Pirminės teisinės pagalbos teikimas
Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba - Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir
valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima šio
įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų parengimą, taip pat patarimus dėl
ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties
parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.
Pirminę teisinę pagalbą teikiantys asmenys rengia prašymus dėl santuokos nutraukimo abiejų
sutuoktinių bendru sutikimu, sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, pareiškimus dėl
teismo įsakymo išdavimo, prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo, prašymus dėl teismo
leidimo parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą išdavimo, prašymus dėl teismo leidimo priimti
palikimą išdavimo ir prašymus dėl išankstinių teismo leidimų sudaryti sandorius, susijusius su
neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens turtu.
Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjas pareiškia pageidavimą ginčą spręsti mediacijos
būdu, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą dėl
mediacijos vykdymo. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės
antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar
surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos
valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse
narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir
tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyti asmenys.
Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:
1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis
advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama
teisine pagalba;
3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą
atvejus;
4) pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis ar
procesinėmis teisėmis.

Nemokama pirminė teisinė pagalba Molėtų rajono savivaldybės gyventojams teikiama iš anksto
užsiregistravus tel. (8 383) 54781 arba TEISIS.
Pirminė teisinė pagalba teikiama Molėtų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriuje (Vilniaus g. 44, Molėtai, I aukštas, 105 kabinetas)/TEISIS.
Pirminės teisinės pagalbos apskaitą tvarko ją teikiantys subjektai nurodydami pareiškėjų vardus,
pavardes, gyvenamąją vietą, klausimą, kuriuo buvo suteikta pirminė teisinė pagalba, pirminės teisinės
pagalbos teikimo trukmę. Jeigu asmuo kreipėsi į savivaldybės vykdomąją instituciją žodžiu, jis turi
pasirašyti pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnale.
Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos
trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu.
Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.
Teisės aktai:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-07-16 įsakymas Nr. 1R-220 „Dėl Antrinei valstybės
garantuojamai teisinei pagalbai teikti reikalingų prašymo, pranešimų ir sprendimo formų bei
sprendimo priėmimo dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, įvertinus
individualią pareiškėjo situaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aba5d390c76411ea997c9ee767e856b4
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAA93A47BAA1/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:
Virginija Žalienė
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė
Tel.: +37038354781
El. p.: virginija.zaliene@moletai.lt

Iniciavimo forma:

Žodinis prašymas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Konsultacijai - galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kitų reikiamų dokumentų
pateikimas (procesinių dokumentų teismui, antrinės teisinės pagalbos suteikimui ar kt. pildymui)
nustatomas individualiai konsultavimo metu.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Atsakymas gali būti skundžiamas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus
g. 44, 33140 Molėtai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g.
62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
Pastabos:
Antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba - dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas
bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais,
jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Antrinė teisinė pagalba taip pat apima
bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, ir išlaidų konstitucinės justicijos
bylose atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų,
administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto
civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą. Antrinę teisinę pagalbą Molėtų rajono
gyventojams organizuoja ir priima sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrius (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai). Daugiau
informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti https://vgtpt.lrv.lt/

