
                                                                                      

Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijai ir veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje 

1 priedas 

 

3 – 7 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ NORMALUS IR SUSIRŪPINIMĄ KELIANTIS 

SEKSUALINIS ELGESYS 
 

ATITINKANTIS AMŽIŲ 

VAIKO ELGESYS 

 

SUSIRŪPINIMĄ KELIANTIS 

VAIKO ELGESYS 

VAIKO ELGESYS, DĖL 

KURIO BŪTINA 

KREIPTIS PAGALBOS Į 

SPECIALISTUS 

Liečia / trina savo genitalijas, kai 

yra keičiamos sauskelnės, prieš 

miegą, kai yra įsitempęs, 

susijaudinęs ar išsigandęs. 

Nesiliauja liesti / trinti savo 

genitalijų matant kitiems, net kai 

yra sudrausminamas. 

Liečia / trina savo genitalijas (net 

iki susižalojimo),  atsiribodamas 

nuo jo amžiui įprastos veiklos. 

Tyrinėja / domisi skirtumais tarp 

vyro ir moters, 

mergaitės ir berniuko. 

Nesiliauja klausinėjęs apie 

genitalijų skirtumus net ir 

tuomet, kai į klausimus jau 

atsakyta. 

Piktai, liūdnai ar agresyviai 

žaidžia skirtingų lyčių 

vaidmenis. Demonstruoja 

neapykantą savo arba priešingai 

lyčiai. 

Liečia šeimos suaugusiųjų narių 

ar vaikų intymias kūno vietas.   

 

Liečia ne šeimos narių intymias 

kūno vietas. Prašo, jog jį liestų. 

Stengiasi slapčia paliesti 

suaugusįjį. Leidžia liesti jį 

kitiems, reikalauja, jog kiti jį 

liestų. 

Nepraleidžia progos žvilgtelėti į 

nuogus žmones. 

Įsistebeilija į nuogus žmones net 

ir po to, kai prieš tai ne kartą 

buvo juos matęs. 

Prašo žmones nusirengti. Bando 

jėga juos nurengti. 

Klausinėja apie  genitalijas, 

krūtinę, lytinius santykius, 

vaikų gimimą. 

Nesiliauja klausinėjęs net ir 

tuomet,  kai tėvai pateikė vaiko 

amžiui tinkamus atsakymus. 

Klausinėja nepažįstamųjų net ir 

po to, kai tėvai atsakė į 

klausimus. Vaiko seksualinės 

žinios yra per plačios jo amžiui. 

Erekcija. Užsitęsusi erekcija. Skausminga erekcija. 

 

Patinka būti nuogam. Gali rodyti 

kitiems savo genitalijas. 

Nori būti nuogas viešoje vietoje 

net po to, kai tėvai sudrausmino 

ir neleido to daryti. 

Atsisako apsirengti. Slapta 

demonstruoja savo genitalijas 

net ir po daugelio įspėjimų. 

Domisi, kaip žmonės atlieka 

tualeto reikalus. 

Susidomėjimas tualeto reikalais 

nemažėja savaitėmis.  

Atsisako palikti žmones vienus 

tualete, užstoja jiems kelią į 

tualetą. 

Domisi vaikų gimdymu. Berniukų domėjimasis nesiliauja 

kelias dienas / savaites. 

Demonstruoja baimę ar pyktį 

kūdikių, gimdymo ar lytinių 

santykių atžvilgiu. 

Vartoja nešvankius žodžius, 

susijusius su tualetu ar 

seksualiniais dalykais. 

Nesiliauja vartoti tokių žodžių 

namuose, net ir sudrausmintas 

tėvų. 

Nenustoja vartoti tokių žodžių ne 

tik namuose, bet ir viešoje 

vietoje net ir po daugybės 

sudrausminimų. 

Domisi savo fekalijomis. Ištepa  savo fekalijomis sienas ar 

grindis daugiau nei vieną kartą. 

Žaidžia su fekalijomis, jas  

teplioja net ir po daugybės 

sudrausminimų. 

Žaidžia daktarais, nagrinėja kitų 

kūnus. 

Nesiliauja žaisti  net ir jį 

sudrausminus. 

Verčia  kitą vaiką žaisti 

daktarais, nusirengti. 

Vedinas smalsumo ir  noro  

tyrinėti, bando įkišti ką nors į 

genitalijas ar išeinamąją angą. 

Nesiliauja to daryti net ir 

sudrausmintas. 

Per prievartą bando įkišti ką 

nors į savo arba kito vaiko 

genitalijas ar išeinamąją angą. 

Žaidžia namais, vaidina mamą ar 

tėtį. 

Užgula kitus vaikus, būdamas 

apsirengęs. 

Imituoja arba bando atlikti lytinę 

sueitį, oralinį seksą, būdamas    

nuogas.     

 


