PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1R-91
VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

02 007 PROGRAMA – PASLAUGOS GERINTI GINČŲ NAGRINĖJIMĄ
01-01-02 Sumokėti užmokestį
už antrinės teisinės
pagalbos teikimą ir
koordinavimą
(įskaitant advokatų,
nuolat teikiančių
antrinę valstybės
garantuojamą teisinę
pagalbą, išlaikymo
išlaidas) ir atlyginti
kitas antrinės teisinės
pagalbos išlaidas.

Sumokėti užmokestį advokatams, Laiku sumokėtas užmokestis advokatams, nuolat
Finansų skyrius,
I–IV ketv.
nuolat teikiantiems antrinę teisinę teikiantiems antrinę teisinę pagalbą, dalis nuo priimtų Kauno, Klaipėdos,
pagalbą.
ataskaitų skaičiaus, proc. – 100.
Šiaulių ir Panevėžio
skyriai
Sumokėti užmokestį advokatams, Laiku apmokėtų prašymų išmokėti užmokestį už
prireikus teikiantiems antrinę
suteiktą antrinę teisinę pagalbą dalis nuo gautų
teisinę pagalbą.
pagrįstų prašymų išmokėti užmokestį skaičiaus, proc.
– 85.

Finansų skyrius,
I–IV ketv.
Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio
skyriai

Laiku sumokėti už koordinavimo Per sutartyje nustatytą laiką sumokėta už
paslaugas.
koordinavimo paslaugas, proc. – 100.

Finansų skyrius

I–IV ketv.

Apmokėti advokatų išlaikymo
išlaidas.

Laiku apmokėtų advokatų išlaikymo išlaidų dalis nuo Finansų skyrius
priskaičiuotų išlaikymo išlaidų, proc. – 100.

I–IV ketv.

Apmokėti kitas antrinės teisinės
pagalbos teikimo išlaidas.

Laiku apmokėtų kitų antrinės teisinės pagalbos išlaidų Finansų skyrius
dalis nuo priskaičiuotų išlaidų, proc. – 100.

I–IV ketv.

4 618,0

2
Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

01-01-03 Efektyviai
administruoti
paslaugas,
palengvinančias
asmenims pažeistų
teisių gynimą.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

Teisės skyrius,
Priimti sprendimus per įstatymo Per įstatymo nustatytą terminą priimtų sprendimų dėl
I–IV ketv.
Kauno, Klaipėdos,
nustatytą terminą.
antrinės teisinės pagalbos teikimo skaičius nuo
Šiaulių ir Panevėžio
sprendimų teikti ar atsisakyti teikti valstybės
skyriai
garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus, proc. – 100.
Siekti nepertraukiamos asmens
teisių gynybos.

Sprendimų pakeisti advokatą skaičius nuo priimtų
sprendimų dėl antrinės valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos suteikimo skaičiaus, proc. – ne
daugiau kaip 3.

Teisės skyrius,
I–IV ketv.
Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio
skyriai

Siekti kokybiškos asmens teisių
gynybos.

Gautų skundų dėl antrinės valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos teikimo kokybės skaičius nuo
sprendimų suteikti valstybės garantuojamą antrinę
teisinę pagalbą skaičiaus, proc. – ne daugiau kaip 0,2.

Teisės skyrius,
I–IV ketv.
Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio
skyriai

Surengti tarptautinę konferenciją, kurioje bus
pasidalyta skirtingų valstybių patirtimi ir gerąja
praktika užtikrinant valstybės finansuojamos teisinės
pagalbos kokybę, vnt. – 1.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

IV ketv.

Laiku užtikrinti gynėjo parinkimą Baudžiamųjų bylų, kuriose laiku parinktas gynėjas,
baudžiamosiose bylose.
dalis nuo pagrįstų pranešimų dėl būtino gynėjo
parinkimo skaičiaus, proc. – 100.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

I–IV ketv.

Naikinti sąlygas galimoms
korupcijos apraiškoms,
galinčioms kilti teikiant antrinę
teisinę pagalbą.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

I–IV ketv.

Suorganizuotų susitikimų su tikslinėmis grupėmis,
kurioms pateikiama informacija apie galimus
korupcijos atvejus teikiant antrinę teisinę pagalbą,
skaičius per metus, vnt. – 10.

Organizuoti susitikimus su
Suorganizuotų susitikimų su ikiteisminio tyrimo
Bendrųjų reikalų ir
ikiteisminio tyrimo institucijomis institucijomis ir teismais skaičius per metus, vnt. – 6. koordinavimo
ir teismais, siekiant išspręsti
skyrius, direktorius
problemas, kylančias

I ketv.
III ketv.

1 015,0

3
Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

organizuojant antrinės teisinės
pagalbos teikimą.
Informuoti gyventojus apie
valstybės garantuojamą teisinę
pagalbą ir jos teikimo sąlygas.

Valstybinėms institucijoms, nevyriausybinėms
organizacijoms ir ikiteisminio tyrimo institucijoms
išplatinta informacija apie valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos teikimo sąlygas ir tvarką – 1 kartą
per metus.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

IV ketv.

Parengti ir išplatinti plakatai ir lankstinukai
Bendrųjų reikalų ir
ikiteisminio tyrimo institucijoms ir teismams apie
koordinavimo
antrinę teisinę pagalbą įtariamiesiems,
skyrius
kaltinamiesiems ir nukentėjusiesiems baudžiamosiose
bylose – po 2 rūšis 1 kartą per metus.

IV ketv.

Suorganizuotų apskritojo stalo diskusijų su
nevyriausybinėmis organizacijomis, „teisės
klinikomis“ ir kt. socialiniais partneriais penkiuose
respublikos regionuose skaičius per metus, vnt. – 5.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

I–IV ketv.

Suorganizuotų susitikimų su tikslinėmis grupėmis
skaičius per metus, vnt. – 5.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

I–IV ketv.

Parengti informavimo apie valstybės garantuojamą
teisinę pagalbą leidinius specialiųjų poreikių
gyventojų grupėms (akliesiems, kurtiesiems,
nepilnamečiams), 3 rūšys.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

I–IV ketv.

Konkurso žmogaus teisių gynimo tema, skirto
Bendrųjų reikalų ir
vyresniųjų klasių moksleiviams, suorganizavimas,
koordinavimo
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, vnt. – 1. skyrius

I–IV ketv.

4
Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Koordinuoti pirminės teisinės
pagalbos teikimą.

Gerinti ikiteisminio tyrimo
institucijų, prokuratūros ir teismų
nuomonę apie Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybos (toliau – tarnyba) ir
advokatų, teikiančių antrinę
teisinę pagalbą, veiklą.
Vykdyti Centrinės institucijos
funkcijas pagal 2008 m. gruodžio
18 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos,
taikytinos teisės, teismo
sprendimų pripažinimo ir
vykdymo bei bendradarbiavimo
išlaikymo prievolių srityje (toliau

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

Pranešimų žiniasklaidos priemonėse skaičius per
metus, vnt. – 22.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

Pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
specialistų netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų
suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičius nuo gautų
pirminės teisinės pagalbos specialistų užpildytų
prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičiaus,
proc. – ne daugiau kaip 1,8.

Teisės skyrius,
I–IV ketv.
Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio
skyriai

Suorganizuotų susitikimų su pirminę teisinę pagalbą
teikiančiais specialistais skaičius per metus, vnt. – 1.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

IV ketv.

Pateiktų rekomendacijų pirminę teisinę pagalbą
teikiantiems specialistams skaičius per metus, vnt. –
1.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

IV ketv.

Institucijų, palankiai vertinančių tarnybos ir advokatų, Bendrųjų reikalų ir
teikiančių antrinę teisinę pagalbą, veiklą, dalis nuo
koordinavimo
apklaustų institucijų skaičiaus, proc. – ne mažiau kaip skyrius
85.

Prašymų ir su tuo susijusių klausimų Tarybos
Bendrųjų reikalų ir
reglamente (EB) Nr. 4/2009 ir 2007 m. lapkričio 23 d.
koordinavimo
Hagos konvencijoje nustatytais terminais tvarkymas
skyrius
nuo gautų prašymų skaičiaus, proc. – 100.
Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 nurodytais
klausimais pateiktų informacinių pranešimų

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

IV ketv.

5
Priemonės kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

– Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 4/2009) ir 2007 m. lapkričio
23 d. Hagos konvenciją dėl
tarptautinio vaikų ir kitokių
šeimos išlaikymo išmokų
išieškojimo.

nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms
socialinėje srityje, skaičius per metus, vnt. – 1.

Sudaryti sąlygas valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
paslaugas perkelti į elektroninę
erdvę.

2017 m. numatytų informacinės sistemos „TEISIS“
sukūrimo priemonių įgyvendinimas, proc. – 100.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

Vadovybė

I–IV ketv.

Tarnybos rengtų elektroninių dokumentų skaičius nuo Bendrųjų reikalų ir I–IV ketv.
visų tarnybos rengtų dokumentų skaičiaus, proc. – ne koordinavimo
skyrius, Finansų
mažiau kaip 65.
skyrius, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio skyriai
Organizuoti kursus valstybės
garantuojamą teisinę pagalbą
teikiantiems (organizuojantiems)
asmenims.

Suorganizuotų mokymų pirminę valstybės
garantuojamą teisinę pagalbą teikiantiems
(organizuojantiems) asmenims skaičius per metus,
vnt. – 1.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

Suorganizuotų specialių mokymų antrinę teisinę
pagalbą teikiantiems advokatams skaičius per metus,
vnt. – 2.

Bendrųjų reikalų ir
koordinavimo
skyrius

Iš viso:

IV ketv.

1,0

2,0
II–IV ketv.
5 636,0

____________________________________________

