TEIKIAMOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
ANTRINĖ TEISINĖ PAGALBA
Teisinės paslaugos:
civilinėse bylose
administracinėse bylose
baudžiamosiose bylose

Procesinių dokumentų rengimas;
Advokato gynyba arba atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo
procesą;
Atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu
tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas;
Atleidimas nuo advokato, proceso ir kitų bylinėjimosi išlaidų
mokėjimo;
Neteisminės, teisminės ir privalomosios mediacijos paslaugos.

Kokius dokumentus reikia pateikti?
Nustatytos formos prašymą (padeda užpildyti pirminės
teisinės pagalbos specialistai);
Dokumentus, pagrindžiančius reikalavimą;
Dokumentus, įrodančius teisę gauti valstybės
garantuojamą teisinę pagalbą: metinę asmens pajamų
ir asmens (šeimos) turto deklaraciją antrinei teisinei
pagalbai gauti (padeda užpildyti pirminės teisinės
pagalbos
specialistai)
arba
dokumentus
pagrindžiančius, kad asmuo turi teisę gauti antrinę
teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į turtą ir pajamas.

Antrinės teisinės pagalbos teikimo sąlygos
Antrinė teisinė pagalba teikiama, jeigu asmens
(šeimos) turtas ir asmens pajamos neviršija nustatytų
pajamų ir turto lygių teisinei pagalbai gauti.
Asmens pajamų lygis nustatomas pagal LR
Vyriausybės nutarimu nustatytą valstybės remiamų
pajamų dydį teisinei pagalbai gauti.
Asmens (šeimos) turto vertės normatyvas nustatomas
pagal LR piniginės socialinės paramos mažas pajamas
gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems
asmenims) įstatymo 16 straipsnį.
Asmenims neatitinkantiems aukščiau išvardintų
reikalavimų, valstybės garantuojama teisinė pagalba
neteikiama.

Per kiek laiko priimamas sprendimas?
Tarnybos sprendimas teikti ar neteikti antrinę teisinę
pagalbą priimamas iš karto.
Jei nėra galimybės - per 7 darbo dienas nuo asmens
kreipimosi ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

PRIVALOMOJI MEDIACIJA
Privalomoji mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo
šalims taikiai spręsti ginčą, o sprendimus priima pačios ginčo šalys. Ginčo šalims pasiekus jas tenkinantį
susitarimą yra parengiama taikos sutartis.
Greitesnis procesas nei
bylinėjantis teisme

Neviešas ir
konfidencialus procesas

GREITA

PRIVATU

Procesas, iš kurio bet kuriuo metu
galima pasitraukti

SAVANORIŠKA

PATOGU

Gali vykti ginčo šalims patogioje
vietoje ir patogiu laiku

NEMOKAMA

GERINA
SANTYKIUS

4 mediacijos proceso
valandas finansuoja valstybė

Nukreipta į santykių išsaugojimą
ateityje

Kaip parenkamas advokatas?
Galima pasirinkti advokatą iš Tarnybos pateikto
sąrašo.
Galima pasirinkti bet kurį kitą norimą advokatą, jeigu
advokatas raštu sutinka atstovauti asmens interesus
konkrečioje byloje.
Jeigu asmuo nepasirenka advokato, Tarnyba parinks jį
iš turimo sąrašo.
Gavęs sprendimą asmuo turi susisiekti su paskirtu
advokatu.

Kas gali gauti antrinę teisinę pagalbą?
Lietuvos Respublikos piliečiai;
ES valstybių narių piliečiai;
Asmenys, teisėtai gyvenantys Lietuvoje ar kitoje ES
valstybėje narėje;
Asmenys, turintys teisę gauti pagalbą pagal LR
tarptautines sutartis.

Kur priimami dokumentai?
VILNIAUS SKYRIUS
KAUNO SKYRIUS
ŠIAULIŲ SKYRIUS
KLAIPĖDOS SKYRIUS
Odminių g. 3 Vilnius
Kęstučio g. 21, Kaunas Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai Vilties g. 10, Klaipėda
Tel. 8 700 00 211
Tel. 8 700 00 177
Tel. 8 700 00 214
Tel. 8 700 00 191
teisinepagalba@vgtpt.lt kaunoskyrius@vgtpt.lt
siauliuskyrius@vgtpt.lt klaipedosskyrius@vgtpt.lt

Kodėl turiu tartis
su kita ginčo
šalimi?

Šalys išvengia bylinėjimosi proceso, kuris ne tik sietinas su
materialinėmis bylinėjimosi išlaidomis, bet ir neigiama, dažnai itin
skausminga emocine patirtimi.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba skiria patalpas privalomajai
mediacijai vykdyti. Ginčo šalių ir mediatoriaus susitarimu privalomoji mediacija
gali būti vykdoma ir kitose patalpose.
Kuo mediacija
skiriasi nuo
teismo proceso?

Kur vykdoma
privalomoji
mediacija?

Mediacijoje ginčą sprendžia ne teisėjas valstybės vardu, o pačios ginčo šalys.
Šalis įpareigoja šalių susitarimas, o ne galutinis teismo sprendimas.
Mediatorių bendru sutarimu gali pasirinkti pačios ginčo šalys, kai teismo procese teisėjas
skiriamas nederinant su ginčo šalimis.
Proceso rezultatas - susitarimas, o ne teismo sprendimas.
Mediacija - tai konfidencialus procesas, o teismo posėdžiai dažnai būna vieši.
Ginčo išsprendimo pagrindas - šalių tikrieji interesai ir poreikiai, o ne šalių teisės ir pareigos.
Sprendimai gali būti nestandartiniai ir kūrybingi, pačių ginčo šalių priimti, o ne nulemti
griežtų teisės normų ir suformuotos teismų praktikos.
Mediacijos procese siekiama bendradarbiavimo ir dialogo, o ne rungimosi ir įrodinėjimo.

Daugiau informacijos rasite
- Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Interneto tinklalapyje: https://vgtpt.lrv.lt/
- Informacinėje teisinių paslaugų sistemoje TEISIS: https://www.teisis.lt

