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Policija užregistruos Jūsų pranešimą ir spręs, ar 
pradėti ikiteisminį tyrimą. Apie priimtą sprendimą 
jus informuos paštu. Jei tyrimas bus pradėtas, tyrėjas 
arba prokuroras pripažins jus nukentėjusiuoju(ąja). 
Tyrimo metu Jūs galite būti dar kartą pakviesta(s) 
papasakoti apie tai, kas įvyko. Tyrėjas apklaus įvykio 

Kokios yra 
mano kaip 
nukentėjusio 
asmens teisės?

Žemiau yra pateikiamos pagrindinės Jūsų, kaip 
nukentėjusio asmens teisės. Savo teisėmis Jūs galite 
naudotis viso baudžiamojo proceso metu – teikiant 
pareiškimą policijai, vykstant ikiteisminiam tyrimui ir 
bylą nagrinėjant teisme. 

Jūs turite teisę:
1. Kreiptis dėl tyrimo pradėjimo

Jeigu nukentėjote nuo nusikaltimo, Jūs turite teisę 
raštu arba žodžiu kreiptis į policiją arba prokuratūrą su 
prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą. 

2. Gauti patvirtinimą raštu, kad Jūsų prašymas gautas  
Jūs turite teisę gauti patvirtinimą raštu, kad Jūsų 
prašymas, skundas arba pranešimas apie nusikaltimą yra 
gautas ir užregistruotas. 

3. Gauti informaciją apie dėl Jūsų 
prašymo priimtą sprendimą

Jūs turite teisę būti informuota(s) raštu apie dėl Jūsų 
prašymo, skundo ar pranešimo priimtą sprendimą. 
Sprendimas gali būti pradėti ikiteisminį tyrimą arba 
atsisakyti jį pradėti. Sprendimas atsisakyti pradėti ikiteis-
minį tyrimą gali būti skundžiamas prokurorui.

4. Teisę į specialiųjų poreikių vertinimą
Jūs turite teisę į Jūsų poreikių baudžiamajame procese 
įvertinimą, siekiant nustatyti, ar Jums proceso metu 
reikėtų papildomos paramos ar apsaugos.

Kas vyksta 
pranešus apie 
nusikaltimą? 
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liudininkus, įtariamąjį, gali apžiūrėti įvykio vietą. Tyrė-
jo tikslas yra kuo išsamiau išsiaiškinti įvykio aplinkybes 
ir surinkti jas pagrindžiančius įrodymus. Užbaigus tyri-
mą, surinkta medžiaga perduodama prokurorui, kuris 
sprendžia, ar perduoti bylą teismui.

Prokurorui nusprendus, jog surinktų įrodymų pakanka, 
jis perduoda bylą nagrinėti teismui. Teisėja(s) paskiria 
teismo posėdžio laiką, į posėdį kviečia nukentėjusįjį ir 
jo(s) atstovą, kaltinamąjį ir jo(s) gynėją, liudininkus. 
Posėdžio metu teismas išklauso nusikaltimu kaltinamo 
asmens ir nukentėjusiojo, taip pat liudininkų parody-
mus. Baigus nagrinėti bylą, teismas priima sprendi-
mą – pripažinti kaltinamą asmenį kaltu ar jį išteisinti.

Jei nusikaltimu kaltinamas arba nukentėjęs asmuo, 
ar prokuroras su teismo sprendimu nesutinka, gali jį 
skųsti. Tokį apeliacinį skundą nagrinės aukštesnis 
teismas, kuris gali iš naujo įvertinti bylos aplinkybes. 
Aukštesnio teismo sprendimas gali būti dar kartą 
skundžiamas – Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. 
Šio teismo sprendimas yra galutinis ir nebegali būti 
skundžiamas. 

5. Gauti informaciją apie bylos eigą
Jeigu dėl Jūsų skundo buvo pradėtas ikiteisminis tyri-
mas, Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, kokiame 
etape yra nusikaltimo tyrimas. Šiuo tikslu policijos 
tyrėjas Jums suteiks reikiamus kontaktinius duomenis.   

6. Gauti pranešimą, jeigu įtariamasis 
paleidžiamas iš laisvės atėmimo įstaigos

Jūs turite teisę prašyti policijos tyrėjo arba prokuroro, 
jog Jums praneštų, jeigu įtariamasis (kaltinamasis, nu-
teistasis) yra paleidžiamas iš laisvės atėmimo įstaigos.

7. Gauti nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą
Jūs turite teisę kreiptis į teismą, kad nusikaltimą 
padaręs asmuo atlygintų Jums padarytą žalą. Ieškinys 
dėl žalos atlyginimo teikiamas baudžiamojoje byloje 
arba kreipiantis į teismą atskirai, civiline tvarka. Jeigu 
nukentėjote nuo smurtinio nusikaltimo, galite kreiptis 
ir dėl  žalos kompensavimo ne teismo tvarka (žr. 8). 

8. Kreiptis dėl kompensacijos už smurtiniu 
nusikaltimu padarytą žalą 

Jeigu nukentėjote nuo smurtinio nusikaltimo arba 
esate artimas giminaitis asmens, mirusio dėl smurtinio 
nusikaltimo, Jūs turite teisę kreiptis dėl kompensacijos 
už smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, ne teismo 
tvarka. Prašymas dėl kompensacijos teikiamas Tei-
singumo ministerijai arba Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos tarnybai. 

9. Gauti nemokamą teisinę pagalbą
Jūs turite teisę į nemokamą advokato pagal-
bą kreipiantis į teismą dėl nusikaltimu padarytos 
žalos atlyginimo. Jeigu Jūsų pajamų ir turto lygis 
nedidelis, Jūs turite teisę prašyti Jums skirti valstybės 
apmokamą advokatą, atstovausiantį Jus viso baudžia-
mojo proceso metu. 
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10. Gauti nemokamą specializuotą pagalbą
Jeigu nukentėjote nuo nusikaltimo, Jūs turite teisę 
gauti nemokamą psichologinę, konsultacinę, socialinę 
ir kitą praktinę pagalbą. Ši pagalba jums turi būti tei-
kiama nemokamai ir tais atvejais, kai apie nusikaltimą 
nebuvo pranešta policijai. Pagalbos centrų kontaktus 
rasite bukleto 6 puslapyje.

11. Būti lydimai(m) pasirinkto asmens
Ikiteisminio tyrimo metu ir teisme Jūs turite teisę 
būti lydima(s) savo pasirinkto asmens. Tai gali būti 
draugas(ė), artimas giminaitis ar pagalbą teikiančios 
organizacijos atstovas(ė). Lydintis asmuo gali su 
jumis dalyvauti apklausose ir teismo posėdžiuose, 
laikydamasi(s) patvirtintos tvarkos, apie kurią jį (ją) 
informuos ikiteisminio tyrimo pareigūnas arba teisėjas. 

12. Gauti apsaugos priemones
Jeigu yra rizika, jog patirsite nusikaltimą padariusio as-
mens kerštą, bauginimą ar bandymą Jus paveikti, Jūs 
turite teisę į įstatymų numatytą apsaugą. Išsamesnę 
informaciją apie galimybę taikyti apsaugą, pavyzdžiui, 
anonimiškumą, Jums suteiks tyrėjas arba prokuroras.  

13. Teisę į privačių duomenų apsaugą
Tyrimo metu surinkti Jūsų privatūs duomenys, 
tokie kaip adresas, telefono numeris, Jūsų artimųjų 
kontaktiniai duomenys, negali būti suteikti ar atskleisti 
įtariamajam asmeniui.

14. Gauti vertimą žodžiu ir raštu
Jeigu nekalbate ar prastai suprantate lietuvių kalbą, 
Jūs turite teisę gauti nemokamą vertimą į gimtąją arba 
kitą Jums gerai suprantamą kalbą. Vertimas teikiamas 
žodžiu Jums bendraujant su pareigūnais ir teisme, bei 
raštu, išverčiant visus svarbiausius Jums įteikiamus 
procesinius dokumentus. 

15. Susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga 
Jūs turite teisę ikiteisminio tyrimo metu susipažinti su 
ikiteisminio tyrimo medžiaga bei daryti jos išrašus ir 
kopijas. Bylą perdavus teismui, Jūs taip pat turite teisę 
susipažinti su papildoma, po bylos perdavimo gauta 
bylos medžiaga, daryti jos išrašus ir kopijas. 

16. Teikti prašymus ir skųsti sprendimus
Jūs turite teisę teikti prašymus ir apskųsti tyrėjo, pro-
kuroro arba teisėjo sprendimus, pavyzdžiui, sprendimą 
nutraukti ikiteisminį tyrimą. Jūs taip pat turite teisę 
apskųsti teismo nuosprendžius ar nutartis. 

17. Gauti patirtų išlaidų kompensaciją
Jūs turite teisę gauti transporto, apgyvendinimo ir 
kitų su dalyvavimu apklausose ar teismo posėdžiuose 
susijusių išlaidų kompensaciją. Jūs taip pat turite teisę 
gauti informaciją, kaip ir kokiomis sąlygomis Jums šios 
išlaidos bus kompensuotos.

Išsamesnę informaciją apie savo turimas teises ir 
baudžiamąjį procesą rasite internetinėje svetainėje 
nukentejusiems.lt.
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Kokia pagalba 
man priklauso? 
Teisinė pagalba 

Jeigu Jūsų turtas ir pajamos nedidelės, Jūs galite 
gauti nemokamą arba iš dalies kompensuojamą 
teisinę pagalbą. Ši pagalba apima advokato paslaugas – 
dokumentų rengimą bei Jūsų atstovavimą ikiteisminio 
tyrimo metu ir teisme. Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos svetainėje teisinepagalba.lt esanti 
skaičiuoklė Jums padės įvertinti, ar pagal turto ir 
pajamų lygį jums priklauso nemokama teisinė pagalba.

Dėl valstybės apmokamos teisinės pagalbos sky-
rimo sprendžia Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnyba. Teikdama(s) prašymą dėl teisinės 
pagalbos, galite nurodyti, kurio Tarnybos sąraše 
esančio advokato paslaugų pageidautumėte. Tarnyba, 
svarstydama Jūsų prašymą, į tai atsižvelgs, ir jeigu 
tam nebus objektyvių kliūčių, pavyzdžiui, per didelis 
pageidaujamo advokato darbo krūvis, Jums paskirs 
Jūsų pasirinktą advokatą.

Jūs galite prašyti skirti ir advokatą, kurio nėra Tarny-
bos sąraše. Tokiu atveju Jums kartu su prašymu reikėtų 
pateikti ir Jūsų pasirinkto advokato rašytinį sutikimą 
atstovauti Jus byloje.

Teisinė pagalba bylose dėl žalos atlyginimo
Nukentėję nuo nusikaltimų asmenys turi teisę kreiptis 
į teismą dėl žalos atlyginimo. Tą galima padaryti dviem 
būdais – arba pateikiant ieškinį baudžiamojoje byloje, 
kuri pradėta tiriant nusikaltimą, arba, teismui išnagri-
nėjus bylą, pateikiant civilinį ieškinį.

Bylose dėl žalos atlyginimo advokato teisinė pagalba 
visiems nukentėjusiesiems yra nemokama, neatsi-
žvelgiant į  jų pajamas ar turtą. Tokiu atveju teikiant 
prašymą dėl teisinės pagalbos Valstybės garantuo-
jamos teisinės pagalbos tarnybai  pridėkite policijos 
pareigūno arba prokuroro nutarimą pripažinti Jus 
nukentėjusiuoju(aja).

Išsamią informaciją, kaip pateikti prašymą, bei pra-
šymo formas rasite Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos svetainėje teisinepagalba.lt 
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Psichologinė pagalba 
Nukentėję nuo nusikaltimo, Jūs įgyjate teisę į nemoka-
mą konsultacinę, psichologinę ir kitą Lietuvoje prieina-
mą pagalbą. Šia pagalba galite naudotis nepriklausomai 
nuo to, ar kreipėtės į policiją.

Sveikatos priežiūros įstaigose teikiama pagalba 
Psichologinė pagalba nemokamai teikiama polikliniko-
se. Kiekvienam besikreipusiajam priklauso 12 nemoka-
mų vienos valandos trukmės konsultacijų. Psichologo 
konsultacijai poliklinikoje būtina iš anksto registruotis. 
Jeigu psichologinė pagalba reikalinga skubiai, ją galima 
gauti be eilės. Išsamų poliklinikų ir kitų sveikatos 
priežiūros įstaigų sąrašą pagal savo gyvenamąją vietą 
rasite Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje 
svetainėje sam.lrv.lt -> Struktūra ir kontaktai -> Sveika-
tos sistemos įstaigos.  

Nevyriausybinių organizacijų teikiama pagalba
Psichologinę pagalbą krizių atvejais teikia Krizių 
įveikimo centras. Centro psichologai konsultuoja ir 
nuotoliniu būdu, Skype programėle. Iš anksto konsul-
tacijai registruotis nereikia. Pirmoji konsultacija yra 
nemokama. 

Kontaktinė informacija:

Adresas: Antakalnio g. 97, Vilnius
Tel. +370 640 51555 
Skype: krizesiveikimas
Darbo laikas: I-V 16-20 val., VI 12-16 val.

Emocinę paramą ir pagalbą teikia emocinės para-
mos tarnybos. Šiose tarnybose dirbantys specialiai 
apmokyti ir paruošti savanoriai paramą teikia telefonu 
ir internetu.

Parama telefonu ir internetu teikiama šiais 
kontaktais:

Jaunimo linija 
8 800 28888
jaunimolinija.lt 
I-VII, visą parą

Vaikų linija 
116 111
vaikulinija.lt 
I-VII, 11:00 - 21:00

Tel.
Svetainė

Darbo laikas

Tel.
Svetainė

Darbo laikas

Tel.
Svetainė

Darbo laikas

Linija Doverija
(parama teikiama 
rusų kalba) 
8 800 77277

II-VI, 16.00 - 20.00

Pagalbos   
moterims 
linija 
8 800 66366
moters-pagalba.lt  
I-VII, visą parą

Vilties linija 
116 123
viltieslinija.lt 
I-VII, visą parą
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Savivaldybė Akmenės r., Joniškio r., Pakruojo r.,
Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r.

Organizacija Moterų veiklos inovacijų centras
Tel. 8 652 24232

El. p. mvic@splius.lt

Savivaldybė Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, 
Lazdijų r., Varėnos r.

Organizacija Alytaus miesto moterų krizių centras
Tel. 8 645 45287

El. p. ammkc@aktv.lt 

Savivaldybė Anykščių r., Molėtų r., Utenos r.
Organizacija Anykščių moterų užimtumo 

ir informacijos centras
Tel. 8 615 45464

El. p. anyksciumoterys@gmail.com

Savivaldybė Birštono, Kaišiadorių r., Kauno r., Prienų r.
Organizacija Asociacija „Kauno moterų draugija“

Tel. 8 603 89833
El. p. kmd.asoc@gmail.com 

Konsultacinė ir 
praktinė pagalba

Konsultacinę ir praktinę pagalbą nukentėjusiems nuo 
įvairių nusikaltimų teikia Paramos aukoms iniciatyva. 
Pagalba apima emocinę paramą, informacijos suteiki-
mą, praktines konsultacijas su baudžiamuoju procesu 
susijusiais klausimais. Pagalbą teikiantys savanoriai 
gali palydėti Jus einant į policiją, teismą bei kitas 
institucijas. 

Susisiekti su Paramos aukoms iniciatyva galima 
telefonu, elektroniniu paštu arba Skype programėle 
savanorių budėjimo metu (darbo dienomis 18-20 val.). 

Kontaktinė informacija:

Adresas: Jogailos g. 16, Vilnius
Tel.: +370 5 2623450
El. paštas: paramaaukoms@vilias.lt 
Skype: parama.aukoms 
vilias.lt

Specializuota pagalba 
Dėl smurto artimoje aplinkoje 

Specializuotos pagalbos centrai
Specializuotos pagalbos centrai teikia nemokamą konfi-
dencialią pagalbą nukentėjusioms nuo smurto mote-
rims ir kitoms suaugusioms smurto artimoje aplinkoje 
aukoms. Iš centro darbuotojų gausite emocinę paramą, 
kvalifikuotą socialinę bei teisinę pagalbą, tarpininka-
vimą bendraujant su policija, socialiniais darbuotojais, 
kitomis institucijomis. 

Kontaktinė informacija:
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Savivaldybė Biržų r., Kupiškio r., Panevėžio m., 
Panevėžio r., Pasvalio r., Rokiškio r.

Organizacija Lietuvos agentūros „SOS 
vaikai“ Panevėžio skyrius

Tel. 8 699 86866  
El. p. paramosnamai@gmail.com

Savivaldybė Elektrėnų, Šalčininkų r., Širvintų r., 
Švenčionių r., Trakų r., Vilniaus m.,

Organizacija Moterų informacijos centras
Tel. 8 5 2629003, 8 650 95216

El. p. spc@lygus.lt

Savivaldybė Ignalinos r., Visagino r., Zarasų r.
Organizacija Visagino šeimos krizių centras

Tel. 8 699 20069, 8 686 60657
El. p. viltisvskc@gmail.com

Savivaldybė Jonavos r., Kėdainių r., Ukmergės r.
Organizacija Moters pagalba moteriai

Tel. 8 618 40044
El. p. info@moters-pagalba.lt 

Savivaldybė Jurbarko r., Kelmės r., Tauragės r.
Organizacija Tauragės moters užimtumo 

ir informacijos centras
Tel. 8 446 61565, 8 616 55877

El. p. taurage@moterscentras.w3.lt

Savivaldybė Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, 
Šakių r., Vilkaviškio r.

Organizacija Marijampolės apskrities 
moters veikos centras

Tel. 8 343 59525, 8 633 55007
El. p. spc.mar@gmail.com 

Savivaldybė Kauno m.
Organizacija Kauno apskrities moterų krizių centras

Tel. 8 679 31930
El. p. kaunoaspc@kamkc.lt 

Savivaldybė Klaipėdos m., Palangos m., Neringos m.
Organizacija Klaipėdos socialinės ir 

psichologinės pagalbos centras
Tel. 8 46 350099, 8 650 60094

El. p. kmn@moteriai.lt 

Savivaldybė Klaipėdos r., Kretingos r., Skuodo r., Šilutės r.
Organizacija Kretingos moterų informacijos 

ir mokymo centras
Tel. 8 445 78024, 8 605 82331

El. p. kretingosmoterys@gmail.com 

Savivaldybė Mažeikių r., Plungės r., Rietavo, Telšių r.
Organizacija Telšių krizių centras

Tel. 8 609 02636, 8 68229459, 8 444 74282
El. p. kriziucentras@gmail.com 

Savivaldybė Pagėgių, Šilalės r.
Organizacija Koordinacinis centras „Gilė“

Tel. 8 610 10715
El. p. koordinaciniscentras@gmail.com

Savivaldybė Raseinių r.
Organizacija Raseinių krizių centras

Tel. 8 657 87475
El. p. info@kriziucentras.eu
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Apgyvendinimas
Jeigu Jums ir Jūsų vaikams reikia skubaus 
apgyvendinimo, jį suteikti gali krizių centrai. Šių centrų 
darbuotojai teikia ir socialinę, psichologinę bei teisinę 
pagalbą, padeda išspręsti įvairias praktines problemas.

Į krizių centrus dėl laikino apnakvindinimo (iki 3 parų) 
galite kreiptis bet kuriuo paros metu. Moterims su 
vaikais teikiamos iki šešių mėnesių apgyvendinimo 
paslaugos. Visos krizių centrų teikiamos paslaugos 
yra nemokamos. Krizių centrai veikia visose Lietuvos 
savivaldybėse. 

Kontaktinė informacija:

Savivaldybė Akmenės rajono 
Organizacija Labdaros ir paramos fondas, 

Prieglobstis, padalinys Krizių centras
Tel. 8 686 72 236

El. p. fondas.prieglobstis@gmail.com

Savivaldybė Alytaus miesto 
Organizacija Asociacija Alytaus Miesto 

Moterų Krizių Centras
Tel. (8 315) 71 170, 8 611 54 342

El. p. ammkc@aktv.lt

Savivaldybė Alytaus miesto 
Organizacija Alytaus vaikų globos namai, 

Šeimos krizių centras
Tel. (8 315) 79 852

El. p. rastine@avgn.lt

Savivaldybė Anykščių rajono 
Organizacija Anykščių rajono socialinių paslaugų 

centro Motinos ir vaiko krizių tarnyba
Tel. (8 381) 43 140, 8 615 14 928

El. p. info@socialinespaslaugos.lt

Savivaldybė Birštono 
Organizacija Nemajūnų dienos centras

Tel. (8 319) 43 722
El. p. centras@nemajunudc.lt

Savivaldybė Elektrėnų 
Organizacija Elektrėnų socialinės globos namų 

apgyvendinimo savarankiško 
gyvenimo namai

Tel. (8 381) 52 079, 8 615 14 928
El. p. info@socialinespaslaugos.lt

Savivaldybė Elektrėnų 
Organizacija Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras

Tel. 8 685 84 609
El. p. esrcentras@gmail.com

Savivaldybė Ignalinos rajono 
Organizacija Didžiasalio vaikų globos ir socialinės 

paramos šeimai centras
Tel. (8 386) 59 200, (8 386) 59 199

El. p. sala@ignalina.lt

Savivaldybė Jonavos rajono 
Organizacija Jonavos rajono socialinių paslaugų 

centras, apgyvendinama padaliniuose: 
Rimkų, Upninkų, Žeimių

Tel. (8 349) 64 601, 8 618 41 413, 
(8 349) 20 513, (8 349) 45 212
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Savivaldybė Joniškio rajono 
Organizacija Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo 

centro Krizių centras – nakvynės namai
Tel. (8  426) 65 535

El. p. jolita.rudiene@gmail.com

Savivaldybė Joniškio rajono 
Organizacija Jurbarko socialinės paslaugos

Tel. (8 447) 43 103
El. p. vilija.bajoriniene@jurbarkosp.lt

Savivaldybė Kauno miesto 
Organizacija Kauno kartų namai

Tel. (8 37) 36 3546, +370 37 363230
El. p. info@kartunamai.lt

Savivaldybė Kauno miesto 
Organizacija Kauno miesto socialinių paslaugų 

centro nakvynės paslaugų skyrius
Tel. (8 37) 40 8087, (8 37) 35 3987, 8 684 81 

095, (8 37) 73 1822 (budintis nr.)
El. p. n.gudenaite@kaunospc.lt, 

v.vasiliauskiene@kaunospc.lt

Savivaldybė Kauno rajono 
Organizacija Kauno rajono socialinių paslaugų 

centro skyrius Krizių centras
Tel. (8 37) 55 1241, 8 620 95 167

El. p. krz.centras@gmail.com

Savivaldybė Kazlų Rūdos 
Organizacija Kazlų Rūdos socialinės paramos 

centro padalinys Krizių centras
Tel. (8 343) 25 425

El. p. r.andriusiene@gmail.com

Savivaldybė Kelmės rajono 
Organizacija Tytuvėnų RSPC Krizių centras

Tel. (8 427) 56 276
El. p. tytpspc@gmail.com

Savivaldybė Kelmės rajono 
Organizacija Biudžetinės įstaigos Liolių socialinės 

globos namų Krizių centras
Tel. (8 427) 44 260

El. p. info@lioliaisn.lt

Savivaldybė Kelmės rajono 
Organizacija Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

Tel. (8 427) 69 067
El. p. maryte.lenciene@sptkelme.lt

Savivaldybė Klaipėdos miesto 
Organizacija Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės 

centro Pagalbos moterims padalinys
Tel. (8 46) 41 6516, 8 685 43 997, 8 649 01 104

El. p. pagalbosmoterimspadalinys@gmail.
com, gerovescentras@gmail.com

Savivaldybė Klaipėdos rajono 
Organizacija Gargždų socialinių paslaugų krizių centras

Tel. 8 686 33 702
El. p. administracija@gargzduspc.lt

Savivaldybė Kupiškio rajono 
Organizacija Kupiškio socialinių paslaugų 

centro Krizių centro padalinys
Tel. 8 616 28 920, (8 459) 51 021

El. p. paslaugu.centras@kupiskis.lt
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Savivaldybė Kėdainių rajono 
Organizacija Kėdainių pagalbos šeimai centras

Tel. (8 347) 55 531
El. p. saulute@kedainiai.lt

Savivaldybė Kėdainių rajono 
Organizacija Kėdainių bendruomenės socialinis centras

Tel. (8 347) 50 497
El. p. ruta.kaupiene@kedainiai.lt

Savivaldybė Marijampolės 
Organizacija Marijampolės moters veiklos centras

Tel. 8 633 55 007

Savivaldybė Marijampolės savivaldybė
Organizacija Marijampolės socialinės pagalbos 

centras, Soc. rizikos šeimų krizių centras
Tel. (8 343) 54 354, 8 615 30 269

El. p. centras@mspc.lt

Savivaldybė Mažeikių rajono 
Organizacija Mažeikių rajono socialinių paslaugų 

tarnyba – Krizių centras
Tel. 8 616 04942

Savivaldybė Molėtų rajono 
Organizacija Molėtų vaikų savarankiško 

gyvenimo namai (Krizių centras)
Tel. (8 383) 51 141, 8 682 26 611

El. p. mvgdirektorius@gisnet.lt, 
maziukai5@moletuvaikai.lt

Savivaldybė Pagėgių 
Organizacija Pagėgių savivaldybės socialinių 

paslaugų centras
Tel. (8 441) 56 081

El. p. n.kovaliova@pagegiai.lt

Savivaldybė Pakruojo rajono 
Organizacija Pakruojo nestacionarių 

socialinių paslaugų centras
Tel. (8 421) 51 110

El. p. ncentras@gmail.com

Savivaldybė Panevėžio miesto 
Organizacija Panevėžio agentūros „SOS 

vaikai“ Šeimos namai
Tel. 8 699 86 866, 8 610 10 722

El. p. paramosnamai@gmail.com

Savivaldybė Panevėžio rajono 
Organizacija Panevėžio rajono socialinių paslaugų 

centro padalinys Vadoklių nestacionarių 
socialinių paslaugų namai

Tel. (8 45) 55 22 41, 8 605 25 325
El. p. vadokliu.nspn@gmail.com

Savivaldybė Pasvalio rajono 
Organizacija Grūžių vaikų globos namų padalinys 

Šeimos krizių centras
Tel. (8 451) 42 600, (8 451) 42 546

El. p. gruziuvgn@pasvalys.lt

Savivaldybė Plungės rajono 
Organizacija Plungės krizių centras

Tel. (8 448) 71 882
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Savivaldybė Prienų rajono 
Organizacija Prienų r. savivaldybės administracijos 

socialinės paramos skyrius (nukreipia 
į kitus rajonus apgyvendinimui)

Tel. (8 319) 611 61

Savivaldybė Radviliškio rajono 
Organizacija Radviliškio parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centras
Tel. (8 422) 53 499, (8 422) 53 492, 8 610 15 002

El. p. info@rpbspc.lt

Savivaldybė Raseinių rajono 
Organizacija Lietuvos raudonojo kryžiaus 

draugijos Raseinių skyrius
Tel. (8 428) 52 407

Savivaldybė Skuodo rajono 
Organizacija Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras

Tel. (8 440) 52 262
El. p. svdcentras@gmail.com

Savivaldybė Tauragės rajono 
Organizacija Tauragės socialinių paslaugų centras

Tel. (8 446) 72 280

Savivaldybė Telšių rajono 
Organizacija Telšių krizių centras

Tel. (8 444) 74 282
El. p. kriziucentras@gmail.com

Savivaldybė Utenos rajono 
Organizacija Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras

Tel. (8 389) 61 623, 8 618 61 636
El. p. ucentras@ugdymas.utenas.lm.lt

Savivaldybė Utenos rajono 
Organizacija Utenos apskrities vyrų krizių centras

Tel. 8 684 71 056
El. p. utenosvyruvkc@gmail.com

Savivaldybė Utenos rajono 
Organizacija Utenos rajono socialinių paslaugų centras

Tel. (8 389) 50 990

Savivaldybė Varėnos rajono 
Organizacija Varėnos socialinių paslaugų centras

Tel. (8 310) 51 080
El. p. info@varenosspc.lt

Savivaldybė Vilkaviškio rajono 
Organizacija Vilkaviškio socialinės pagalbos centras

Tel. (8 342) 20 780
El. p. soc.pagalba@gmail.com

Savivaldybė Vilniaus miesto 
Organizacija Vilniaus miesto krizių centras

Tel. (8 5) 233 2508
El. p. info@vmkc.lt

Savivaldybė Vilniaus rajono 
Organizacija Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko krizių centras
Tel. (8 5) 246 3156

El. p. k.kriziucentras@gmail.com
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Savivaldybė Vilniaus rajono 
Organizacija Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras
Tel. 8 645 38 840

El. p. geisiskiucentras@gmail.com

Savivaldybė Visagino savivaldybė
Organizacija Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras 

Krizinės pagalbos motinai ir vaikui skyrius
Tel. (8 386) 75 280, 8 625 31 165

El. p. vpvc@sugardas.lt

Savivaldybė Zarasų rajono 
Organizacija Zarasų rajono socialinių paslaugų centras

Tel. 8 647 90 148, (8 385) 51 537
El. p. soc.paslaugos@gmail.com

Savivaldybė Šakių rajono 
Organizacija Vilties žiedas

Tel. 8 345 57514, 
El. p. d.diktoriene@viltiesziedas.lt

Savivaldybė Šakių rajono 
Organizacija Marijampolės moters veiklos centras

Tel. 8 343 59525, 8 633 55007

Savivaldybė Šalčininkų rajono 
Organizacija Savarankiško gyvenimo namai (Šalčininkų 

rajono savivaldybės Čiužiakampio 
senelių globos namų padalinys)

Tel. (8 380) 38 010
El. p. m.zareckij@sgn.lt

Savivaldybė Šalčininkų rajono 
Organizacija Eisiškių asmens sveikatos 

priežiūros centro Globos skyrius
Tel. (8 380) 56 302

El. p. direktorius@easpc.lt

Savivaldybė Šiaulių miesto 
Organizacija Šiaulių m. SPC Laikino 

apgyvendinimo tarnyba
Tel. (8 41) 43 9832, (8 41) 54 5954

El. p. spc@siauliai.lt

Savivaldybė Šiaulių rajono 
Organizacija Motinos Teresės šeimų namai

Tel. 8 650 26 956

Savivaldybė Šilalės rajono 
Organizacija Šilalės rajono socialinių paslaugų 

namai Paramos šeimai tarnyba
Tel. (8 449) 51 250, (8 449) 76 124

Savivaldybė Šilutės rajono 
Organizacija Šilutės socialinių paslaugų centras

Tel. (8 441) 53 014, (8 441) 53 212, 8 616 36 878
El. p. silutesspc@gmail.com

Savivaldybė Širvintų rajono 
Organizacija Širvintų rajono savivaldybės 

socialinių paslaugų centras
Tel. (8 382) 53 400, (8 382) 49 121

El. p. info@sirvintuspc.lt

Savivaldybė Švenčionių rajono 
Organizacija Švenčionėlių socialinių paslaugų 

centras Paramos šeimai tarnyba
Tel. (8 37) 31 318, 

El. p. svencioneliupst@gmail.com
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Dėl prekybos žmonėmis ir išnaudojimo
Jeigu nukentėjote nuo prekybos žmonėmis ar išnaudo-
jimo priverstiniam darbui, konfidencialią nemokamą 
pagalbą nukentėjusiems ir jų artimiesiems tokiais 
atvejais teikia: 

 � Kovos su prekyba žmonėmis centras
 � Caritas
 � Dingusių žmonių ir jų šeimų paramos centras 

Šių organizacijų teikiama pagalba apima:

 � Teisines konsultacijas
 � Psichologo konsultacijas
 � Socialinio darbuotojo pagalbą
 � Pagalbą bendraujant su policija ir kitomis instituci-

jomis
 � Paramą maistu, drabužiais, apgyvendinimu
 � Pagalbą susirandant darbą, tvarkant įvairius 

dokumentus 
 � Pagalbą ir palydėjimą tyrimo ir teisminio proceso 

metu

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu 
centro kontaktinė informacija:

Skyrius Kauno 
Adresas Rotušės a. 23, Kaunas

Tel. 8 672 17335, 8 646 68648
El. p. kaunas@anti-trafficking.lt

Skyrius Klaipėdos 
Adresas Minijos g. 2, Klaipėda

Tel. 8 678 18791
El. p. klaipeda@anti-trafficking.lt

Skyrius Panevėžio 
Adresas Respublikos g. 38-3/5, Panevėžys

Tel. 8 634 79523, 8 625 86140
El. p. panevezys@anti-trafficking.lt

Skyrius Programa “Prieš seksualinę prievartą”
Adresas Tilžės g. 22 - 311, Šiauliai

Tel. 8 607 12468
El. p. lt.antirape@gmail.com

Skyrius Marijampolės 
Adresas Kudirkos g. 51, Marijampolė

Tel. 8 631 53173
El. p. marijampole@anti-trafficking.lt

Skyrius Socialinio darbo skyrius
SOS pagalbos skambutis

Adresas Rotušės a.23, Kaunas
Tel. 8 679 61617

El. p. info@anti-trafficking.lt

Skyrius Tauragės 
Adresas K. Donelaičio g. 21, Tauragė

Tel. 8 646 32720
El. p. taurage@anti-trafficking.lt

Skyrius Teisinės pagalbos
Adresas Tilžės g. 22 - 311, Šiauliai

Tel. 8 646 32728
El. p. teisinepagalba@anti-trafficking.lt
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Skyrius Šiaulių 
Adresas Tilžės g. 22 - 311, Šiauliai

Tel. 8 653 74459, 8 607 12468
El. p. siauliai@anti-trafficking.lt

Skyrius Pagrindinė būstinė: 
Adresas Rotušės a. 23, Kaunas

Tel. 8 671 32147
El. p. centras@anti-trafficking.lt 

Caritas kontaktinė informacija:

Skyrius Vilniaus archivyskupijos Caritas 
Adresas Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius

Tel. (5) 2611014, faksas: (5) 2314396     
El. p. info@vilnius.caritas.lt 

Skyrius Kauno archivyskupijos Caritas 
Adresas A. Jakšto g. 4, LT-44279 Kaunas

Tel. (37) 209011   
El. p. caritas@kn.lcn.lt

Skyrius Telšių vyskupijos Caritas 
Adresas Laukuvos 2, 90311 Rietavas

Tel. 8 615 15922    
El. p. telsiucaritas@gmail.com

Skyrius Šiaulių vyskupijos Caritas 
Adresas Tilžės g. 186, LT-76296 Šiauliai

Tel. 8 657 45358
El. p. siauliuvc@gmail.com

Skyrius Panevėžio vyskupijos Caritas
Adresas Upytės g. 3, LT-35248 Panevėžys

Tel. (45) 437371             
El. p. paneveziocaritas@gmail.com

Skyrius Vilkaviškio vyskupijos Caritas
Adresas J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė

Tel. (343) 56338
El. p. caritas@vk.lcn.lt

Skyrius Kaišiadorių vyskupijos Caritas 
Adresas Birutės g. 9, LT-56124 Kaišiadorys

Tel. 8 601 11454      
El. p. caritas@ks.lcn.lt 

Dingusių žmonių ir jų šeimų paramos centro 
kontaktinė informacija :

Adresas A. Jakšto g. 9, Vilnius
Tel. Nemokama pagalbos linija: 8 800 26161

El. p. centras1@missing.lt

 
Išsamesnę informaciją apie baudžiamąjį procesą, 
savo teises ir pagalbos galimybes rasite internetinėje 
svetainėje nukentejusiems.lt.
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Šio bukleto parengimą 
finansiškai parėmė Europos 
Sąjunga pagal Teisingumo 
programą. 

Visa atsakomybė už jo 
turinį tenka Žmogaus teisių 
stebėjimo institutui. Bukleto 
turinys negali būti vertinamas 
kaip atspindintis Europos 
Komisijos nuomonę.


