Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių
25 priedas

DUOMENŲ GRUPĖ: VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS, IŠIEŠKOJIMAS IR
ADMINISTRAVIMAS: ADVOKATŲ PRAŠYMAI DĖL ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO
Kokie duomenys kaupiami?

Duomenų kaupimo forma

Advokatų prašymuose dėl antrinės
teisinės
pagalbos
išlaidų
dydžio
apskaičiavimo esantys duomenys:

Advokatas pateikia pranešimą apie atliktus
veiksmus ir sugaištą laiką teikiant ATP
elektroniniu paštu. Pranešimas, kurio
pagrindu buvo apskaičiuotos išlaidos,
saugomas popierinėje ir elektroninėje
formoje.

Prašymą pateikusio advokato arba advokato
padėjėjo vardas, pavardė.

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(pranešime) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora.

Prašymo rengimo data

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(pranešime) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora.

Tarnybos sprendimo, kurio pagrindu buvo
suteikta ATP, data ir numeris

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(pranešime) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora.

Duomenų kaupimo pagrindas: Reglamento str. ir
nacionalinio teisės akto pavadinimas ir str.
Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir
taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio
dydžių ir mokėjimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d.
nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos
teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą
mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės“ 3
p.,4 p., 30 p.
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos įstatymas, 2000 m. kovo 28 d. Nr. VIII-1591
(Nauja redakcija Nr. XII-1568, 2015-03-26) 14 str.
Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir
taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio
dydžių ir mokėjimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d.
nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos
teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą
mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės“ 3 p.
Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir
taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio
dydžių ir mokėjimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d.
nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos
teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą
mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės“ 3 p.
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos įstatymas, 2000 m. kovo 28 d. Nr. VIII-1591
(Nauja redakcija Nr. XII-1568, 2015-03-26);
Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir
taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio
dydžių ir mokėjimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d.
nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos

Kokiu tikslu kaupiame?
Antrinės teisinės pagalbos
išlaidų priteisimas. Duomenų
atsekamumas

Antrinės teisinės pagalbos
išlaidų priteisimas. Duomenų
atsekamumas

Antrinės teisinės pagalbos
išlaidų priteisimas. Duomenų
atsekamumas

Antrinės teisinės pagalbos
išlaidų priteisimas. Duomenų
atsekamumas

Asmens, už kuriam teiktą antrinę teisinę
pagalbą, advokatas prašo apskaičiuoti ATP
išlaidas, vardas ir pavardė

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(pranešime) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora.

Faktinis ir planuojamas ATP teikimo laikas

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(pranešime) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora.

ATP teikimo išlaidas pagrindžiantys
duomenys:

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(pranešime) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora.

1.1 Kelionę pagrindžiantys duomenys
(jei vykstama į kitą LR vietovę):
kelionės maršrutas, data, transporto
priemonė (autobusas, traukinys arba
automobilis, jo modelis ir markė),
atvykimo vietos pavadinimas ir
adresas, veiksmo atlikimo data, išlaidas
patvirtinantis dokumentas ir jo
numeris.
Kelionės išlaidas patvirtinančių
dokumentų duomenys: įmonės
pavadinimas, adresas, PVM mokėtojo
kodas, kelionės bilieto Nr., išvykimo ir
atvykimo vietos, kvito eilės numeris,
išdavimo data ir laikas, kiekis, vieneto
kaina, PVM tarifas, PVM suma nuo
kainos, suma be PVM, nuolaidos
suma, mokėtina suma, maršruto Nr., iš
asmens gauta suma, grąža, fiskalinis
logotipas ir unikalus kasos aparato
numeris.
1.2 Bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys
duomenys: išlaidas patvirtinantis
dokumentas ir jo numeris, data, suma.
Bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių
dokumentų duomenys: įmonės

teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą
mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės“ 3 p.
Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir
taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio
dydžių ir mokėjimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d.
nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos
teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą
mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės“ 4 p.
Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir
taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio
dydžių ir mokėjimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d.
nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos
teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą
mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės“ 3 p.
Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir
taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio
dydžių ir mokėjimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d.
nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos
teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą
mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės“ 30
p.
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos įstatymas, 2000 m. kovo 28 d. Nr. VIII-1591
(Nauja redakcija Nr. XII-1568, 2015-03-26).

Antrinės teisinės pagalbos
išlaidų priteisimas. Duomenų
atsekamumas

Antrinės teisinės pagalbos
išlaidų priteisimas. Duomenų
atsekamumas

Antrinės teisinės pagalbos
išlaidų priteisimas. Duomenų
atsekamumas

pavadinimas, įmonės kodas, adresas,
telefonas, internetinė svetainė, PVM
mokėtojo kodas, banko sąskaitos
numeris, PVM sąskaitos-faktūros
išrašymo data, serija ir numeris,
tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų
pavadinimas, kiekis, vieneto kaina (be
PVM), nuolaidos suma, PVM tarifas,
PVM suma, bendra sąskaitos suma,
paslaugos užsakymo numeris, bylos
numeris, pareiškėjo ir kitos šalies
vardas, pavardė, adresas asmens kodas,
sąskaitas išrašiusio asmens vardas,
pavardė, pareigos, parašas, įmonės
vadovo vardas, pavardė, parašas.
Teismas, kuriame vyksta bylos nagrinėjimas
ir bylos Nr.

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(pranešime) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora.

Advokatų prašymai kompensuoti ATP
teikimo išlaidas (toliau – prašymas)
(vertimas, turto vertinimas, matininkas):

Advokatas pateikia popierinės arba
elektroninės
formos
prašymą
kompensuoti išlaidas ir pateikia priedus
prie prašymo.
Prašymai, kurių pagrindu
kompensuojamos išlaidos, saugomi
popierinėje ir elektroninėje formoje.
Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(prašyme
ir
viešųjų
pirkimų
dokumentuose) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora.
Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(prašyme).

Prašymą pateikusio advokato arba advokato
padėjėjo vardas ir pavardė
Prašymą pateikusio advokato arba advokato
padėjėjo įmonės kodas, adresas, telefono
numeris,
elektroninis
paštas,
atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris,
banko kodas ir bankas

Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir
taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio
dydžių ir mokėjimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d.
nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos
teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą
mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės“ 30
p.
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos įstatymas, 2000 m. kovo 28 d. Nr. VIII-1591
(Nauja redakcija Nr. XII-1568, 2015-03-26) 14 str.
LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Antrinės teisinės pagalbos
išlaidų priteisimas. Duomenų
atsekamumas

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.

Prašymo rengimo data

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(prašyme
ir
viešųjų
pirkimų
dokumentuose) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora
Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(prašyme
ir
viešųjų
pirkimų
dokumentuose) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora
Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(prašyme
ir
viešųjų
pirkimų
dokumentuose) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora
Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(prašyme
ir
viešųjų
pirkimų
dokumentuose) ir elektroninėje formoje:
dokumentų valdymo sistemoje Kontora
Turto vertinimą atliekantis fizinis ar
juridinis asmuo pateikia techninę užduotį
kokias paslaugas, susijusias su turto
vertinimu, atliko.
Techninė
užduotis
saugoma
tiek
popierinėje, tiek elektroninėje formoje.
Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(techninėje užduotyje)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(techninėje užduotyje)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

vertinimas,

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(techninėje užduotyje)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Turtas, kuriam reikalingas vertinimas, jo
vieta, individualūs požymiai, nekilnojamojo
turto unikalūs numeriai

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(techninėje užduotyje)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Vertinamos teisės į turtą

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(techninėje užduotyje)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.

Prašymo numeris

Tarnybos sprendimo, kurio pagrindu buvo
suteikta ATP, data ir numeris
Asmens, kuriam teikiama antrinė teisinė
pagalba, vardas ir pavardė
Turto vertinimo techninė
(priedas prie sutarties):

užduotis

Vertinimą atliekančio fizinio ar juridinio
asmens įmonės rekvizitai (pavadinimas,
adresas, įmokos kodas / asmens kodas /
verslo liudijimo numeris ar individualios
veiklos numeris, PVM mokėtojo kodas,
kontaktinis asmuo; el. pašto adresas,
atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris,
banko kodas ir bankas
Asmenų atliekančių vertinimą vardai,
pavardės,
kvalifikacijos
pažymėjimo
numeriai
Turto, kuriam
vertinimo tikslas

reikalingas

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.

Duomenų atsekamumas.
vertinimas,

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(techninėje užduotyje)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Turto, kuriam reikalingas vertinimas,
priklausiniai vertinami kartu su turtu

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(techninėje užduotyje)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Turto, kuriam reikalingas
kompleksiškumas,
vertės
pagrindas, data ir terminai

vertinimas,
nustatymo

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(techninėje užduotyje)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Informacijos, kuria numatyta remtis,
atliekant turto vertinimą, pobūdis ir šaltinis

Duomuo kaupiamas popierinėje formoje
(techninėje užduotyje)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenų banko išrašas (toliau - išrašas):

Asmuo, gaunantis antrinę teisinę pagalbą
pateikia išrašą apie turtą, kuriam
reikalinga atlikti vertinimą.
Duomenų banko išrašas saugomas
elektroninėje formoje.
Duomuo kaupiamas elektroninėje formoje
(išraše)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Duomuo kaupiamas elektroninėje formoje
(išraše)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Duomuo kaupiamas elektroninėje formoje
(išraše)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Turto, kuriam
savininkas

reikalingas

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto
turto duomenys: registro numeris, registro
tipas, sudarymo data, adresas, registro
tvarkytojas
Nekilnojamieji daiktai: unikalus daikto
numeris, daikto pagrindinė naudojimo
paskirtis, pažymėjimas plane, statybos
pabaigos metai, baigtumo procentas,
šildymas, sienos, stogo danga, aukštų
skaičius, bendras plotas, naudingas plotas,
gyvenamas plotas, tūris, užstatytas plotas,
gyvenamosios paskirties patalpų skaičius,
kambarių skaičius, atkūrimo sąnaudos,
fizinio nusidėvėjimo procentas, atkuriamoji
vertė, vidutinė rinkos vertė, vidutinės rinkos
vertės nustatymo data, kadastro duomenų
nustatymo data, daikto priklausiniai iš kito
registro
Nuosavybė:
savininkas,
daiktas,
įregistravimo pagrindas, įrašo galiojimas

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.

Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.

Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo
teise

Duomuo kaupiamas elektroninėje formoje
(išraše)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Kitos daiktinės teisės

Duomuo kaupiamas elektroninėje formoje
(išraše)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Juridiniai faktai, žymos, specialios žemės ir
miško
naudojimo
sąlygos,
daikto
registravimas ir kadastro žymos, registro
pastabos ir nuorodos, kita informacija

Duomuo kaupiamas elektroninėje formoje
(išraše)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Informacija apie duomenų sandoriui
tikslinimą: informacija, kuria numatyta
remtis, tačiau kurios Užsakovas neturi
galimybės pateikti, pastato (jo dalies)
energinio naudingumo klasė, prielaidos ir
specialios prielaidos, naudojimo, platinimo ir
skelbimo apribojimai, patvirtinimas, kad
vertinimas bus atliekamas pagal Tarptautinių
vertinimų standartus (TVS), patvirtinimas,
kad vertinimas bus atliekamas pagal Europos
vertinimo standartus (EVS), ataskaitos
aprašymas, kainos, sumokamos už turto
vertinimo ataskaitą sudarymo principai,
vertinimo metodas, vertintojų pareigos,
vardai, pavardės, pažymėjimo numeriai ir
datos, parašai; užsakovo pareigos, vardas,
pavardė ir parašas.

Duomuo kaupiamas elektroninėje formoje
(išraše)

LR VGTPT 14 str. ir LR CPK 88 str.

Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.
Advokatų teikiančių antrinę
teisinę pagalbą ATP teikimo
išlaidų kompensavimas.
Duomenų atsekamumas.

