
Kartais tenka dalyvauti ikiteisminio tyrimo apklausoje ir 
papasakoti, kas atsitiko, ką matei ar girdėjai. Kartais 
tenka pasakoti apie labai skaudžius įvykius. Taip gali 

nutikti ne tik Tau, bet ir bet kuriam kitam vaikui, jaunuoliui 
ar suaugusiajam. Tai, ką gali papasakoti, yra labai 

svarbu.

Apklausoje teks kalbėtis su vienu iš šių žmonių: teisėju, 
prokuroru, policijos pareigūnu, psichologu arba vaiko 

teisių apsaugos specialistu. Tau reikės atsakyti į 
užduodamus klausimus – labai svarbu, kad sakytum tiesą.

Kiekvienas vaikas ar jaunuolis, eidamas į apklausą, turi 
turėti savo atstovą. Tau atstovauti gali patikimas 

suaugęs žmogus, kuris gins Tavo teises – juo gali būti 
vienas iš tėvų, globėjų ar kuris nors specialistas (vaiko 
teisių specialistas, socialinis darbuotojas, pedagogas ar 
kt.). Šis žmogus Tave lydės į apklausą, palaikys, suteiks 

informacijos. Nebijok jam pasakyti, jei ko nors bijai ar 
nesupranti.

Daugiau apie kampaniją www.pvc.lt

Organizatorius

VAIKO Apklausa: 
KĄ REIKIA ŽINOTI?

LIUDYTOJO 
ATMINTINĖ 



PRIEŠ APKLAUSĄ JAUSIESI RAMIAU, jei iš anksto žinosi: 
  •  Kas Tave lydės į apklausą
  •  Kas su Tavimi kalbėsis apklausos metu
  •  Kada ir kur vyks apklausa

Liudydamas Tu turi šias teises:
•  Turėti įgaliotąjį atstovą (advokatą ar kitą teisininką);
•  Prašyti, kad apklausoje dalyvautų psichologas, kuris galėtų Tau padėti, jei ko nors nesuprastum ar būtų sunku;
•  Prašyti, kad apklausoje dalyvautų vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistas, kuris padėtų užtikrinti Tavo teises ir interesus;
•  Liudyti specialiai vaikų ir paauglių apklausoms pritaikytame kambaryje;
•  Būti apsaugotam ir atskirtam nuo žmogaus, kuris pasielgė netinkamai;
•  Kalbėti savo gimtąja kalba ir prašyti vertėjo pagalbos, jei sunku kalbėti lietuviškai;
•  Gauti reikalingą psichologo pagalbą.

Apklausos metu:
•  Galbūt pavargsi, norėsi padaryti pertraukėlę, atsigerti ar nueiti į tualetą. Tai savaime suprantama. Pasakyk apie tai su Tavimi kalbančiam žmogui.
•  Galbūt ko nors nesuprasi, pamirši ar suklysi. Taip gali atsitikti. Pranešk ir apie tai.
•  Jei manai, kad klausimus užduodantis žmogus Tave ne taip suprato, pataisyk jį. 
•  Tu turi teisę neatsakyti į klausimus, susijusius su Tavo šeimos nariais. Tačiau atmink, kad visi Tavo atsakymai gali padėti apsaugoti Tave ir kitus žmones. 
•  Papasakok, jei kas nors prieš apklausą Tau grasino, nurodė, ką reikia sakyti, ar neleido ko nors sakyti. Tas žmogus elgėsi netinkamai.
•  Apklausos pabaigoje perskaitysi, perklausysi ar peržiūrėsi savo apklausos protokolą. Jei rasi jame klaidų, būtinai pasakyk.

Jei manai, kad buvo pažeistos Tavo teisės, pasakyk apie tai teisėjui, prokurorui, policininkui, psichologui ar vaiko teisių apsaugos specialistui.
Daugiau apie Tavo teises ir pagalbos galimybes rasi tinklalapyje www.pvc.lt.

Daugiau informacijos ir psichologinę pagalbą Tau gali suteikti:  Paramos vaikams centras – 8 (5) 271 5980, 8 611 43567, pvc@pvc.lt
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos linija vaikams – 8 800 01230, vaikams@lrs.lt
Vaikų linija – 116 111
Jaunimo linija – 8 800 288888
Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai kiekviename mieste ir rajone. Kontaktai: www.vaikoteises.lt

Kampanija yra Europos komisijos Daphne III programos 
remiamo projekto „Vaiko advokacijos centras – geresnės 
vaikų, smurto artimoje aplinkoje aukų/liudytojų apsaugos 
link“, nr. JUST/2013/DAP/AG/5472, dalis.
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