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LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO
GENERALINIS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,
SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2017 m. balandžio 21 d. Nr. DĮ-107
Vilnius
Siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. XII2629 „Dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje užtikrinimo“ 1 straipsnio 3 punktą ir
atsižvelgdama į Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 9 d.
įsakymą Nr. DĮ-231 ,,Dėl tarpinstitucinės darbo grupės siūlymams dėl statistikos apie smurtą
artimoje aplinkoje rengimo sudarymo“:
1. T v i r t i n u Statistinių rodiklių, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, sąrašą, (toliau –
Rodiklių sąrašas) (pridedama).
2. P a v e d u :
2.1. Socialinės apsaugos ir sveikatos statistikos skyriui koordinuoti statistinės informacijos
gavimą iš Rodiklių sąraše nurodytų institucijų, atsakingų už statistinės informacijos parengimą;
2.2. Statistinės informacijos platinimo skyriui papildyti Rodiklių duomenų bazės plėtros
2017 metų kalendorių, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. DĮ-250 „Dėl rodiklių duomenų bazės plėtros, statistinės
informacijos biuleteniui „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“ teikimo ir jo rengimo 2017 metų
kalendorių patvirtinimo“ naujais statistiniais rodikliais, numatytais Rodiklių sąraše, ir užtikrinti
statistinės informacijos paskelbimą nurodytais terminais Oficialiosios statistikos portale;
2.3. įsakymo vykdymo kontrolę generalinio direktoriaus pavaduotojai Daliai
Ambrozaitienei.

Vilija Lapėnienė

Generalinė direktorė

Parengė
Vanda Binkienė
2017-04-20
Tema

LL

Potemė

-

Skyrius (-iai)
Socialinės apsaugos ir
sveikatos statistikos ir
Statistinės informacijos
platinimo

Pirminis

-

Pakeitimai

-

Neteko galios
-

PATVIRTINTA
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus
2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. DĮ-107

STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE, SĄRAŠAS
Eil. nr. Statistinis rodiklis

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą

1.

UŽREGISTRUOTI NUSIKALTIMAI

1.1.

Policijoje užregistruoti pranešimai dėl
smurto artimoje aplinkoje
Užregistruoti nusikaltimai dėl smurto
artimoje aplinkoje

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Nuo 2012 m.

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas

Nuo 2017 m.

Palyginti su visais užregistruotais
nusikaltimais, procentais

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas

2017 m. birželis Policijos departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos
2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos

Užregistruoti tyčiniai nužudymai
artimoje aplinkoje

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Nusikaltimai (pagal LR BK2
straipsnius)

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Iš viso, apskritys, savivaldybės

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas
Išžaginimas, LR BK 149 str.

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis

1.2.

1.3.

Palyginti su visais užregistruotais
tyčiniais nužudymais, procentais
1.4.

Užregistruoti seksualinės prievartos
nusikaltimai artimoje aplinkoje

Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)

1.5.

1.6.

Palyginti su visais užregistruotais
seksualinės prievartos nusikaltimais,
procentais
Užregistruoti nusikaltimai, susiję su
sunkiu sveikatos sutrikdymu, artimoje
aplinkoje
Palyginti su visais užregistruotais
nusikaltimais, susijusiais su sunkiu
sveikatos sutrikdymu, procentais
Užregistruoti nusikaltimai, susiję su
nesunkiu sveikatos sutrikdymu, artimoje
aplinkoje
Palyginti su visais užregistruotais
nusikaltimais, susijusiais su nesunkiu
sveikatos sutrikdymu, procentais

Nužudymai, LR BK 129–131 str.

Administracinė teritorija

Kiti seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK 150–151 str. ir 153 str.
Iš viso, apskritys, savivaldybės

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)
Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str.

Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str.
Iš viso, apskritys, savivaldybės
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Eil. nr. Statistinis rodiklis
1.7.

Užregistruoti nusikaltimai, susiję su
grasinimu, artimoje aplinkoje

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Nuo 2017 m.

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)

Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str.

Palyginti su visais užregistruotais
Administracinė teritorija
nusikaltimais, susijusiais su grasinimu,
Gyvenamoji vietovė
procentais

2.

SMURTĄ PATYRĘ ASMENYS

2.1.

Užregistruota asmenų, nukentėjusių
nuo nusikaltimų artimoje aplinkoje

Miestas, kaimas
Iš viso, apskritys, savivaldybės

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Lytis

Vyrai, moterys
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti

Užimtumas
Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Administracinė teritorija

Išsilavinimas

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)
2018 m. sausis

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Iš viso
Fizinis, LR BK 129–131 str., 135 str.,136 str.,138 str., 140 str.
Psichologinis, LR BK 133 str., 145 str.

Smurto forma (pagal LR BK) Seksualinis, LR BK 149–151 str., 153 str.
Nepriežiūra, LR BK 158 str.
Ekonominis, LR BK 180 str.
Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. gyventojų

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Lytis

Vyrai, moterys
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Eil. nr. Statistinis rodiklis
2.1.1.

Užregistruota vaikų, nukentėjusių nuo
nusikaltimų, artimoje aplinkoje

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Amžiaus grupės, metais

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
0–3; 4–6; 7–9; 10–14; 15–17
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti

Nuo 2017 m.

Užimtumas
Nukentėjęs vaikas turėjo
negalią

Iš viso

Smurto forma (pagal LR
BK2)

Fizinis, LR BK 129–131 str., 135 str.,136 str.,138 str., 140 str.
Psichologinis, LR BK 133 str., 145 str.
Seksualinis, LR BK 149–151 str., 153 str.

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)
2018 m. sausis

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą
Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m.
amžiaus
2.1.2.

Užregistruota suaugusių asmenų,
nukentėjusių nuo nusikaltimų artimoje
aplinkoje

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Amžiaus grupės, metais

Išsilavinimas

Užimtumas
Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
18–24; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–64, 65 metų ir vyresni
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Iš viso

Fizinis, LR BK 129–131 str., 135 str.,136 str.,138 str., 140 str.
Psichologinis, LR BK 133 str., 145 str.
Smurto forma (pagal LR BK)
Seksualinis, LR BK 149–151 str.
Ekonominis, LR BK 180 str.

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
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Eil. nr. Statistinis rodiklis

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2017 m.
(pagal visus
parametrus)
Nuo 2008 m.
(iš viso, vyrai
moterys)

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
2017 m. birželis vidaus reikalų ministerijos

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą

Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Lytis

Vyrai, moterys

Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio
amžiaus gyventojų

2.2.

Nužudyti asmenys

2.2.1.

Nužudyti asmenys artimoje aplinkoje

Išsilavinimas

Užimtumas
Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)
Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų

Tenka 100 tūkst. gyventojų

Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Iš viso
Nužudymai, LR BK 129–131 str.

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Lytis

Vyrai, moterys

Nuo 2017 m. 2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas
Nuo 2008 m. 2017 m. birželis
(iš viso, vyrai,
moterys)
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2.2.2.

Nužudyti vaikai artimoje aplinkoje

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Amžiaus grupės, metais

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
0–3; 4–6; 7–9; 10–14; 15–17
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti

Nuo 2017 m.

Užimtumas
Nukentėjęs vaikas turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)
Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m.
amžiaus
2.2.3.

Nužudyti suaugę asmenys artimoje
aplinkoje

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Amžiaus grupės, metais

Išsilavinimas

Užimtumas
Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)
2018 m. sausis

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą
Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Iš viso
Nužudymai, LR BK 129–131 str.

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
18–24; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–64, 65 metų ir vyresni
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Iš viso
Nužudymai, LR BK 129–131 str.

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
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Eil. nr. Statistinis rodiklis

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą

Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio
amžiaus gyventojų

2.3.

Seksualinę prievartą patyrę
asmenys

2.3.1.

Asmenys, nukentėję nuo seksualinės
prievartos artimoje aplinkoje

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis

Išsilavinimas

Pagrindinis
Pradinis

Užimtumas
Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)
Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. gyventojų

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Iš viso
Išžaginimas, LR BK 149 str.
Kiti seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK 150–151 str. ir 153 str.

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
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Eil. nr. Statistinis rodiklis
2.3.2.

Vaikai nukentėję nuo seksualinės
prievartos artimoje aplinkoje

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Nuo 2017 m.

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Lytis

Vyrai, moterys

Amžiaus grupės, metais

0–3; 4–6; 7–9; 10–14; 15–17

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)
2018 m. sausis

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą
Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Dirbo
Užimtumas

Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti

Nukentėjęs vaikas turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)

Iš viso
Išžaginimas, LR BK 149 str.
Kiti seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK 150–151 str. ir 153 str.

Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m.
amžiaus
2.3.3.

Suaugę asmenys, nukentėję nuo
seksualinės prievartos artimoje
aplinkoje

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Lytis

Vyrai, moterys

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Amžiaus grupės, metais

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
18–24; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–64, 65 metų ir vyresni
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti

Išsilavinimas

Užimtumas
Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią

Iš viso

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
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Parametras

Parametro reikšmės

Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)

Išžaginimas, LR BK 149 str.

Laiko eilutė

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą

Kiti seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK 150–151 str.

Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio
amžiaus gyventojų

2.4.

Asmenys patyrę sunkius sveikatos
sutrikdymus

2.4.1.

Asmenys, nukentėję nuo nusikaltimų,
susijusių su sunkiu sveikatos
sutrikdymu, artimoje aplinkoje

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Išsilavinimas

Užimtumas
Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)
Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Iš viso
Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str.

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)

Tenka 100 tūkst. gyventojų

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
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2.4.2.

Vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų,
susijusių su sunkiu sveikatos
sutrikdymu, artimoje aplinkoje

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Amžiaus grupės, metais

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
0–3; 4–6; 7–9; 10–14; 15–17
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti

Nuo 2017 m.

Užimtumas
Nukentėjęs vaikas turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)
Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m.
amžiaus
2.4.3.

Suaugę asmenys, nukentėję nuo
nusikaltimų, susijusių su sunkiu
sveikatos sutrikdymu, artimoje
aplinkoje

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Amžiaus grupės, metais

Išsilavinimas

Užimtumas
Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)
2018 m. sausis

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą
Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Iš viso
Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str.

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
18–24; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–64, 65 metų ir vyresni
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Iš viso
Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str.

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
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Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą

Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio
amžiaus gyventojų

2.5.

Asmenys patyrę nesunkius
sveikatos sutrikdymus

2.5.1.

Asmenys, nukentėję nuo nusikaltimų,
susijusių su nesunkiu sveikatos
sutrikdymu, artimoje aplinkoje

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Išsilavinimas

Užimtumas
Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)
Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio

Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Iš viso
Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str.

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)

Tenka 100 tūkst. gyventojų

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
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2.5.2.

Vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų,
susijusių su nesunkiu sveikatos
sutrikdymu, artimoje aplinkoje

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Nuo 2017 m.

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Lytis

Vyrai, moterys

Amžiaus grupės, metais

0–3; 4–6; 7–9; 10–14; 15–17

Užimtumas

Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti

Nukentėjęs vaikas turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)
2018 m. sausis

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą
Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Iš viso
Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str.

Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m.
amžiaus
2.5.3.

Suaugę asmenys, nukentėję nuo
nusikaltimų, susijusių su nesunkiu
sveikatos sutrikdymu, artimoje
aplinkoje

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Amžiaus grupės, metais

Išsilavinimas

Užimtumas
Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
18–24; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–64, 65 metų ir vyresni
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Iš viso
Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str.

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
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Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą

Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Lytis

Vyrai, moterys

Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio
amžiaus gyventojų

2.6.

Asmenys patyrę grasinimus

2.6.1.

Asmenys, nukentėję nuo nusikaltimų,
susijusių su grasinimu, artimoje
aplinkoje

Išsilavinimas

Užimtumas
Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)
Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio

Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų

Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Iš viso
Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str.

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)

Tenka 100 tūkst. gyventojų

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
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2.6.2.

Vaikai, nukentėję nuo nusikaltimų,
susijusių su grasinimu, artimoje
aplinkoje

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Nuo 2017 m.

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Lytis

Vyrai, moterys

Amžiaus grupės, metais

0–3; 4–6; 7–9; 10–14; 15–17

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)
2018 m. sausis

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą
Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Dirbo
Užimtumas

Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti

Nukentėjęs vaikas turėjo
negalią
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)
Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
Tenka 100 tūkst. gyventojų iki 18 m.
amžiaus
2.6.3.

Suaugę asmenys, nukentėję nuo
nusikaltimų, susijusių su grasinimu,
artimoje aplinkoje

Iš viso
Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str.

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys

Administracinė teritorija

Iš viso, apskritys, savivaldybės

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Lytis

Vyrai, moterys

Amžiaus grupės, metais

18–24; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–64, 65 metų ir vyresni
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis

Išsilavinimas

Pagrindinis
Pradinis

Užimtumas

Nukentėjęs asmuo turėjo
negalią

Neturi išsilavinimo
Dirbo
Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti
Iš viso

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
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Parametras

Parametro reikšmės

Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)
Nukentėjo nuo artimos
aplinkos asmenų:

Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str.

Tenka 100 tūkst. 18 m. ir vyresnio
amžiaus gyventojų

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio,
globėjo)
Vaikų ar įvaikių
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys

Pranešimų (atvejų) apie vaikus,
galimai patyrusius smurtą artimoje
aplinkoje, skaičius

Administracinė teritorija

Iš viso, savivaldybės

Gyvenamoji vietovė

Miestas, kaimas

Vaikų, galimai patyrusių smurtą
artimoje aplinkoje, skaičius

Administracinė teritorija

Iš viso, savivaldybės

Lytis
Amžiaus grupės, metais

Vyrai, moterys
0–3; 4–6; 7–9; 10–14; 15–17
Fizinis
Psichologinis
Seksualinis
Nepriežiūra
Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vaiko nepriežiūra
Smurtas šeimoje

Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų

2.7.

2.7.1.

Smurto forma

2.8.

Mokyklinio amžiaus vaikai,
Administracinė teritorija
nesimokantys ir nelankantys mokyklos Gyvenamoji vietovė
dėl smurto artimoje aplinkoje
Mokyklos nelankymo
priežastis

3.

SMURTAUTOJAI

3.1.

Asmenys, įtariami (kaltinami) padarę
nusikaltimus artimoje aplinkoje

Administracinė teritorija
Gyvenamoji vietovė
Lytis
Amžiaus grupės, metais

Išsilavinimas

Iš viso, apskritys, savivaldybės
Miestas, kaimas
Vyrai, moterys
14–15; 16–17
18–24; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–64, 65 metų ir vyresni
Aukštasis, aukštesnysis
Vidurinis, profesinis
Pagrindinis
Pradinis
Neturi išsilavinimo

Laiko eilutė

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2018 m.

2019 m. birželis Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo
tarnyba prie Socialinės
2019 m. birželis apsaugos ir darbo
ministerijos

Nuo 2018 m.

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą

Nuo 2018 m.

2019 m. vasaris Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija

Nuo 2017 m.

2018 m. sausis Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
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Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)

Nuo 2018 m.

2019 m. sausis

Nuo 2018 m.

2019 m. sausis

Nuo 2018 m.

2019 m. kovas

Informatikos ir ryšių
departamentas prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Nuo 2018 m.

2019 m. kovas

Nacionalinė teismų
administracija

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą

Dirbo
Užimtumas

Mokėsi
Nedirbo ir nesimokė
Kiti

Buvo apsvaigę nuo
alkoholio ar narkotinių
medžiagų

Iš viso
Nužudymai, LR BK 129–131 str.
Išžaginimas, LR BK 149 str.

Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)

Kiti seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK 150–151 str. ir 153 str.
Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str.
Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str.
Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str.
Fizinis (LR BK 129–131 str., 135 str.,136 str.,138 str., 140 str.)
Psichologinis (LR BK 133 str., 145 str.)

Smurto forma (pagal LR BK) Seksualinis (LR BK 149–151 str., 153 str.)
Nepriežiūra (LR BK 158 str.)
Ekonominis (LR BK 180 str.)
Smurtautojas buvo:
Intymus partneris
Šeimos narys arba kitas
artimos aplinkos asmuo
3.2.

Smurtautojų skaičius pagal skirtas
kardomąsias priemones

Lytis
Kardomoji priemonė

3.3.

Asmenys, nuteisti už nusikaltimus
artimoje aplinkoje

Lytis
Amžiaus grupės, metais

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
Tėvas ar įtėvis (motina (pamotė, įmotė, tėvas (patėvis), įtėvis, globėjas)
Vaikas ar įvaikis
Kitas artimos aplinkos asmuo (brolis, sesuo, senelis (-ė) ir kt.)
Iš viso, vyrai, moterys
Suėmimas
Intensyvi priežiūra
Namų areštas
Įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie
nukentėjusiojo arčiau nei nustatytu atstumu
Užstatas
Dokumentų paėmimas
Įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje
Iš viso, vyrai, moterys
14–17
18 metų ir vyresni
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Eil. nr. Statistinis rodiklis

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą

Nuo 2018 m.

2019 m. kovas

Nacionalinė teismų
administracija

Nuo 2018 m.

2019 m. kovas

Nuo 2018 m.

2019 m. kovas

Nuo 2018 m.

2019 m. kovas

Nuo 2018 m.

2019 m. kovas

Nužudymai, LR BK 129–131 str.
Išžaginimas, LR BK 149 str.
Nusikaltimai (pagal LR BK
straipsnius)

Kiti seksualinės prievartos nusikaltimai, LR BK 150–151 str. ir 153 str.
Sunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 135 str., LR BK 136 str.
Nesunkūs sveikatos sutrikdymai, LR BK 138 str., LR BK 140 str.
Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba
žmogaus terorizavimas, LR BK 145 str.
Viešieji darbai
Bauda

Teismų paskirta bausmė

Laisvės apribojimas
Areštas
Terminuotas laisvės atėmimas
Laisvės atėmimas iki gyvos galvos

3.4.

3.5.

3.6.

Teismų nagrinėtos baudžiamosios
bylos, susijusios su smurtu artimoje
aplinkoje

Bylų pobūdis

Gautos
Baigtos nagrinėti

Smurtautojų, kuriems skirtos
Lytis
priemonės laikinąją apsaugą smurtą
patyrusiam asmeniui užtikrinti, skaičius
Laikinosios apsaugos
užtikrinimo priemonė

Iš viso, vyrai, moterys

Probacijos tarnybos priežiūroje esantys Lytis
asmenys, kurie buvo nuteisti už smurtą
artimoje aplinkoje
Amžiaus grupės, metais

Iš viso, vyrai, moterys

Įpareigojimas smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu
jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu
Įpareigojimas smurtautojui nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens,
nebendrauti, neieškoti ryšių su juo

14–17
18 metų ir vyresni
Viešaisiais darbais
Laisvės apribojimu

Nuteisti

Asmenys, kuriems bausmės vykdymas atidėtas
Lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų
Paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės

3.7.

Asmenys, nuteisti už smurtą artimoje Lytis
aplinkoje, kurie paskirti dalyvauti
smurtinį elgesį keičiančioje programoje Amžiaus grupės, metais

3.8.

Asmenys, nuteisti už smurtą artimoje
aplinkoje, išklausę smurtinį elgesį
keičiančią programą

Lytis
Amžiaus grupės, metais

Paskirtos auklėjamo poveikio priemonės
Iš viso, vyrai, moterys
14–17
18 metų ir vyresni
Iš viso, vyrai, moterys
14–17
18 metų ir vyresni

Kalėjimų departamentas prie
Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos

17

Administracinė teritorija

Iš viso, savivaldybės

Smurtą artimoje aplinkoje patyrę
asmenys, gavę specializuotą
kompleksinę pagalbą

Administracinė teritorija

Nuo 2016 m.

Darbuotojai specializuotos pagalbos
centruose

Administracinė teritorija

Iš viso, savivaldybės
iki 7 metų, 7–17
18–29; 30–59; 60–64, 65–84, 85 metų ir vyresni
Iš viso, savivaldybės
Socialiniai darbuotojai
Psichologai
Teisininkai
Kitos pagalbos specialistai
Iš viso, vyrai, moterys
0–17
18 metų ir vyresni
iki 1 mėn.
1–3 mėn.
4–6 mėn.
ilgiau nei 6 mėn.
Iš viso (Jaunimo linija, Vilties linija, Pagalbos moterims linija ir kt.)

2017 m. birželis Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
2017 m. birželis

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis

Nuo 2017 m.

2018 m. birželis Lietuvos statistikos
departamentas

Nuo 2018 m.

Iš viso, vyrai, moterys
Iš viso (S00-T98)
Galvos sužalojimai ( S00-S09)
Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29)
Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai
(S30-S39)
Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69)
Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99)
Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07)
Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19)
Nudegimai (T20-T32)

Nuo 2013 m.

2019 m. birželis Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
2017 m. birželis Higienos instituto Sveikatos
informacijos centras

4.

PAGALBA SMURTĄ
PATYRUSIEMS ASMENIMS

4.1.

Specializuotos pagalbos centrų
skaičius

4.1.2.

Asmenys, patyrę smurtą artimoje
aplinkoje ir apgyvendinti laikino
gyvenimo įstaigose

Amžiaus grupės, metais

Lytis
Amžiaus grupės, metais

Apgyvendinimo trukmė
4.3.

4.4.

Laiko eilutė

Nuo 2016 m.

Pareigybė
4.2.

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą

Parametras

Eil. nr. Statistinis rodiklis

4.1.1.

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)

Parametro reikšmės

Skambučiai į emocinės pagalbos
Skambučiai
telefonų tarnybas, dėl patirto smurto
artimoje aplinkoje
Asmenys, gydyti stacionaro priėmimo- Lytis
skubios pagalbos skyriuje dėl smurto
artimoje aplinkoje
Sužalojimai, apsinuodijimai
ir tam tikri išorinių poveikių
padariniai (kodai pagal
TLK-10-AM: S00-T98)

Patyrė sužalojimus nuo
artimos aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
(X85-Y09(.0)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio
(X85-Y09(.1)
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.),
(X85-Y09(.2)
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Eil. nr. Statistinis rodiklis
4.4.1.

Vaikai, gydyti stacionaro priėmimoskubios pagalbos skyriuje dėl smurto
artimoje aplinkoje

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Lytis
Amžiaus grupės, metais

Iš viso, vyrai, moterys
0–3; 4–6; 7–9; 10–14; 15–17
Iš viso (S00-T98)
Galvos sužalojimai ( S00-S09)
Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29)
Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai
(S30-S39)
Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69)
Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99)
Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07)
Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19)
Nudegimai (T20-T32)

Nuo 2013 m.

Sužalojimai, apsinuodijimai
ir tam tikri išorinių poveikių
padariniai (kodai pagal
TLK-10-AM: S00-T98)

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)
2017 m. birželis

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą
Higienos instituto Sveikatos
informacijos centras

Patyrė sužalojimus nuo
artimos aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio
Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
4.4.2.

Suaugę asmenys, gydyti stacionaro
priėmimo-skubios pagalbos skyriuje
dėl smurto artimoje aplinkoje

Lytis
Amžiaus grupės, metais

Sužalojimai, apsinuodijimai
ir tam tikri išorinių poveikių
padariniai (kodai pagal
TLK-10-AM: S00-T98)

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio) (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio) (-ės)
(X85-Y09(.0)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio
(X85-Y09(.1)
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.), (X85Y09(.2)
Iš viso, vyrai, moterys
18–24; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–64, 65 metų ir vyresni
Iš viso (S00-T98)
Galvos sužalojimai ( S00-S09)
Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29)
Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai
(S30-S39)
Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69)
Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99)
Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07)
Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19)
Nudegimai (T20-T32)

Patyrė sužalojimus nuo
artimos aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio

Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
(X85-Y09(.0)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio
(X85-Y09(.1)
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
(X85-Y09(.2)

Nuo 2013 m.

2017 m. birželis Higienos instituto Sveikatos
informacijos centras
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Eil. nr. Statistinis rodiklis
4.5.

Parametras

Asmenys, gydyti stacionare dėl smurto Lytis
artimoje aplinkoje

Sužalojimai, apsinuodijimai
ir tam tikri išorinių poveikių
padariniai (kodai pagal
TLK-10-AM: S00-T98)

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Iš viso, vyrai, moterys
Iš viso (S00-T98)
Galvos sužalojimai ( S00-S09)
Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29)
Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai
(S30-S39)
Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69)
Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99)
Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07)
Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19)
Nudegimai (T20-T32)

Nuo 2012 m.

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)
2017 m. birželis

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą
Higienos instituto Sveikatos
informacijos centras

Patyrė sužalojimus nuo
artimos aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio

Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
4.5.1.

Vaikai, gydyti stacionare dėl smurto
artimoje aplinkoje

Lytis
Amžiaus grupės, metais

Sužalojimai, apsinuodijimai
ir tam tikri išorinių poveikių
padariniai (kodai pagal
TLK-10-AM: S00-T98)

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
(X85-Y09(.0)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio
(X85-Y09(.1)
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
(X85-Y09(.2)
Iš viso, vyrai, moterys
0–3; 4–6; 7–9; 10–14; 15–17
Iš viso (S00-T98)
Galvos sužalojimai ( S00-S09)
Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29)
Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai
(S30-S39)
Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69)
Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99)
Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07)
Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19)
Nudegimai (T20-T32)

Patyrė sužalojimus nuo
artimos aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio

Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
(X85-Y09(.0)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio
(X85-Y09(.1)
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
(X85-Y09(.2)

Nuo 2012 m.

2017 m. birželis Higienos instituto Sveikatos
informacijos centras
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Eil. nr. Statistinis rodiklis
4.5.2.

Suaugę asmenys, gydyti stacionare
dėl smurto artimoje aplinkoje

Parametras

Parametro reikšmės

Laiko eilutė

Lytis

Iš viso, vyrai, moterys

Nuo 2012 m.

Amžiaus grupės, metais

18–24; 25–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–64, 65 metų ir vyresni
Iš viso (S00-T98)
Galvos sužalojimai ( S00-S09)
Kaklo ir krūtinės ląstos sužalojimai (S10-S29)

Sužalojimai, apsinuodijimai
ir tam tikri išorinių poveikių
padariniai (kodai pagal
TLK-10-AM: S00-T98)

Pilvo, juosmens, stuburo juosmeninės dalies ir dubens sužalojimai
(S30-S39)
Pečių lanko ir rankos sužalojimai (S40-S69)
Klubų ir kojų sužalojimai (S70-S99)
Kelių kūno sričių sužalojimai (T00-T07)
Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis (T15-T19)
Nudegimai (T20-T32)

Patyrė sužalojimus nuo
artimos aplinkos asmenų:
Intymaus partnerio

Šeimos narių ir kitų artimos
aplinkos asmenų
1

Oficialiosios statistikos portalas

2

Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas

Sutuoktinio (-ės), buvusio sutuoktinio (-ės), partnerio (sugyventinio (-ės),
buvusio partnerio (sugyventinio (-ės)
(X85-Y09(.0)
Tėvų ar įtėvių (motinos (pamotės), įmotės, tėvo (patėvio), įtėvio
(X85-Y09(.1)
Kitų artimos aplinkos asmenų (brolio, sesers, senelio (-ės) ir kt.)
(X85-Y09(.2)

Statistinio
rodiklio OSP1
skelbimo laikas
(metai, mėnuo)
2017 m. birželis

Institucija, atsakinga už
statistinės informacijos
parengimą
Higienos instituto Sveikatos
informacijos centras

