PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2021 m.
d. įsakymu Nr.
VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas
01-01-01

01-01-02

Priemonės
pavadinimas
Sumokėti
užmokestį už
mediacijos
paslaugas ir
apmokėti su
šiomis
paslaugomis
susijusias išlaidas
Sumokėti
užmokestį už
antrinės teisinės
pagalbos teikimą,
koordinavimą
(įskaitant
advokatų, nuolat
teikiančių antrinę
valstybės
garantuojamą
teisinę pagalbą,
išlaikymo
išlaidas) ir
atlyginti kitas
antrinės teisinės
pagalbos teikimo
išlaidas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
1. Sumokėti mediatoriams
užmokestį už mediacijos
paslaugas
2. Apmokėti mediatoriams
išlaidas, susijusias su
mediacijos paslaugomis
1. Sumokėti užmokestį
advokatams, nuolat
teikiantiems antrinę teisinę
pagalbą
2. Sumokėti užmokestį
advokatams, prireikus
teikiantiems antrinę teisinę
pagalbą
3. Apmokėti advokatų
išlaikymo išlaidas
4. Apmokėti kitas išlaidas,
susijusias su antrinės teisinės
pagalbos teikimu

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1.1.laiku sumokėto užmokesčio mediatoriams Finansų skyrius,
dalis nuo gautų pagrįstų prašymų išmokėti
Kauno,
užmokestį skaičiaus, proc. – 100
Klaipėdos, ir
Šiaulių skyriai
2.1. laiku apmokėtų kitų išlaidų, susijusių su Finansų skyrius
mediacija, dalis nuo priskaičiuotų išlaidų, proc. –
100

I–IV ketv.

472,0

1.1. laiku sumokėto užmokesčio advokatams, Finansų skyrius,
nuolat teikiantiems antrinę teisinę pagalbą, dalis
Kauno,
nuo priimtų ataskaitų skaičiaus, proc. – 100
Klaipėdos, ir
Šiaulių skyriai
2.1. laiku patenkintų prašymų išmokėti Finansų skyrius,
užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą
Kauno,
dalis nuo gautų pagrįstų prašymų išmokėti
Klaipėdos, ir
užmokestį skaičiaus, proc. – 100
Šiaulių skyriai
3.1. laiku apmokėtų advokatų išlaikymo išlaidų Finansų skyrius
dalis nuo priskaičiuotų išlaikymo išlaidų, proc. –
100
4.1. laiku apmokėtų kitų antrinės teisinės Finansų skyrius
pagalbos išlaidų dalis nuo priskaičiuotų išlaidų,
proc. – 100

I–IV ketv.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

5 329,3

2
Priemonės
kodas
01-01-03

Priemonės
pavadinimas
Efektyviai
administruoti
paslaugas,
palengvinančias
asmenims
pažeistų teisių
gynimą

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
1. Priimti sprendimus per
Valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos įstatymo
(toliau – įstatymas) nustatytą
terminą
2. Atstovauti valstybei, kai
turi būti išieškomos antrinės
teisinės pagalbos išlaidos
3. Siekti efektyvios ir
kokybiškos asmens teisių
gynybos
4. Atlikti nepriklausomą
asmenų, pasinaudojusių
valstybės garantuojama
teisine pagalba, nuomonių
apklausą
5. Laiku užtikrinti gynėjo
parinkimą baudžiamosiose
bylose
6. Laiku priimti sprendimus
dėl mediatorių paskyrimo

7. Organizuoti mediatorių
kvalifikacijos egzaminus

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1.1. per įstatymo nustatytą terminą priimtų
Vilniaus,
sprendimų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo
Kauno,
skaičius nuo sprendimų teikti ar atsisakyti teikti
Klaipėdos ir
valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus, Šiaulių skyriai
proc. – 100
2.1. per teisės aktų nustatytus terminus parengtų Bendrųjų reikalų
ir pateiktų teismui procesinių dokumentų skaičius
skyrius,
nuo visų reikalingų parengti procesinių Finansų skyrius
dokumentų skaičiaus, proc. – 100
3.1. gautų skundų dėl antrinės teisinės pagalbos
Vilniaus,
teikimo kokybės skaičius nuo sprendimų suteikti
Kauno,
antrinę teisinę pagalbą skaičiaus, proc. – ne
Klaipėdos ir
daugiau kaip 0,19
Šiaulių skyriai
4.1.
asmenų,
pasinaudojusių
valstybės Bendrųjų reikalų
garantuojama teisine pagalba ir palankiai
skyrius
vertinančių advokatų veiklą, dalis nuo apklaustų
asmenų – ne mažiau kaip 85 proc.

I–IV ketv.

1 155,7

5.1. baudžiamųjų bylų, kuriose laiku parinktas Koordinavimo ir
gynėjas / įgaliotas atstovas, dalis nuo pagrįstų
parinkimo
pranešimų dėl būtino gynėjo / įgalioto atstovo
skyrius
parinkimo skaičiaus, proc. – 100
6.1. per teisės aktų nustatytus terminus priimtų Vilniaus, Kauno,
sprendimų dėl mediatorių paskyrimo skaičius
Klaipėdos,
nuo gautų prašymų skaičiaus, proc. – 100
Šiaulių skyriai ir
Bendrųjų reikalų
skyrius
7.1. egzamine dalyvavusių asmenų skaičius per Bendrųjų reikalų
metus – 50
skyrius

I–IV ketv.

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

3
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

8. Atnaujinti duomenis
mediatorių sąraše

8.1. laiku išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100

Bendrųjų reikalų
skyrius

I–IV ketv.

9. Atnaujinti duomenis
psichologų sąraše

9.1. laiku išnagrinėtų prašymų dalis, proc. – 100

Bendrųjų reikalų
skyrius

I–IV ketv

10. Naikinti sąlygas galimoms
korupcijos apraiškoms,
teikiant antrinę teisinę
pagalbą, atsirasti
11. Organizuoti susitikimus su
suinteresuotais asmenimis,
siekiant spręsti problemas,
kylančias organizuojant
antrinės teisinės pagalbos
teikimą ir mediacijos
vykdymą

10.1. viešojoje erdvėje paskelbta informacijos Bendrųjų reikalų
apie galimus korupcijos atvejus teikiant antrinę
skyrius
teisinę pagalbą, vnt. per metus – 1

I–IV ketv.

11.1. susitikimuose su suinteresuotais asmenimis Bendrųjų reikalų
dalyvavusių
asmenų
skaičius
per
skyrius,
metus, vnt. – 80
Koordinavimo ir
parinkimo
skyrius, Vilniaus,
Kauno,
Klaipėdos ir
Šiaulių skyriai
12. Informuoti gyventojus apie 12.1. viešojoje erdvėje išplatinta informacijos
Patarėjas
Valstybės garantuojamos
apie Tarnybos teikiamas paslaugas, vnt. per
teisinės pagalbos tarnybos
metus – 2
(toliau – Tarnyba) teikiamas
paslaugas
13. Koordinuoti ir užtikrinti
13.1. pirminės teisinės pagalbos specialistų
Vilniaus,
pirminės valstybės
netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų
Kauno,
garantuojamos teisinės
suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičius nuo gautų
Klaipėdos ir
pagalbos (toliau – pirminė
pirminės teisinės pagalbos specialistų užpildytų Šiaulių skyriai
teisinė pagalba) teikimą
prašymų suteikti antrinę teisinę pagalbą
skaičiaus, proc. – ne daugiau kaip 1,7

I–IV ketv.

I ketv.

I–IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. eurų)

4
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

13.2. pirminės teisinės pagalbos specialistų
netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų
suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičius nuo visų
savivaldybių parengtų prašymų suteikti antrinę
teisinę pagalbą skaičiaus, proc. – ne daugiau kaip
5
13.3. susitikimuose su pirminę teisinę pagalbą
Vilniaus,
teikiančiais specialistais dalyvavusių asmenų
Kauno,
skaičius per metus – 60 (po vieną specialistą nuo
Klaipėdos ir
savivaldybės)
Šiaulių skyriai
13.4. pateiktų pasiūlymų ar rekomendacijų
Direktoriaus
pirminę
teisinę
pagalbą
teikiantiems
pavaduotoja,
specialistams skaičius per metus, vnt. – 4
patarėjas
13.5. Įstatymo numatytais atvejais užtikrintos
Vilniaus,
pirminės teisinės pagalbos dalis nuo gautų
Kauno,
pagrįstų prašymų dėl pirminės teisinės pagalbos
Klaipėdos ir
teikimo (organizavimo), proc. – 100
Šiaulių skyriai
14. Gerinti ikiteisminio tyrimo 14.1. institucijų, palankiai vertinančių Tarnybos Bendrųjų reikalų
institucijų, prokuratūros ir
veiklą, dalis nuo apklaustų institucijų skaičiaus,
skyrius
teismų nuomonę apie
proc. – ne mažiau kaip 85
Tarnybos veiklą
15. Atlikti nepriklausomą
15.1.
asmenų,
pasinaudojusių
valstybės Bendrųjų reikalų
asmenų, pasinaudojusių
garantuojama teisine pagalba ir palankiai
skyrius
valstybės garantuojama teisine vertinančių Tarnybos veiklą, dalis nuo apklaustų
pagalba, nuomonių apklausą
asmenų skaičiaus, proc. – ne mažiau kaip 85
16. Vykdyti Centrinės
16.1. prašymų ir su tuo susijusių klausimų
Patarėjas
institucijos funkcijas pagal
Tarybos reglamente (EB) Nr. 4/2009 ir 2007 m.
2008 m. gruodžio 18 d.
lapkričio 23 d. Hagos konvencijoje nustatytais
Tarybos reglamentą (EB) Nr. terminais tvarkymo dalis nuo gautų prašymų
4/2009 dėl jurisdikcijos,
skaičiaus, proc. – 100
taikytinos teisės, teismo
sprendimų pripažinimo ir

Įvykdymo
terminas

I–IV ketv.

I–IV ketv.

I–IV ketv.

IV ketv.

IV ketv.

I–IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. eurų)

5
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

vykdymo bei
bendradarbiavimo išlaikymo
prievolių srityje ir 2007 m.
lapkričio 23 d. Hagos
konvenciją dėl tarptautinio
vaikų ir kitokių šeimos
išlaikymo išmokų išieškojimo
17. Vykdyti kompetentingos
institucijos funkcijas, priimant
iš kitų valstybių teisinės
pagalbos prašymus ir siunčiant
juos kitoms valstybėms
18. Sudaryti sąlygas perkelti
valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos paslaugas į
elektroninę erdvę

17.1. prašymų ir su tuo susijusių klausimų
įstatymo numatytais terminais tvarkymo dalis
nuo gautų prašymų skaičiaus, proc. – 100

Patarėjas

I–IV ketv.

18.1. pasiūlymų dėl Teisinės pagalbos paslaugų
informacinės sistemos (TEISIS) tobulinimo
TEISIS valdytojui pateikimas, vnt. – 6

Direktorius

I–IV ketv.

18.2. Tarnybos parengtų elektroninių dokumentų Bendrųjų reikalų
dalis nuo visų Tarnybos parengtų dokumentų
skyrius,
skaičiaus, proc. – ne mažiau kaip 70
Koordinavimo ir
parinkimo
skyrius, Finansų
skyrius, Vilniaus,
Kauno,
Klaipėdos ir
Šiaulių skyriai,
Vadovybė
18.3. aprašyti atvertinų prioritetinių duomenų Bendrųjų reikalų
metaduomenis ir pateikti juos Atvirų duomenų
skyrius
portalui

I–IV ketv.

IV ketv.

Asignavimai
(tūkst. eurų)

6
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
19. Organizuoti
susijusį
su
garantuojamos
pagalbos teikimu

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai ir
jų reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

mokymą, 19.1. mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius Bendrųjų reikalų
valstybės per metus, vnt. – 90
skyrius
teisinės

Įvykdymo
terminas
IV ketv.

Iš viso asignavimų
____________________________________________

Asignavimai
(tūkst. eurų)

6 957,0

