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VGTPT kviečia registruotis psichologus, norinčius padėti apklausti vaikus
baudžiamajame procese
Nuo šiandien Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pradeda psichologų, norinčių
dalyvauti vaikų ar kitų pažeidžiamų asmenų apklausose baudžiamajame procese, registravimą.
Numatoma registravimą rengti etapais. Šiuo metu įsirašyti į šį sąrašą kviečiami psichologai, turintys
psichologijos studijų krypties teisės psichologijos šakos aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba
psichologai, turėję per pastaruosius 3 metus patirties apklausiant nepilnamečius baudžiamajame
procese (dalyvavo ne mažiau kaip 5 vaikų ar kitų specialių apsaugos poreikių turinčių asmenų
apklausose baudžiamajame procese). Šiems psichologams nėra taikomas reikalavimas būti
išklausiusiems įvadinius mokymus.
Šiuos reikalavimus atitinkantys psichologai kviečiami registruotis iki š. m. gegužės 11 d.
Atkreiptinas dėmesys, kad prašyme psichologas turi nurodyti veiklos teritoriją, kurioje jis ketina teikti
savo paslaugas.
Dokumentus galima teikti paštu, elektroniniu paštu arba asmeniškai Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybai (Odminių g. 3, Vilnius). Išsamią informaciją apie dokumentų pateikimo tvarką
galima rasti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos interneto svetainėje http://vgtpt.lrv.lt/.
Kitas registracijos etapas prasidės gegužės mėnesį. Jame bus registruojami įvadinius mokymus ar
jiems lygiaverčius mokymus išklausę psichologai. Planuojama, kad specialių įvadinių mokymų dėl
nepilnamečių apklausų baudžiamajame procese psichologams organizatorių Valstybinė teismo
psichiatrijos tarnyba parinks jau kitą mėnesį, baigus viešųjų pirkimų procedūras. Išklausę šiuos
mokymus specialistai galės pateikti prašymus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai
įrašyti juos į sąrašą.
Apie tokių mokymų organizavimo laiką, vietą, registraciją bus pranešta atskiru pranešimu.
Nuo liepos 1 d. psichologų dalyvavimas mažamečių (iki 14 metų) nukentėjusiųjų ar liudytojų
apklausose bus būtinas. Taip pat psichologas privalės dalyvauti nepilnamečių (iki 18 metų)
nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei, sveikatai, laisvei,
seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dėl pelnymosi iš nepilnamečio
prostitucijos ar nepilnamečio įtraukimo į prostituciją. Proceso dalyvių prašymu arba ikiteisminio
tyrimo pareigūno, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo teisėjo iniciatyva psichologai turės dalyvauti
nepilnamečių nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausose ir dėl kitų nusikaltimų, taip pat nepilnamečių
įtariamųjų ir kaltinamųjų apklausose.
Numatoma, kad dėl to ženkliai išaugs psichologų, padedančių apklausti vaikus baudžiamajame
procese, paslaugų poreikis. Įstatymas nustato, kad Vyriausybės nustatyta tvarka turi būti sudarytas
psichologų, dalyvaujančių baudžiamajame procese apklausiant vaikus, sąrašas.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teismas pasirinks psichologą iš šio sąrašo ir susisieks
su juo nurodytais kontaktais. Psichologams už darbą sumokės ir patirtas išlaidas kompensuos
ikiteisminį tyrimą atliekanti ikiteisminio tyrimo įstaiga arba prokuratūra, teisminio nagrinėjimo metu
– teismas.
Už psichologo darbo valandą bus mokama 13 eurų atlyginimas (tiek mokama ir valstybės skirtiems
advokatams), o už darbą švenčių, ne darbo dienomis ar ne darbo valandomis bus mokama pusantro
karto daugiau. Atlyginimas bus mokamas už faktinį paslaugų teikimo laiką – pasiruošimą ir
dalyvavimą apklausoje bei kelionę į apklausos vietą ir atgal. Taip pat bus kompensuotos kelionės
išlaidos.
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