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Administracinės paslaugos
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-

2.

Administracinės paslaugos
versija
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3.

Administracinės paslaugos
pavadinimas

ANTRINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

4.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Tarnyba priima sprendimus gyventojams suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, jai suteiktų įgaliojimų ribose kontroliuoja jos teikimą,
apmoka bylinėjimosi išlaidas bei išmoka užmokestį šios pagalbos teikėjams (advokatams ir advokatų padėjėjams).
Antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas
išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi
išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje
pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
Atsakymas pateikiamas asmeniui jam atvykus į Tarnybą, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu paštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (Žin., 2000, Nr.30-827; 2005, Nr.18-572, 2013, Nr. 54-2675).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti
nustatymo“ (Žin., 2005, Nr. 54-1857; 2006, Nr. 61-2181, TAR, 2014-12-30, Nr. 21089).
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-124 „Dėl prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą formos
patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 54-1860; 2008, Nr. 75-2987, TAR, 2015-07-07, Nr. 11033).
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-300 „Dėl metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei
pagalbai gauti formos patvirtinimo“ (TAR, 2013-12-31, Nr. 270, TAR, 2015-07-07, Nr. 11032)
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 1R-121 „Dėl rekomenduojamos sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos
teikimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 64-3166, TAR, 2014-02-10, Nr. 1351, TAR, 2015-07-07, Nr. 11035)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-06-09 įsakymas 1R-179 „Dėl advokato parinkimo teikti antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose
rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 70-2869, 2012-10-27, Nr. 125-6291, TAR, 2014-03-27, Nr. 3562, TAR, 2015-01-07, Nr. 237)
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 2005, Nr. 85-3140; 2006, Nr. 77-2975, 2008, Nr. 137-5387; 2009, Nr. 75-3062, Žin.,
2010, Nr. 1-7, Žin., 2010, Nr. 81-4228, Žin., 2011, Nr. 4-125, Žin., 2013, Nr. 57-2860, Žin., 2013, Nr. 75-3781, Žin., 2013, Nr. 78-3936, TAR 2014-0611, Nr. XII-903, TAR 2014-06-26, Nr. XII-935, TAR 2014-11-18, Nr. XII-1301, TAR 2014-11-20, Nr. XII-1317)
6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo turi pateikti Tarnybai:
1) prašymą suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
2) dokumentus, pagrindžiančius asmens reikalavimą;
3) dokumentus, įrodančius asmens teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.
Dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti, įrodydamas savo teisę gauti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, priklauso nuo asmens statuso.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnyje nurodyti asmenys turi teisę gauti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą,
neatsižvelgiant į jų turimą turtą ir pajamas. Tokių asmenų sąrašas ir dokumentai, kuriuos jie turi pateikti Tarnybai, pateikiami žemiau esančioje lentelėje.
Asmens statusas
nukentėjusieji
atlyginimą

pageidaujantys

Tarnybai pateikia
gauti

nusikaltimu

padarytos

žalos

ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimą ar teismo nutartį, kuriais
asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju, ir (ar) teismo nuosprendį

asmenys, turintys teisę į socialinę pašalpą

dokumento pateikti nereikia (duomenys gaunami iš valstybės elektroninių
registrų)

asmenys, valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose

stacionarios globos įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra šioje
įstaigoje valstybės išlaikomas

asmenys, turintys sunkų neįgalumą arba pripažinti nedarbingais;
senatvės pensininkai, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių
lygis;
šių asmenų globėjai, kai pagalba reikalinga globotinio teisėms ir
interesams atstovauti bei ginti;

neįgaliojo pažymėjimą, patvirtinantis nustatytą asmens neįgalumo lygį,
darbingumo lygį arba specialiųjų poreikių lygį

asmenys dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis;

turto arešto aktą ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius objektyvias priežastis,
dėl kurių asmuo negali disponuoti savo turtu ir lėšomis, bei metinę gyventojo
(šeimos) turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti
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asmenys, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo,
priverstinio hospitalizavimo ir gydymo pratęsimo klausimai pagal
Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą;
asmenys, kuriems taikomas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis
izoliavimas, pratęsiamas būtinasis hospitalizavimas ir (ar) būtinasis
izoliavimas pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės įstatymą;

sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, patvirtinančią, kad asmeniui taikomas
priverstinis hospitalizavimas ir gydymas ar kad asmeniui taikomas būtinasis
hospitalizavimas ir (ar) būtinasis izoliavimas

jų globėjai (rūpintojai), kai teisinė pagalba reikalinga globotinio
(rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti;
skolininkai, vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo
būsto, kuriame jie gyvena;

dokumentai, patvirtinantys varžytinių, kuriose parduodamas skolininko
paskutinis gyvenamasis būstas, paskelbimą

nepilnamečių vaikų, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvai ar
kiti atstovai pagal įstatymą

dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą dėl šeimos, kurioje auga
nepilnamečiai vaikai, iškeldinimo

nepilnamečiai vaikai, kai įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai
kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo,
išskyrus sudariusius santuoką ar teismo pripažintus visiškai veiksniais
(emancipuotais)

dokumentus patvirtinančius šių asmenų amžių

nepilnamečiai vaikai, nukentėję nuo nusikalstamų veikų žmogaus
sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui,
vaikui ir šeimai, dorovei ir kitose baudžiamosiose bylose, kuriose
įgaliotojo atstovo dalyvavimas būtinas;

dokumento pateikti nereikia (ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras
pateikia motyvuotą nutarimą ar teismas pateikia motyvuotą nutartį, kuriais
pripažinta, kad įgaliotojo atstovo dalyvavimas būtinas;

asmenys, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje
bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje;
neveiksniais pripažinti asmenys bylose dėl globos, dėl teismo sprendimo,
kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo ir
neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar
ribotai veiksniu;

dokumentus, kurie patvirtina pradėtą bylos procesą dėl fizinio asmens
pripažinimo neveiksniu, globos skyrimo, bylos peržiūrėjimo, pripažinimo
veiksniu ir pan.

asmenys bylose dėl gimimo registravimo

civilinės metrikacijos įstaigos išvada dėl atsisakymo registruoti ar atkurti
gimimo įrašą

asmenys bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal
1980-10-25 Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių
aspektų

dokumentus, patvirtinančius tai, kad prašymas dėl neteisėtai išvežto ar laikomo
vaiko grąžinimo yra priimtas centrinėje institucijoje ir neteisėtai išvežtas ar
laikomas vaikas nebuvo grąžintas

kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais
atvejais

dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse
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Asmenys, kurie nėra priskiriami aukščiau įvardintoms asmenų grupėms, Tarnybai pateikia metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją antrinei teisinei
pagalbai gauti.
Prašymas suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir susiję dokumentai gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Tarnybą, atsiunčiamas
paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu pateikiami prašymai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.
7.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

Nagrinėdama, ar asmuo turi teisę gauti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, ar pareiškėjų prašymuose ir prie jų pridėtuose dokumentuose
pateikti duomenys yra teisingi, Tarnyba turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės registrų, kitų fizinių ar juridinių asmenų jų
turimą informaciją (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 18 str. 14 d.)

8.

Administracinės paslaugos
teikėjas

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba
Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius
Tel. (8-5) 264 74 80, faksas (8-5) 264 74 81
teisinepagalba@vgtpt.lt
Teisės skyrius aptarnauja Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus
rajono savivaldybių gyventojus. Dokumentų priėmimas ir išdavimas adresu Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius, tel. (8-5) 264 74 80, faks. (8-5) 264 74 81
teisinepagalba@vgtpt.lt
Kauno skyrius aptarnauja Alytaus miesto, Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Jonavos rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kazlų
Rūdos, Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės, Prienų rajono, Šakių rajono, Varėnos rajono ir Vilkaviškio rajono
savivaldybių gyventojus. Dokumentų priėmimas ir išdavimas adresu Kęstučio g. 21, LT-44320 Kaunas, tel. (8-37) 42 84 43, faksas (8-37) 42 84 05,
kaunoskyrius@vgtpt.lt
Šiaulių skyrius aptarnauja Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Mažeikių rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono, Raseinių rajono,
Šiaulių miesto, Šiaulių rajono ir Telšių rajono savivaldybių gyventojus. Dokumentų priėmimas ir išdavimas adresu Vasario 16-osios g. 49, LT-76296
Šiauliai, tel. (8-41) 52 00 40, faksas (8-41) 21 11 30, siauliuskyrius@vgtpt.lt
Klaipėdos skyrius aptarnauja Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos miesto, Plungės rajono, Rietavo,
Skuodo rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių gyventojus. Dokumentų priėmimas ir išdavimas adresu Vilties g. 10, LT92231 Klaipėda, tel. (8-671) 096 91, klaipedosskyrius@vgtpt.lt
Panevėžio skyrius aptarnauja Anykščių rajono, Biržų rajono, Ignalinos rajono, Kupiškio rajono, Molėtų rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono,
Pasvalio rajono, Rokiškio rajono, Utenos rajono, Visagino miesto ir Zarasų rajono savivaldybių gyventojus. Dokumentų priėmimas ir išdavimas adresu
Klaipėdos g. 72, LT-35194 Panevėžys, tel. (8-45) 43 62 01, panevezioskyrius@vgtpt.lt

9.

Administracinės paslaugos
vadovas

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

Diana Jarmalė, L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas, (8-5) 264 74 82, d.jarmale@vgtpt.lt
Sprendimas dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo priimamas iš karto, kai asmuo kreipiasi. Jeigu nėra galimybės priimti
sprendimą iš karto, jis priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti gavimo dienos (Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 18 str. 2 dalis)
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Tais atvejais, kai sveikatos priežiūros įstaiga kreipiasi dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo arba Žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nurodytais atvejais, Tarnyba priima sprendimą pranešimo gavimo dieną arba artimiausią darbo
dieną, jeigu pranešimas gautas ne darbo laiku, ir nedelsdama apie priimtą sprendimą raštu praneša sveikatos priežiūros įstaigai.
Tais atvejais, kai teismas kreipiasi dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, nagrinėjant bylas dėl fizinio asmens pripažinimo
neveiksniu tam tikroje srityje ir jo globos, dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo, dėl neveiksniu
tam tikroje srityje pripažinto asmens pripažinimo veiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, Tarnyba priima sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo teismo pranešimo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą nedelsdama raštu praneša teismo pranešime nurodytam asmeniui ir teismui.
11.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

Paslauga 1-2 bylose teikiama
asmeniui neatlygintinai arba asmuo
turi apmokėti 50 proc. antrinės
teisinės pagalbos teikimo išlaidų,
jeigu prašoma teisinės pagalbos 3-4
bylose, tais atvejais kai:

asmens pajamos neviršija 10 MMA (už asmenį) +3,75 MMA už kiekvieną išlaikytinį (LR Vyriausybės 200504-27 nutarimas Nr. 468 (Žin., 2006, 61-2181) (MMA – LR Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga)
ir
Turtas neviršija 1 turto vertės normatyvo, nustatyto šeimai (vieniems gyvenantiems asmenims) pagal Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims
įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) 14 straipsnį, dydžio;
Asmuo, turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į jo turimas pajamas ir turtą pagal VGTPĮ 12 str.
(nurodyti Aprašymo 6 punkto lentelėje).

Asmuo turi apmokėti 50 proc.
antrinės teisinės pagalbos teikimo
išlaidų 1-2 bylose, arba 75 proc.
antrinės teisinės pagalbos teikimo
išlaidų 3-4 bylose, jeigu:

asmens pajamos neviršija 15 MMA (už asmenį) + 5,5 MMA už kiekvieną išlaikytinį (LR Vyriausybės 200504-27 nutarimu Nr. 468 (Žin., 2006, 61-2181) patvirtinti turto ir pajamų lygiai teisinei pagalbai gauti) ( MMA
– LR Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga)
ir
Turtas neviršija 1,5 turto vertės normatyvo, nustatyto šeimai (vieniems gyvenantiems asmenims) pagal
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) 14 straipsnį, dydžio;

Asmenims, neatitinkantiems aukščiau išvardintų reikalavimų, antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba neteikiama.
12.

13.

14.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

Prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą forma patvirtinta LR teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 (Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1R-174 redakcija).

Prašymo forma pateikiama interneto svetainėje adresu http://vilnius.teisinepagalba.lt/lt/tm/prasymai/
Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą ir parsisiųsti prašymo formą Tarnybos interneto svetainėje:
http://vilnius.teisinepagalba.lt/
Asmuo, siekiantis gauti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, pateikia Tarnybai prašymą, dokumentus, pagrindžiančius jo reikalavimą ir
dokumentus, įrodančius jo teisę gauti antrinę teisinę pagalbą (Aprašo 6 p.). Prašyme suteikti antrinę teisinę pagalbą turi būti suprantamai išdėstytas
asmens klausimas, kuriuo jis pageidauja, gavęs antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kreiptis į teismą.
Išnagrinėjusi prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, Tarnyba papildomai tikrina, ar nėra Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 str. 7 d.
įtvirtintų antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindų. Antrinė teisinė pagalba neteikiama: 1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
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Aprašymo turinys
2) atstovavimas byloje yra neperspektyvus; 3) pareiškėjas kreipiasi dėl neturtinės žalos, susijusios su garbės ir orumo gynimu, tačiau jis nepatyrė turtinės
žalos; 4) prašymas yra susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl pareiškėjo ūkinės komercinės veiklos ar dėl jo savarankiškos profesinės
veiklos; 5) pareiškėjas gali gauti reikiamas teisines paslaugas nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba; 6) pareiškėjas kreipiasi ne dėl
savo teisių pažeidimo, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus; 7) reikalavimas, dėl kurio kreipiamasi antrinės teisinės pagalbos, buvo perleistas
pareiškėjui siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą; 8) pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo
materialiosiomis ar procesinėmis teisėmis; 9) pareiškėjas nesutinka apmokėti nustatytą antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalį; 10) iš esmės išnagrinėjus
reikalavimą, nustatoma, kad antrinės teisinės pagalbos galimos išlaidos viršytų pareiškėjo turtinių reikalavimų (turtinių interesų) dydį; 11) pareiškėjui
buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies;
12) nustatoma, kad pareiškėjas savarankiškai, be advokato pagalbos, gali įgyvendinti arba apginti savo teises ar įstatymų saugomus interesus; 13) tam
pačiam pareiškėjui pagalba teikiama daugiau kaip trijose bylose; 14) pareiškėjas per tarnybos nustatytą terminą nepateikė visų šio įstatymo 18 straipsnio
1 dalyje nurodytų dokumentų; 15) ginčas, dėl kurio kreipiamasi antrinės teisinės pagalbos, buvo spręstas šio įstatymo nustatyta tvarka taikinamojo
tarpininkavimo būdu ir ginčo šalys sudarė taikos sutartį, tačiau pareiškėjas nesutiko ją pateikti tvirtinti teismui.
Tarnyba nustačiusi, kad trūksta dokumentų, reikalingų prašymo nagrinėjimui, raštu kreipiasi į teisinės pagalbos prašančius asmenis arba į atitinkamas
institucijas, prašydama pateikti informaciją, reikalingą sprendimo priėmimui. Tarnyba, gavusi visus reikiamus dokumentus, priima sprendimą dėl
antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo. Sprendimas suteikti antrinę teisinę pagalbą yra pavedimas advokatui teikti antrinę teisinę
pagalbą ir yra jo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 18 str. 7 d.).
Tarnyba parenka advokatą, atsižvelgdama į asmens siūlymą, gyvenamąją vietą, advokato darbo vietą, darbo krūvį ir į kt. aplinkybes. Advokatas gali būti
pakeistas pareiškėjo arba paties advokato motyvuotu rašytiniu prašymu, jeigu nustatomas interesų konfliktas arba kitos aplinkybės, dėl kurių antrinę
teisinę pagalbą teikiantis advokatas negali teikti teisinės pagalbos konkrečioje byloje. Advokatų veiklos kokybę tikrina Lietuvos Advokatūra (Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 10 str. 2 d.).
Užmokestį advokatams už asmeniui teiktą antrinę teisinę pagalbą išmoka Tarnyba. Tais atvejais, kai asmeniui buvo teikiama 50 proc. (25 proc.)
valstybės garantuojama teisinė pagalba, asmuo turi apmokėti likusius 50 procentų (75 procentus) antrinės teisinės pagalbos išlaidų, gavęs Tarnybos
pranešimą. Įmokos už suteiktą antrinę teisinę pagalbą mokamos į pasirinktiną Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos biudžeto
pajamų surenkamąją sąskaitą:
LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbankas“,
LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“
LT74 4010 0510 0132 4763, AB DNB bankas
LT05 7044 0600 0788 7175, AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 1038, Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 3870, Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT12 2140 0300 0268 0220, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
LT42 7230 0000 0012 0025, Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas

įmokos kodas 5630, mokėjimo paskirtis – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.
15.
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ANTRINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

Valstybės ir savivaldybių
institucijos, valstybės
registrai, kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys, kurie
turi informacijos,
reikalingos sprendimui dėl
antrinės valstybės
garantuojamos teisinės
pagalbos teikimo priimti.

Asmuo

Teisės skyrius
Kauno skyrius
Šiaulių skyrius
Klaipėdos skyrius

Advokatas

Panevėžio skyrius

Skyriaus vedėjas

Atsakingas Tarnybos
specialistas

