VALSYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
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Pirminė teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba

(teisinė konsultacija)

(valstybės garantuojama advokato
pagalba teisminiame procese)

• Savivaldybės administracijos
tarnautojai, darbuotojai, taip pat
advokatai ar specialistai iš viešųjų
įstaigų, su kuriais savivaldybė yra
pasirašiusi sutartį, asmeniškai
patars, kaip išspręsti ginčą be
teismo, informuos apie teisės
sistemą, įstatymus ir kitus teisės
aktus, padės parengti taikos
sutartį ir užpildyti antrinės
teisinės pagalbos prašymą.
• Pirminė teisinė pagalba Jums turi
būti suteikta iš karto. Jei tokios
galimybės nebus, Jums bus
pranešta apie kitą priėmimo
laiką, kuris turi būti ne vėlesnis
kaip 5 dienos nuo Jūsų
kreipimosi.
• Asmenys, norintys gauti pirminę
teisinę pagalbą, turi kreiptis į
savivaldybę pagal savo
deklaruotą gyvenamąją vietą.

• Suteikiama tik tiems asmenims,
kurių pajamos nesiekia tam tikrų
finansinių lygių.
• Yra du teisinės pagalbos
finansavimo lygiai: jei Jūsų
pajamos ir turtas neviršys
pirmojo finansavimo lygio,
gausite nemokamą advokatą, jei
neviršys antrojo – 50 procentų
išlaidų kompensuos valstybė.
• Jūsų turto ir pajamų lygį nustatys
valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnyba, įvertinusi
Metinėje pajamų ir turto
deklaracijoje antrinei teisinei
pagalbai gauti ir Jūsų prašyme
pateiktus duomenis.
• Dėl valstybės finansuojamo
advokato paskyrimo kreipkitės į
savivaldybei priskirtą valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybą su prašymu, kurį Jums
gali padėti užpildyti pirminės
teisinės pagalbos specialistas.

Visa informacija apie tai kur, kam ir
kaip teikiama valstybės garantuojama
teisinės pagalba — svetainėje
www.teisinepagalba.lt.
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NEMOKAMOS TEISINĖS KONSULTACIJOS
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Vilniaus universiteto teisės klinika
Vilniaus universiteto teisės klinika

VšĮ Vilniaus universiteto teisės klinika teikia pirminę teisinę pagalbą, kurią sudaro teisinė
informacija, teisinės konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms,
išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Be to, ši teisinė pagalba apima patarimus dėl ginčo
sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties
parengimą. Teisės klinika taip pat padeda klientams parengti procesinius dokumentus
teismams (ieškinius, skundus, pareiškimus atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus).
Teisinės konsultacijos Teisės klinikoje yra teikiamos visiems fiziniams asmenims,
neatsižvelgiant į jų gaunamas pajamas ar turimą turtą.
Vilniaus universiteto Teisės klinikoje dirba Vilniaus universiteto Teisės fakulteto IV – V kurso
studentai, kuriems vadovauja advokatas.
Užsiregistruoti dėl teisinės pagalbos galima:
Atėjus į įstaigą, adresu Vilniaus g. 25, Vilniuje,
Telefonu: 8 5 231 28 00
arba adresu www.teisesklinika.lt/registracija/

Mykolo Riomerio universiteto teisinės pagalbos centras
Pirminė teisinė pagalba, teikiama centre, yra teisinė materialinė bei procesinė informacija,
teisinės konsultacijos, dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms (pvz., policijai)
rengimas.
Interesantų priėmimas vyksta Šv. Kryžiaus namuose Daukanto a. 1, Vilnius, (įėjimas iš S.
Gucevičiaus g.).:
antradieniais 15.00 – 17.00 val.;
trečiadieniais 15.00 – 17.00 val.;
ketvirtadieniais 15.00 – 17.00 val.
Vasaros metu teisinės konsultacijos neteikiamos.
Telefonai pasiteiravimui:
Šv. Kryžiaus namuose (8 5) 2 691 014
Mykolo Romerio universitete (8 5) 2 714 545
kryziausnamai@mvs.lcn.lt
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NEMOKAMOS TEISINĖS KONSULTACIJOS INTERNETU
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PRO BONO darbo teisės konsultacijos
www.ldb.lt/informacija/veikla/naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=6810
Nemokama teisinė pagalba internetu per 24 valandas
www.klausimas.lt/nemokama-teisine-konsultacija/verslo-teise/
Teisės ir verslo centras
www.teisescentras.lt/nemokamos-teisines-konsultacijos-internetu/
Jūsų teisė
www.jusuteise.eu/Nemokamos_teisines_konsultacijos.html
E-juristai
www.e-juristai.lt/lt-63-nemokama_teisine_konsultacija.html
Teisininko patarimai
www.teisininkopatarimai.lt/nemokama-teisine-pagalba/
Algos garantas
www.algosgarantas.lt/index.php/paslaugos/6-pirma-paslauga
Magistratus
www.magistratus.lt/teisines-konsultacijos/
Mteisininkas
www.mteisininkas.lt/ads/nemokamos-teisines-konsultacijos/
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