Registracija susitikti su savanoriu
Vilniaus miesto apylinkės teismas
tel. (8 5) 213 5267
Lietuvos apeliacinis teismas
tel. (8 70) 663 685
Vilniaus apygardos teismas
tel. (8 5) 268 8037
Šiaulių apygardos teismas
tel. (8 65) 216 037
Šiaulių apylinkės teismas
tel. (8 41) 596 068
Klaipėdos miesto apylinkės teismas
tel. (8 46) 397 100
Panevėžio apygardos teismas
tel. (8 45) 454 555 arba (8 45) 468 765
Lietuvos teismų Savanorių tarnybos koordinatorius
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 251 4120
El. p. komunikacija@teismai.lt
Savanorių tarnybos veiklą galite įvertinti užpildydami www.teismai.lt
(skiltyje „Pagalba liudytojams ir nukentėjusiesiems“) esantį klausimyną.

Savanorių
tarnyba teisme –

parama, kai jos reikia

Tik saugus, savo teises ir pareigas žinantis
liudytojas gali būti patikimas ir padėti
nustatyti tiesą vykdant teisingumą.
Kas yra teismo savanoris?
Pagrindinė teismo savanorio misija – padėti Jums teisme jaustis
drąsiau ir saugiau! Savanoriui nėra keliami išsilavinimo reikalavimai, tačiau jis yra išklausęs specialius mokymus ir turi reikiamų
žinių apie teismų sistemą ir teismo procesą, liudytojų ir nukentėjusiųjų teises bei pareigas, gerai pažįsta teismo patalpas, žino, kaip
bendrauti su sunkius išgyvenimus patyrusiais žmonėmis ir teikti
reikiamą pagalbą teismų lankytojams.
Kokią paramą teisme Jums gali suteikti savanoris?
Savanoris padeda susiorientuoti teismo aplinkoje, teikia praktinę
informaciją, susijusią su teismo procesu ir jo eiga (tačiau nekonsultuoja teisiniais klausimais), supažindina su liudytojo ar nukentėjusiojo teisėmis bei pareigomis, išklauso ir padeda teisme pasijausti
saugiau ir drąsiau.
Kaip gauti savanorio paramą teisme?
Atvykę į teismą savanorius atpažinsite iš jų nešiojamo specialaus
ženklo su užrašu „SAVANORIS“. Dėl susitikimo su teismo savanoriu
galite susitarti ir iš anksto – paskambinę telefonu į teisme veikiančią
Savanorių tarnybą.

„Man teko liudyti teisme.

Jaučiausi vieniša ir nesaugi.

Nerimavau dėl klausimų, kokie jie bus,
ką reikės sakyti, nes ne viską tiksliai
prisiminiau... Taip pat buvo nejauku,
nes žinojau, kad teismo patalpose
galėjau susidurti su kaltinamuoju.
Atsiradus galimybei, nutariau
padėti kitiems, atsidūrusiems
panašioje situacijoje.“
Rasa

