
Apklausa 

dėl psichologų dalyvavimo vaikų 

apklausose baudžiamajame 

procese 



• Apklausos laikas – š. m. liepos ir rugpjūčio mėnesiai; 

 

• Elektroniniu paštu išplatintas 8 klausimų klausimynas, pildomas internetu; 

 

• Sulaukta 127 respondentų atsakymų; 

 

• Kuriant klausimus ir atliekant apklausą bendradarbiauta su VšĮ „Paramos vaikams 

centras“ ir Lietuvos psichologų sajunga. 



Dalyvavimas vaiko, nukentėjusiojo ar liudytojo baudžiamojoje 

byloje apklausoje 



Nedalyvavę, tačiau pageidaujantys ateityje 

dalyvauti vaikų apklausose 

TAIP 76 

NE 16 



Dalyvavimas mokymuose, susijusiuose su vaikų apklausa 

baudžiamajame procese 

TAIP 42 

NE 85 



Mokymų, susijusių su vaikų apklausa baudžiamajame procese, 

organizavimas 

• VšĮ „Paramos vaikams centras“ – 23 respondentai; 

• Studijų sudėtinė dalis – 7 respondentai; 

• Kauno apygardos prokuratūra – 5 respondentai; 

• Užsienyje – 2 respondentai; 

• VšĮ „Vaiko namas“ – 2 respondentai; 

• Pats vedė mokymus – 2 respondentai; 

• Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymų centras „Dainava“ – 1 
respondentas; 

• Kauno pedagogų kvalifikacijos centras – 1 respondentas; 

• Nacionalinė teismų administracija – 1 respondentas; 

• Kauno technikos universitetas – 1 respondentas; 

• Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – 1 respondentas; 

• Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – 1 respondentas. 

 
 
 
 



Norintys dalyvauti mokymuose, susijusiuose su vaikų apklausa 

baudžiamajame procese 

TAIP 109 

NE 14 



Sunkumai, su kuriais teko susidurti dalyvaujant vaikų apklausose 

ir siūlymai juos spręsti 

• 1. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas – tyrėjų, prokurorų, teisėjų nelankstumas, 

nesupratimas psichologo vaidmens, kompetencijos stoka. Būtini šių asmenų mokymai – 12 

respondentų; 

• 2. Profesinių žinių trūkumas. Problemą išspręstų mokymai psichologams – 12 respondentų; 

• 3. Organizaciniai sunkumai – laiko trūkumas pasiruošti apklausai, sudėtinga suderinti su 

tiesioginiu darbu. Problemą galėtų išspręsti psichologų sąrašo sukūrimas, papildomų psichologų 

etatų teismuose įsteigimas – 10 respondentų; 

• 4. Neaiškus psichologo statusas, vaidmuo apklausoje – jis apklausia, ar padeda apklausti? 

Problemą galėtų išspręsti profesionali vieninga psichologinės apklausos/dalyvavimo apklausoje 

metodika – 8 respondentai;  

• 5. Tinkamų apklausų kambarių trūkumas. Reikia įrengti daugiau – 5 respondentai; 

• 6. Neapmokama už darbą – 3 respondentai; 

• 7. Techniniai trūkumai – ryšio perdavimo priemonių trukdžiai, prasta garso kokybė, apklausos 

kambario netinkama lokacija (galimybė susitikti su įtariamuoju/kaltinamuoju) – 1 respondentas. 



Vienos vaiko apklausos atlikimo kaina (skaičiuojant 1 valandą 

apklausai pasirengti ir 2 valandas apklausai atlikti) 

Iki 50 Eur 4 

Nuo 50 iki 100 Eur 40 

Nuo 100 iki 150 Eur 21 

Nuo 150 Eur iki 200 5 

Nuo 200 Eur 4 



Pageidaujantys būti įtrauktais į psichologų sąrašą 

TAIP 77 

NE 14 

GALBŪT 36 



2016 metų statistika 

• apklausti 7073 nepilnamečiai liudytojai ir nukentėjusieji, 911 iš jų 
dalyvavo psichologai; 

• apklausti 1436 nepilnamečiai įtariamieji; 

• nepilnamečiai liudytojai ir nukentėjusieji apklausti daugiau nei 4200 
ikiteisminio tyrimo bylose (iš jų virš 2000 – mažamečių liudytojų ir 
nukentėjusiųjų); 

• nuo nusikalstamų veikų nukentėjo 2734 vaikai; 

• nusikalstamų veikų padarymų įtariamų nepilnamečių buvo 1453; 

• vienam teismo psichologui teko apie 100 nepilnamečių apklausų 
baudžiamosiose bylose (įskaitant įvadinius pokalbius prieš apklausas); 

• viena teismo psichologo darbo diena valstybei šiuo metu kainuoja 48,5 
– 61,8 Eur. 



 

 

Ačiū už dėmesį! 


