., Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., 

Pakruojo r., Radviliškio r.) 
13. Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras (Kelmės r., Tauragės r., Šilalės r., Pagėgiai)
14. Asociacija Vilniaus moterų namai Vilniaus m. (be Naujininkų, Naujosios Vilnios, Grigiškių 

seniūnijų) 
15. Asociacija Moterų informacijos centras (Vilniaus m. Naujininkų, Naujosios Vilnios, Grigiškių 

seniūnijos, Vilniaus r., Trakų r., Širvintų r., Šalčininkų r., Švenčionių r.) 
16. Asociacija Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius (Panevėžio m., Panevėžio r., Biržų 

r., Kupiškio r., Rokiškio r., Pasvalio)
17. Koordinacinis centras “Gilė” (Šilalės r., Pagėgiai).





Ko tikisi besikreipianti,-is pagalbos žmogus?

• kad bus traktuojama,-as kaip žmogus ir nebus priskirta,-as prie 
kokio nors tipo ar kategorijos;

• aplinkos, kur galės laisvai reikšti savo jausmus - neigiamus ir 
teigiamus ir kad bus tinkamai atsiliepta į juos;

• kad ją/jį priims kaip žmogų, turinčią,-tį įgimtą išdidumą ir 
vertingumą;

• kad nebus teisiama,-as ir niekinama,-as už tai, kad atsidūrė 
tokioje situacijoje;

• kad jai/jam bus leista pasirinkti ir priimti sprendimus, susijusius 
su jos/jo gyvenimu;

• kad tai, ką pasakojo, liks paslaptyje;
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Teikiant pagalbą seksualinio išnaudojimo aukoms svarbu pažymėti, 
kad 

• Nekaltintų savęs dėl to, kas įvyko: nei ji/jis pati/pats, nei jos/jo poelgis pats 
savaime nėra smurto prieš ją/jį priežastis;

• Turi teisę rinktis – nutraukti smurtinius ryšius ar susitaikyti su esama situacija;

• Turi pergalvoti savo problemas ir ieškoti pagalbos. Ją/jį supantys žmonės turi 
žinoti apie smurtą, kurį ji/jis patiria, tik tuomet jie galės padėti;

• Turi turėti kantrybės ir atrasti jėgų: nelengva pradėti naują gyvenimą;

• Turi nebausti savęs už silpnumą ir savo klaidas, o džiaugtis kiekviena, net ir 
maža savo pergale;

• Nebijoti papasakoti apie savo vargus ir rūpesčius patikimiems žmonėms 
saugioje vietoje.
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Padedant svarbu

• Nuraminti pagalbos ieškančią,-įį, t.y. mažinti negatyvius jausmus – baimę, gėdą, kaltę ir 
didinti viltį;

• Paremti, skatinti asmenį apsisaugoti nuo tolimesnio (galimo) smurto;

• Padrąsinti, kad ji/jis nebijotų ir kreiptųsi pagalbos į policiją, advokatus, teismus;

• Problemų sprendimui surasti papildomus resursus iš asmens socialinio tinklo;

• Skatinti asmenį pačią/patį veikti, kad ji/jis prisiimtų atsakomybę už save ir imtųsi 
veiksmų, perimtų savo gyvenimo kontroliavimo funkcijas, išsivaduotų iš aukos rolės;

• Patvirtinti smurto artimuose santykiuose rimtumą kaip nusikaltimą, sveikatos ir 
socialinę problemą;

• Jokios kritikos, nemoralizuoti; Pagalvoti apie asmens saugumą;

• Pabrėžti, kad nieko negalima išnaudoti, kad smurtas, prievarta yra nusikaltimas;
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GIJIMO STADIJOS

Kompleksinis potrauminio streso sutrikimas (Brown & Fromm, 1989)
– Stabilizacija
– Prisiminimų integravimas
– Savęs tobulinimas 

Daugialypės asmenybės sutrikimas (Putnam, 1989)
– Diagnozė, stabilizacija, komunikacija, bendradarbiavimas
– Traumos metabolizmas
– Streso sukeltų problemų sprendimas, šios patirties integracija, 

streso pasekmių įveikimo įgūdžių integracija

Trauminiai sutrikimai (Herman, 1992)
– Saugumas
– Prisiminimas ir gedėjimas
– Susietumo atnaujinimas
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Gijimo stadijos
Išgijimas turi būti paremtas galios sugrąžinimu bei naujų santykių

užmezgimu

Atnaujinusi santykius, nukentėjęs asmuo atgauna tas savo 
psichologines savybes, kurias buvo pažeidęs ar deformavęs. 

Šios savybės tai:

– pamatinės (pasi)tikėjimo

– autonomijos

– iniciatyvos

– kompetencijos

– identiteto

– artimumo galios
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Dialogas, paremtas abipusiai lygiaverčiu santykiu
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Ačiū


