
PATVIRTINTA 
siet sėknilypa sėgnulP mo p ri mininko 

20 91 -03 81- įsakymu Nr. V– 52 

____________________________________________________________________________________ 
(Užsakovo įstaigos pavadinimas) 

 sėknilypa sėgnulP teismo pirmininkui 

PRAŠYMAS 
DĖL VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (PSICHOLOGO) PAGALBOS TEIKIMO 

(data) 

_________ 
(vieta) 

Psichologo pagalbos 
teikimo data ir laikas 
Psichologo pagalbos 

teikimo vieta 
Informacija apie bylą/ 

ikiteisminį tyrimą 
(pažymėti, įrašyti) 

- ikiteisminis tyrimas Nr.
- baudžiamoji byla Nr.
- civilinė byla Nr.

Esmė:

Psichologinės pagalbos 
teikimo forma 

(pažymėti, įrašyti) 

- apklausos vykdymas specializuotame vaiko apklausos kambaryje;
- dalyvavimas nepilnamečio/mažamečio apklausoje ikiteisminio tyrimo
metu;
- dalyvavimas nepilnamečio/mažamečio apklausoje teismo posėdžio metu;
- dalyvavimas teismo posėdyje;
- psichologo nuomonės/išvados/paaiškinimo pateikimas žodžiu;
- psichologo nuomonės/išvados/paaiškinimo pateikimas raštu;
- psichologo konsultacija;
- kita:

Nepilnamečio/mažamečio 
statusas, amžius 
(pažymėti, įrašyti) 

- įtariamasis/kaltinamasis;
- nukentėjusysis;
- liudytojas;
- kitas statusas:

Vykimo į vietą būdai 
(pažymėti) 

- yra galimybė vykti kartu užsakovo įstaigos transportu;
- nėra galimybės vykti kartu užsakovo įstaigos transportu;
- transporto priemonė nereikalinga;
- užsakovo įstaiga atlygins psichologo kelionės išlaidas.

Užsakovo kontaktinis 
telefonas, el. paštas 

Pastabos 

___________________________ _____________ _________________________ 
    (Užsakovo pareigos         )                (parašas)     (vardas ir pavardė) 

Vyriausioji specialistė  omsiet( psichologė       ) _____________ ėtyledoG ėlivoD   

Amžius:

(parašas)  

m.

 _________
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