Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių
5 priedas

DUOMENŲ GRUPĖ: GAUNAMI IR SIUNČIAMO DOKUMENTAI SUSIJĘ SU ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMU IŠ INSTITUCIJŲ
Duomenų kaupimo forma

Kokie duomenys kaupiami?

Duomenų kaupimo pagrindas:
Reglamento str. ir nacionalinio
teisės akto pavadinimas ir str.

Kokiu tikslu
kaupiame?

Siekiant pagrįstai
suteikti
ar
atsisakyti
teikti
ATP ar palikti
prašymą
nenagrinėtinu

Tarnyboje gaunami duomenys
1. Institucijų dokumentuose, patvirtinančiuose pareiškėjų reikalavimo
pagrįstumą, jų teisę gauti ATP, esantys duomenys:

Dokumentai gaunami
paprasta ar
registruota pašto siunta, el. paštu, faksu.

Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
.

1.1. Antstolių pažymos, patvarkymai (skolininko ir kreditoriaus vardai,
pavardės, asmens kodai, bylos Nr., įsiskolinimo dydis, teisinio ginčo vertė).
1.2. Informacija iš notaro biuro (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas,
adresai (gyv. ir deklaruotos vietos), kitos sutarties šalies vardas, pavardė,
asmens kodas, adresai (gyv. ir deklaruotos vietos), kita nekontroliuojama
informacija, pvz., nekilnojamojo turto unikalus Nr.)
1.3 Informacija apie ikiteisminį tyrimą iš policijos komisariatų, prokuratūros
(ikiteisminio tyrimo Nr., pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo data, koks
pareiškėjo statusas, kitų proceso dalyvių vardai, pavardės (pvz., įtariamojo));
1.4. Nutarimas (nutartis) pripažinti pareiškėją nukentėjusiuoju (ikiteisminio
tyrimo Nr., nukentėjusiojo asmens vardas, pavardė, gimimo data);
1.5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos raštas (pareiškėjo vardas,
pavardė, gimimo data, informacija apie darbingumą ar nustatytus
specialiuosius poreikius, pažymėjimo Nr.);
1.6. Savivaldybės administracijos raštai (pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo
data arba asmens kodas, adresas, įvairi informacija, pvz., dėl socialinio būsto
nuomos sutarties)
Pridedami dokumentai: nuomos sutartis, įvairūs raštai, pvz., pranešimas dėl
sutarties nutraukimo;
1.7. Kitų valstybinių, savivaldybės institucijų, medicininių įstaigų raštai
(pvz., iš VMI dėl sumokėtos įmokos) (pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo
data, prašoma informacija, pvz., ar sumokėta įmoka);
1.8. Privačių institucijų raštai (pvz., Sodininkų bendrijos) (pareiškėjo vardas,
pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, kitų asmenų vardai, pavardės,
kita nekontroliuojama informacija)

Dokumentai
saugomi
popierinėje
(pridedama
prie
prašymo)
ir
elektroninėje
formoje:
dokumentų
valdymo sistemoje Kontoroje.

Lietuvos
Respublikos
valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybos įstatymo 11 str. 7 d., 12 str.,
13 str., 18 str. 1 d., 14 d.

2. Institucijų dokumentuose, pagrindžiančiame pareiškėjo turtinę padėtį,
esantys duomenys:

Dokumentai gaunami el. paštu, faksu.

Reglamento 6 str. 1 d. c punktas

Dokumentai
saugomi
popierinėje
(pridedama
prie
prašymo)
ir
elektroninėje
formoje:
dokumentų

Lietuvos
Respublikos
valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybos įstatymo 11 str. 1 d. 2 p., 18

2.1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (Pareiškėjo
vardas, pavardė, informacija ar mokėjo paramą, jeigu paramą mokėjo –

Siekiant įvertinti
ar asmuo turi teisę
gauti ATP

Siekiant įvertinti
ar asmuo turi teisę
gauti ATP
Siekiant tinkamai

paramos suma už atitinkamą laikotarpį);
2.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažyma (pareiškėjo
vardas, pavardė, gimimo data, išmokėtos išmokos, jų dydis);
2.3. Pažymos, žiniaraščiai iš įkalinimo įstaigų (pareiškėjo vardas, pavardė, ar
gavo pajamų, gautų pajamų rūšis, jų dydis)
3. Advokato prašyme, teismo pranešime, nutartyse (praneša, kad
reikalingas advokatas, teiraujasi ar pareiškėjui suteikta ATP, koks
advokatas paskirtas) esantys duomenys:
Pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, adresas,
sprendimo data ir Nr., šalių vardai, pavardės, asmens kodai, bylos Nr.,
duomenys apie teisinio ginčo pobūdį
4. Pranešime nutraukti antrinę teisinę pagalbą esantys duomenys:
Pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo data, sprendimo priėmimo data ir jo Nr.,
kita nekontroliuojama informacija (pvz., nepilnamečių vaikų vardai, pavardės,
gimimo datos, adresai), aplinkybės dėl ATP nutraukimo (pvz., pareiškėjas turi
kitą advokatą, paskirtas globėjas nepilnamečiams vaikams ir kt.)
5. LR Teisingumo ministerijos, Seimo kontrolierių raštuose esantys
duomenys:
Pareiškėjo vardas, pavardė, pridedamuose dokumentuose: pareiškėjo gimimo
data, adresas, telefono Nr.

valdymo sistemoje Kontoroje.

str. 1 d., 14 d.

nustatyti kokiam
pajamų ir turto
lygiui priklauso
pareiškėjas

Dokumentai gaunami
paprasta ar
registruota pašto siunta, el. paštu, faksu.

Reglamento 6 str. 1 d. c punktas

Siekiant užtikrinti
tinkamą
ATP
paslaugų kokybę

Duomenys kaupiami popierinėje formoje
(pridedama
prie
prašymo)
ir
elektroninėje
formoje:
dokumentų
valdymo sistemoje Kontora
Dokumentai gaunami
paprasta ar
registruota pašto siunta, el. paštu, faksu.
Duomenys kaupiami popierinėje formoje
(pridedama
prie
prašymo)
ir
elektroninėje
formoje:
dokumentų
valdymo sistemoje Kontora
Dokumentai gaunami
paprasta ar
registruota pašto siunta, el. paštu, faksu.
Duomenys kaupiami popierinėje formoje
(pridedama
prie
prašymo)
ir
elektroninėje
formoje:
dokumentų
valdymo sistemoje Kontora

Lietuvos
Respublikos
valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybos įstatymo 18 str. 1 d., 14 d.

Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Lietuvos
Respublikos
valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybos įstatymo 23 str. 1 d.

Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas
Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo
institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo
administravimo subjektuose taisyklių
patvirtinimo“ 28 p.

Siekiant pagrįstai
priimti sprendimą
dėl
advokato
pakeitimo
Siekiant
teisėtu
pagrindu nutraukti
ATP

Siekiant tinkamai
išnagrinėti
pareiškėjo skundą
(prašymą),
susijusį su ATP
teikimu

Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos
nuostatų
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 13 d. nutarimo Nr. 1464
redakcija) 8.32 papunktis

1.Teismo pranešime, nutartyje skirti advokatą neveiksniam asmeniui
(dėl pripažinimo neveiksniu, globos nustatymo, dėl veiksnumo būklės
peržiūrėjimo) esantys duomenys:

Dokumentai gaunami
paprasta ar
registruota pašto siunta, el. paštu arba
faksu.

Neveiksnaus asmens vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas,

Duomenys kaupiami popierinėje formoje

Lietuvos
Respublikos
seimo
kontrolierių įstatymo 19 ir 20 str.
Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Lietuvos
Respublikos
garantuojamos teisinės
įstatymo 12 str. 1 d. 12 p.

valstybės
pagalbos

Siekiant pagrįstai
suteikti
ar
atsisakyti
teikti
ATP ar palikti
prašymą

adresas, kitų civilinės bylos šalių vardai, pavardės
2.Teismo pranešime, nutartyje skirti advokatą
valdžios apribojimo esantys duomenys:

asmeniui dėl tėvų

Pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, adresas, kitų
civilinės bylos šalių vardai, pavardės, nepilnamečių vaikų vardai, pavardės,
gimimo datos ar asmens kodai, adresai, kito tėvo vardas, pavardė, gimimo
data, globėjo vardas, pavardė
3. Medicininių įstaigų pranešimuose (dėl priverstinio gydymo) esantys
duomenys:
Pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, adresas, civilinės
bylos Nr.

1.Raštuose dėl pareiškėjo turtinės padėties teikiami duomenys:
1.1.Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (pareiškėjo
vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, jam priklausančių žemės
sklypų adresas ir unikalus Nr.);
1.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (pareiškėjo vardas,
pavardė, asmens kodas, kokios išmokos išmokėtos ir tų išmokų dydžiai);
1.3. Įkalinimo įstaigoms (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas arba
gimimo data)
2. Įvairioms įstaigoms (ikiteisminio tyrimo, prokuratūroms, savivaldybei,
antstoliams, notarams ir kt.) siekiant gauti papildomą informaciją dėl
pareiškėjo reikalavimo esmės teikiami duomenys:
Pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo data, pareiškėjo reikalavimo esmė (pvz.,
ikiteisminio tyrimo Nr.)

(registras NTP-1) ir elektroninėje
formoje: dokumentų valdymo sistemoje
Kontora
Dokumentai gaunami
paprasta ar
registruota pašto siunta, el. paštu arba
faksu.
Duomenys kaupiami popierinėje formoje
(registras NTP-1) ir elektroninėje
formoje: dokumentų valdymo sistemoje
Kontora
Dokumentai gaunami el. paštu arba
faksu.
Duomenys kaupiami popierinėje formoje
(registras NTP-1) ir elektroninėje
formoje: dokumentų valdymo sistemoje
Kontora

Dokumentai siunčiami el. paštu (per
dokumentų valdymo sistemą Kontora)
Duomenys kaupiami popierinėje formoje
(pridedama
prie
prašymo)
ir
elektroninėje
formoje:
dokumentų
valdymo sistemoje Kontora
Dokumentai siunčiami
paprasta ar
registruota pašto siunta, el. paštu (per
dokumentų valdymo sistemą Kontora)
Duomenys kaupiami popierinėje formoje
(pridedama
prie
prašymo)
ir
elektroninėje
formoje:
dokumentų
valdymo sistemoje Kontora

nenagrinėtinu
Lietuvos
Respublikos
civilinio
proceso kodekso 466 str. 3 d.
Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Lietuvos
Respublikos
garantuojamos teisinės
įstatymo 12 str. 1 d. 15 p.

valstybės
pagalbos

Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Lietuvos
Respublikos
garantuojamos teisinės
įstatymo 12 str. 1 d. 7 p.

valstybės
pagalbos

Siekiant pagrįstai
suteikti
ar
atsisakyti
teikti
ATP ar palikti
prašymą
nenagrinėtinu
Siekiant pagrįstai
suteikti
ar
atsisakyti
teikti
ATP ar palikti
prašymą
nenagrinėtinu

Lietuvos Respublikos psichikos
sveikatos priežiūros įstatymo 28 str.
Lietuvos
Respublikos
žmonių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrolės įstatymo 9 str. 8 d.
Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Lietuvos
Respublikos
valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybos įstatymo 18 str. 1 d., 14 d.

Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Lietuvos
Respublikos
valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybos įstatymo 18 str. 1 d., 14 d.

Siekiant tinkamai
nustatyti kokiam
pajamų ir turto
lygiui priklauso
pareiškėjas, ar jam
gali būti teikiama
ATP
Siekiant pagrįstai
suteikti
ar
atsisakyti
teikti
ATP ar palikti
prašymą
nenagrinėtinu

3. Įvairioms institucijoms (pvz., teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms,
Savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui,
advokatams), pagal jų užklausimus (pvz., ar suteikta ATP, ar pareiškėjas
kreipėsi į Tarnybą, kada kreipėsi) teikiami duomenys:
Pareiškėjo vardas, pavardė, data kada pareiškėjas kreipėsi į Tarnybą, jeigu
priimtas sprendimas – Tarnybos sprendimo data ir Nr., koks advokatas
paskirtas, reikalavimo esmė (gali būti nurodytas nepilnamečio vaiko vardas,
pavardė, kiti duomenys), informacija ar nutraukta ATP
4. Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiami duomenys (ar sumokėjo už
ATP išlaidas):
Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, bylos Nr., Tarnybos sprendimo
data ir Nr., suma už ATP išlaidas
5. Advokatui dėl išvados pateikimo teikiami duomenys:
Pareiškėjo vardas, pavardė, prašymo ir papildomų dokumentų kopijose
esantys duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono Nr.,
šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų vardai, pavardės, gimimo datos ir kita
nekontroliuojama informacija, susijusi su pareiškėjo reikalavimu
8. LR Teisingumo ministerijai, Seimo kontrolieriui teikiami duomenys:
Pareiškėjo vardas, pavardė, gimimo data, adresas, sprendimų datos ir Nr.,
pridedamų dokumentų kopijos (įvairi informacija)

Dokumentai siunčiami
paprasta ar
registruota pašto siunta, el. paštu (per
dokumentų valdymo sistemą Kontora,
retais atvejais iš dokumentą rengusio
darbuotojo el. pašto).
Duomenys kaupiami popierinėje formoje
(pridedama
prie
prašymo)
ir
elektroninėje
formoje:
dokumentų
valdymo sistemoje Kontora
Dokumentai siunčiami el. paštu (per
dokumentų valdymo sistemą Kontora)
Duomenys kaupiami popierinėje formoje
(pridedama
prie
prašymo)
ir
elektroninėje
formoje:
dokumentų
valdymo sistemoje Kontora
Dokumentai siunčiami registruota pašto
siunta.
Duomenys kaupiami popierinėje formoje
(pridedama
prie
prašymo)
ir
elektroninėje
formoje:
dokumentų
valdymo sistemoje Kontora
Dokumentai siunčiami el. paštu (per
dokumentų valdymo sistemą Kontora ar
dokumentą rengęs darbuotojas) arba
registruota pašto siunta.
Duomenys kaupiami popierinėje formoje
(pridedama
prie
prašymo)
ir
elektroninėje
formoje:
dokumentų
valdymo sistemoje Kontora

Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Lietuvos
Respublikos
civilinio
proceso kodekso 179 str. 2 d.
Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 56 str. 4 d.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo
proceso kodekso 155 str. 1 d.
Lietuvos Respublikos advokatūros
įstatymo 44 str. 1 d.
Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Lietuvos
Respublikos
valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybos įstatymo 18 str. 1 d., 14 d.

Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Lietuvos
Respublikos
valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos
tarnybos įstatymo 11 str. 9 d.

Reglamento 6 str. 1 d. c punktas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas
Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo
institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose
taisyklių patvirtinimo“ 28 p.
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos
nuostatų
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 13 d. nutarimo Nr. 1464
redakcija) 8.32 papunktis
Seimo kontrolierių įstatymo 19 ir 20
straipsniai

Siekiant užtikrinti
tinkamą
ATP
paslaugų kokybę

Siekiant pagrįstai
suteikti
ar
atsisakyti
teikti
ATP ar palikti
prašymą
nenagrinėtinu
Siekiant pagrįstai
suteikti
ar
atsisakyti
teikti
ATP ar palikti
prašymą
nenagrinėtinu
Informacijos
suteikimas, susijęs
su
ATP,
dėl
pareiškėjo skundo
(prašymo)
nagrinėjimu

