
PATVIRTINTA 

Kauno apygardos teismo kanclerio  

2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.V1-170 

 

APMOKĖJIMO PSICHOLOGAMS UŽ DARBĄ KAUNO APYGARDOS TEISMO 

PROCESUOSE TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Apmokėjimo psichologams už darbą Kauno apygardos teismo (toliau – Teismas) 

procesuose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato apmokėjimo psichologams už darbą Kauno 

apygardos teisme vykdomose nepilnamečių liudytojų, nukentėjusiųjų, įtariamųjų ar specialių 

apsaugos poreikių turinčių nukentėjusių asmenų (toliau – asmenys) apklausose Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo proceso kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų 

nurodytais atvejais. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. Ne darbo diena – šeštadienis ir sekmadienis. 

2.2. Ne darbo valanda – laikas po darbo dienos 17 valandos ir (arba) iki darbo dienos 8 

valandos. 

2.3. Švenčių diena – Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kitame įstatyme nustatyta 

švenčių diena. 

2.4. Iškvietimo vieta – Kauno miesto savivaldybės teritorija, pagal 

https://www.geoportal.lt/savivaldybes/kaunas.  

3. Priklausomai nuo procesinio veiksmo sudėtingumo ir informacijos, kuri bus gaunama 

atliekant apklausą ar kitus procesinius veiksmus, apimties, psichologui pasiruošti procesiniam 

veiksmui atlikti gali būti skiriama nuo 1 val. iki 3 val. 

4. Apskaičiuojant atlyginimo už psichologo faktinį darbo laiką dydį vienos psichologo 

darbo valandos užmokesčio dydis prilyginamas vienam užmokesčio baziniam dydžiui (toliau – 

UBD), patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 

„Dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo 

užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“. 

5. Už psichologo darbą švenčių, ne darbo dienomis ar ne darbo valandomis vienos 

psichologo darbo valandos užmokesčio dydis prilyginamas 1,5 UBD. 

6. Psichologams jų patirtos išlaidos kompensuojamos vadovaujantis Liudytojams, 

nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir 

apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 524 „Dėl 

Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio 

nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių nusižengimų teisenoje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Kelionių automobiliais išlaidų apmokėjimo 

metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 

13P-156-(7.1.2) ir Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, 

Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (su 

vėlesniais pakeitimais). 

https://www.geoportal.lt/savivaldybes/kaunas


7. Psichologams, dalyvaujantiems asmens apklausoje, sumokama už darbą ir 

kompensuojamos šios išlaidos: 

7.1. išmokamas atlyginimas už faktinį darbo laiką, į kurį įeina laikas, skirtas apklausai 

pasiruošti ir dalyvauti apklausoje, taip pat kelionės laikas į apklausos vietą ir atgal; 

7.2. kompensuojamos kelionės į apklausos vietą ir atgal, kitos patirtos su atvykimu ir 

išvykimu į Kauno apygardos teismą išlaidos.  

 

II SKYRIUS 

KELIONĖS Į APKLAUSOS VIETĄ IR ATGAL LAIKO IR IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS 

 

8. Psichologo kelionės į apklausos vietą ir atgal laikas apskaičiuojamas vadovaujantis 

Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko 

normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 

m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1R-253 „Dėl Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių 

veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

9. Kelionei į apklausos atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas: 

9.1. kai nuosavu transportu vykstama į kitą iškvietimo vietą (kitos savivaldybės teritoriją) 

nei gyvena psichologas, laikoma, kad atstumas yra nuvažiuojamas 75 km/h greičiu. Prie šio laiko 

pridedama ne daugiau kaip 20 minučių kelionei gyvenamosiose vietose skirto laiko; 

9.2. kai vykstama tarpmiestiniu transportu (autobusu, traukiniu), laikoma, kad atstumas yra 

nuvažiuojamas per vidutinę kelionės konkrečiu maršrutu trukmę. Jeigu vykstama keičiant 

tarpmiestinio transporto priemonę ir psichologas pateikia tai pagrindžiančius kelionės dokumentus, 

kelionei į apklausos atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvas apskaičiuojamas atsižvelgiant į 

dokumentuose nurodytus duomenis ir tarpmiestinio transporto laukimo laiką. Kelionei iki 

tarpmiestinio transporto sustojimo vietos bei iš tarpmiestinio transporto sustojimo vietos iki 

apklausos atlikimo vietos ir atgal skirtas laikas apskaičiuojamas: 

9.2.1 kai vykstama ne ilgesniu nei 0,5 km atstumu, negali viršyti 10 minučių viena kryptimi; 

9.2.2 jeigu vykstama ilgesniu nei 0,5 km atstumu, negali viršyti 40 minučių viena kryptimi. 

10. Psichologams, gyvenantiems ne iškvietimo vietoje, kelionės į apklausos vietą ir atgal 

išlaidos nuosavu transportu apskaičiuojamos pagal formulę: 

 

Išlaidos = a ×2 × Nk × k /100; 

Kur: 

a – atstumas nuo išvykimo vietos iki apklausos atlikimo vietos (km.) 

Nk: – lengviesiems automobiliams su benzininiais varikliais bazinė degalų sunaudojimo 

norma paskaičiuojama pagal šią formulę: 

Nk = 5,4×√𝑽𝒉  ;  
𝒍

𝟏𝟎𝟎 
km , 

– lengviesiems automobiliams su dyzeliniais varikliais bazinės degalų sunaudojimo 

normos apskaičiuojamos pagal šią formulę: 

Nk = 3,8×√𝑽𝒉  ;  
𝒍

𝟏𝟎𝟎 
km , 

Vh - automobilio variklio darbinis tūris kubiniais litrais, nurodytas transporto priemonės registracijos 

liudijime. 

k – 1 litro degalų kaina (eurais) 

10.1. Žiemos metu, nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d., apskaičiuota bazinė degalų sunau-

dojimo norma didinama 10 procentų. 



10.2. Vietoje benzino naudojant suskystintas naftos dujas, skaičiuojamos bazinės benzino 

kuro normos padidinamos 20 procentų.   

11. Apskaičiuodamas patirtas kelionės išlaidas, kompensuojamos kelionės atstumą tarp Lie-

tuvos miestų Teismo buhalterijos skyriaus darbuotojas nustato naudodamasis internetine atstumu 

paieškos sistema „maps.lt“ 

12. Kelionės išlaidas įrodantys dokumentai yra: 

12.1. vykstant nuosavu transportu – degalų įsigijimo kvitai, kurių įsigijimo data turi būti 

kelionės į Teismą dienos arba viena diena prieš vykimą į Teismą dieną. 

12.2. vykstant tarpmiestiniu ar miesto transportu – kelionės bilietai. Kelionės bilietai, 

liudijantys kelnės į iškvietimo vietą išlaidas, yra pagrindas apmokėti kelionės atgal išlaidas. 

III SKYRIUS 

DOKUMENTŲ UŽPILDYMAS, TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS 

13. Psichologas, dalyvavęs Kauno apygardos teisme vykusioje asmens apklausoje, 

užpildo Prašymą sumokėti už darbą ir kompensuoti patirtas išlaidas (toliau – Prašymas) (Aprašo 

priedas Nr. 1), prie jo prideda Aprašo 12 punkte nurodytas išlaidas patvirtinančius dokumentus, 

automobilio techninio paso kopiją bei individualios veiklos pažymos kopiją. 

14. Prašymo dalį „2. Faktinis darbo laikas (išskyrus kelionės laiką)“ užpildo teismo 

posėdžių sekretorius, patvirtindamas psichologo laiką, skirtą apklausai pasiruošti, ir dalyvavimo 

apklausoje laiką.  

15. Psichologas užpildytą Prašymą ir dokumentus, nurodytus Aprašo 12 ir 13 punktuose 

(toliau –dokumentai), pateikia Kauno apygardos teismui, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po 

apklausos, šiais būdais: 

15.1. po apklausos perduoda teismo posėdžių sekretoriui; 

15.2. siunčia paštu arba pristato asmeniškai Prašymo formoje nurodytu adresu.  

16. Aprašo 15.1. papunktyje nurodytu atveju teismo posėdžių sekretorius Prašymą ir 

pridedamus dokumentus užregistruoja ir perduoda Teismo buhalterijos skyriaus darbuotojui, 

atsakingam už Prašymų sumokėti už darbą ir kompensuoti patirtas išlaidas patikrinimą. 

17. Teismo buhalterijos skyriaus atsakingas darbuotojas patikrina, ar Prašyme pateikti 

duomenys ir skaičiavimai atitinka teisės aktuose ir Apraše nustatytus reikalavimus, ir užpildo 

kontrolinę Prašymo formos dalį, skirtą Teismo Buhalterijos skyriaus atsakingiems asmenims 

užpildyti. 

18. Teismo buhalterijos skyriaus atsakingas darbuotojas nenustatęs neatitikimų, 

informuoja psichologą Prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, kad psichologas pateiktų 

Teismui sąskaitą faktūrą psichologo Prašyme nurodytai išlaidų sumai kompensuoti.  

19.  Nustatęs neatitikimų, dėl kurių Prašyme nurodytos sumos viršija pagal tvarką 

priklausančias išmokėti sumas, Teismo buhalterijos skyriaus atsakingas darbuotojas grąžina 

psichologui susipažinti psichologo nurodytu elektroninio pašto adresu visiškai užpildyto Prašymo 

kopiją ir informuoja, kad psichologas pateiktų Teismui sąskaitą faktūrą Prašyme Teismo buhalterijos 

skyriaus atsakingo asmens nurodytai išlaidų sumai kompensuoti.  

20. Teismas sprendimą sumokėti psichologui priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

Prašymo ir visų dokumentų gavimo dienos. Jeigu psichologo pateiktame Prašyme ar dokumentuose 

yra trūkumų ar neatitikimų, Teismas turi teisę prašyti psichologo pateikti papildomą informaciją ir 

(arba) trūkstamus dokumentus. Teismas apie trūkumus ar neatitikimus informuoja psichologą 



Prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu. 

21.  Teismo nutarties patvirtintą kopiją kartu su sąskaita-faktūra ir kitais psichologo 

pateiktais dokumentais pagal nustatytą tvarką teismo posėdžių sekretorius pateikia apmokėti Teismo 

buhalterijos skyriui. 

22. Teismo buhalterijos skyrius sumoka psichologui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 

sprendimo sumokėti psichologui priėmimo dienos. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Psichologui už darbą ir patirtas išlaidas išmokėtas sumas pagrindžiantys dokumentai 

(ar jų kopijos) pridedami prie bylos medžiagos (ikiteisminio tyrimo medžiagos), siekiant užtikrinti 

galimą proceso išlaidų priteisimą ir išieškojimą.  

__________________ 

 
  



Psichologams apmokėjimo už dalyvavimą Kauno apygardos teismo 

procesuose tvarkos aprašo,  

patvirtinto Kauno apygardos teismo kanclerio 2018 m. lapkričio 21 d. 

įsakymu Nr. V1-170, 

priedas Nr. 1 

 

 

 

___________________________________________________ 
(Prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė, pareigos) 

 

Kauno apygardos teismui 

A. Mickevičiaus g.18 

44312 Kaunas 

 

 

PRAŠYMAS  

APMOKĖTI UŽ DARBĄ IR KOMPENSUOTI PATIRTAS IŠLAIDAS 

 

20__ m. ___________________ d. 

KAUNAS 

 

 

Prašau man apmokėti už darbą Kauno apygardos teismo byloje (apklausoje) 

 Nr.                                                    ir kompensuoti patirtas išlaidas. 

 

 
1. Kelionės atvykimo į Kauno apygardos teismą ir atgal laikas 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo 

atlikimo 

data 

Kelionės 

atstumas, km 

www.maps.lt 

Kelionės maršrutas Kelionės į 

teismą ir 

atgal 

skirtas 

laikas 

(nurodyti 

valandas ir 

minutes) 

Atlyginimo 

suma,  

Eur 
Išvykimas Atvykimas 

Nuolatinės 

gyvenamosios 

ar darbo 

vietos adresas 

ir išvykimo 

laikas 

Atvykimo į 

Kauno 

apygardos 

teismą 

laikas 

1. Pasiruošimas 

apklausai 
      

2. Dalyvavimas 

apklausoje 
      

3.        

4.        

Iš viso:  

 

 
2. Faktinis darbo laikas (išskyrus kelionės laiką) (pildo Teismo posėdžių sekretorius) 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo atlikimo pradžia ir pabaiga (nurodyti 

datą, valandas ir minutes, nuo – iki) 

Teismo posėdžių 

sekretoriaus vardas, 

pavardė, parašas 

1. Pasiruošimas apklausai   

2. Dalyvavimas apklausoje   

3.    

 

  



3. Faktinis darbo laikas (išskyrus kelionės laiką) (pildo psichologas) 

  Laikas ir išlaidų suma, Eur 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Valandos ir 

minutės darbo 

dienomis ir 

darbo 

valandomis 

Atlyginimo 

suma, Eur 

Valandos ir 

minutės 

švenčių ne 

darbo 

dienomis ar 

ne darbo 

valandomis 

Atlyginimo 

suma, Eur 

Atlyginimo 

suma, Eur 

1.       
2.       
3.       

                                                        Iš viso:  

 
4. Kitos patirtos išlaidos, susijusios su dalyvavimu apklausoje (pildoma, jeigu specialistas gyvena ir (ar) veiklą 

vykdo ne iškvietimo vietoje) 

4.1. Kelionės nuosavu transportu į apklausos vietą ir atgal išlaidos 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Vykimo 

maršrutas 

Atstumas 

(į teismą 

ir atgal) 

(www.m

aps.lt) 

(a) 

Transporto 

priemonė 

(markė, 

modelis, reg. 

Nr., variklio 

darbinis tūris, 

(Vh) 

Bazinė 

degalų 

sunaudojimo 

norma 100 

km 

(Nk )* 

1 litro 

degalų 

kaina 

 (k) 

Išlaidų suma, Eur 

 

(a×2×Nk×k/100) 

1. Pasiruošimas 

apklausai 
      

2. Dalyvavimas 

apklausoje 
      

Iš viso:  
4.2. Vykimas keleiviniu transportu 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Vykimo maršrutas Išlaidų suma, 

Eur 

1. Pasiruošimas apklausai   
2. Dalyvavimas apklausoje   
3.    

                                                                                                                                   Iš viso:  

4.3. Gyvenamosios patalpos nuomos, dienpinigių išlaidos, susijusios su dalyvavimu apklausoje 
Eil. 

Nr. 

Išlaidų pavadinimas (išvardyti) Išlaidų suma, Eur 

1.   
2.   
3.   

Išlaidų suma (1+3+4) iš viso, Eur 

* automobiliams su benzininiais varikliais bazinės degalų sunaudojimo normos paskaičiuojama pagal šią formulę: 

 Nk = 5,4 × √𝑽𝒉  ;  
𝒍

𝟏𝟎𝟎 
km , 

                    automobiliams su dyzeliniais varikliais bazinės degalų sunaudojimo normos paskaičiuojama pagal šią formulę: 

                                                      Nk = 3,8 × √𝑽𝒉  ;  
𝒍

𝟏𝟎𝟎 
km , 

Naudojant suskystintas naftos dujas, skaičiuojamos bazinės benzino kuro normos padidinamos 20 procentų.   

  

http://www.maps.lt/
http://www.maps.lt/


 

Psichologo banko sąskaitos numeris: 

 

Prie prašymo pridedu šiuos dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas: 

Eil. 

Nr. 

Dokumento pavadinimas 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme nurodyti duomenys yra išsamus ir teisingi: 

Psichologo parašas Psichologo vardas, pavardė 

  

Psichologo telefono numeris Psichologo elektroninio pašto adresas 

 

 

 

 

 

Pildo Teismo buhalterijos skyriaus atsakingi darbuotojai: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Valandos, atlyginimo ir išlaidų suma 

Valandos darbo 

dienomis ir 

darbo 

valandomis 

Atlyginimo ar 

išlaidų suma, 

Eur 

Valandos 

švenčių, ne 

darbo 

dienomis 

ar ne darbo 

valandomis 

Atlyginimo 

ar išlaidų 

suma, Eur  

Atlyginimo ar 

išlaidų suma iš 

viso, Eur 

1. Pasiruošimas apklausai      

2. Dalyvavimas apklausoje      

3. Kelionės į Kauno 

apygardos teismą ir atgal 

laikas (apklausai 

pasiruošti) 

     

4.  Kelionės į Kauno 

apygardos teismą ir atgal 

laikas (apklausai atlikti) 

     

5. Sunaudotų degalų išlaidos vykstant transporto priemone  

6.  Vykimas keleiviniu transportu  

7. Kitos patirtos išlaidos, susijusios su dalyvavimu apklausoje (išvardyti)  

7.1.   

7.2.   

7.3.   

7.4.   

7.5.   

                                                                                                                                       Iš viso:  

 

Išlaidų apskaičiavimą ir dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas, patikrinęs teismo Buhalterijos 

skyriaus atsakingas darbuotojas 
 

 

_____________________  ________________ ______________________________ 

          (pareigos)            (parašas)                   (vardas, pavardė) 

 

 


