
Pagalbos tarnybos specialistai (konsultantas, 

teisininkas, psichologas), teikdami pagalbą nuo 

nusikalstamos veikos nukentėjusiems 

asmenims, 

atlieka šias funkcijas:

1. Įvertina individualius nukentėjusio asmens 

poreikius, atsiradusius dėl įvykdytos nusikals- 

tamos veikos, ir kartu su nukentėjusiu asmeniu 

sudaro akredituotos pagalbos priemonių įgyven-

dinimo planą;

2.1. Informuoja nukentėjusį asmenį apie:

jo teises ir institucijas, kurios gali jas užtikrinti;

įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines 

paslaugas;

sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;

galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti skundą

kompetetingai institucijai dėl nusikalstamos veikos,  

nuo kurios jis nukentėjo;

baudžiamajame procese dalyvaujančias 

kompetetingas institucijas ir jų teikiamą pagalbą.

2.2. Teikia emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą arba

    ją organizuoja.

2.3. Jei nukentėjusiam asmeniui reikia saugios vietos, 

  organizuoja laikiną nukentėjusio asmens apgyven- 

    dinimą.

2.4. Nukentėjusio asmens prašymu organizuoja jo

    palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas.

Nukentėjusio asmens teisės:

kreiptis dėl tyrimo pradėjimo,

gauti informaciją apie savo teises,

gauti informaciją apie bylos eigą,

pateikti prašymus,

pareikšti nušalinimą,

teikti įrodymus,

gauti nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą,

turėti atstovą,

gauti nemokamą teisinę pagalbą,

gauti nemokamą specializuotą pagalbą,

gauti apsaugos priemones,

gauti vertimą žodžiu ir raštu,

būti lydimai (-am) pasirinkto asmens,

teisę į privačių duomenų apsaugą,

apskųsti sprendimus,

gauti patirtų išlaidų kompensaciją,

pasakyti baigiamąją kalbą.

Nukentėjusieji gali naudotis savo teisėmis 

viso proceso metu - teikiant pareiškimą 

policijai, vykstant ikiteisminiam tyrimui ir bylą 

nagrinėjant teisme.
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PAGALBA 

NUO NUSIKALSTAMOS

VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS

ASMENIMS

Pagalbą akreditavo Socialinių paslaugų

 priežiūros departamentas prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Akredituotos pagalbos tikslas - užtikrinti Lietuvos

Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos

nukentėjusiems asmenims įstatyme numatytos

pagalbos teikimą nuo nusikalstamos veikos

nukentėjusiam asmeniui.

Pagalba teikiama nuotoliniu būdu ar susitikus gyvai

Pagalbos tarnybos ir nukentėjusio asmens sutarimu

pasirinktais būdais ir priemonėmis.

NEMOKAMA ir teikiama

 KONFIDENCIALIAI

Pagalba nukentėjusiems asmenims yra

2. Organizuoja ir teikia Pagalbos plane numatytą

akredituotą pagalbą:



Pagalba teikiama, neatsižvelgiant į tai,

ar nukentėjęs asmuo ar jo teisėtas

atstovas pateikė kompetetingai

valstybės ar savivaldybės institucijai

skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl

nusikalstamos veikos, ar nepateikė.

Pagalbos tarnyba organizuoja
akredituotos pagalbos teikimą kai:

        nukentėjęs asmuo tiesiogiai kreipiasi į

Pagalbos tarnybą, atvykdamas į ją arba

susisiekdamas nurodytais kontaktais 

(telefono ryšio numeriu, elektroniniu paštu);

      dėl nukentėjusio asmens, jam sutikus, į

Pagalbos tarnybą kreipiasi pirmojo kontakto

institucija, pateikdama nukentėjusio asmens

duomenis (vardą ir (ar) pavardę, kontaktinį

telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio pašto

adresą);

    nukentėjusio asmens prašymu į Pagalbos

tarnybą gali kreiptis kiti asmenys, kurie,

nukentėjusiam asmeniui sutikus, Pagalbos 

tarnybai nurodo jo vardą ir (ar) pavardę,

kontaktinį telefono ryšio numerį ir (ar) 

elektroninio pašto adresą, nusikalstamą 

veiką, nuo kurios asmuo nukentėjo. 

Šie asmenys, kreipdamiesi į Pagalbos 

tarnybą, nurodo savo vardą, pavardę,

telefono ryšio numerį ir (ar) elektroninio

pašto adresą.

Į Pagalbos tarnybą gali kreiptis:

pats nukentėjęs asmuo,

kitas asmuo, gavęs nukentėjusio asmens 

sutikimą,

ikiteisminio tyrimo įstaigos,

prokuratūra (prokuroras),

teismai,

bendrasis pagalbos centras,

savivaldybių administracijos,

socialinių paslaugų įstaigos,

švietimo ar sveikatos priežiūros įstaigos,

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnybos.

Jei nukentėjęs asmuo yra vaikas:

    Pagalbos tarnyba informuoja vaiką, jo 

atstovus pagal įstatymą apie vaiko teises ir 

apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos, galinčią jas užtikrinti, 

nurodydama juridinio asmens pavadinimą, 

veiklos vykdymo teritorijos adresą, telefono 

ryšio numerį, elektroninio pašto adresą;

         Ir jei jis ir (ar) jo atstovai pagal įstatymą 

tiesiogiai kreipėsi į Pagalbos tarnybą, 

Pagalbos tarnyba apie nukentėjusį vaiką 

informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybą (nurodo vaiko vardą ir (ar) 

pavardę, gimimo datą, nusikalstamą veiką, nuo 

kurios vaikas nukentėjo), o ji imasi Lietuvos

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų

įstatyme numatytų veiksmų.
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