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Rajono gyventojams –
galimybė gauti teisinę
pagalbą
(Atkelta iš 2 p.)

Antrinė teisinė pagalba
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. Savivaldybės gyventojams antrinę
teisinę pagalbą organizuoja Klaipėdos valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnyba.
Antrinę teisinę pagalbą gali
gauti piliečiai, kurių turtas ir
metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatytų turto ir pajamų lygių.
Yra du turto ir pajamų lygiai. Jei
Jūsų turtas ir pajamos neviršija
nustatytojo pirmojo lygio, Jums
bus teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba. Jei
Jūsų turtas ir pajamos neviršija
nustatytojo antrojo lygio, valstybė Jums garantuos ir apmokės 50
procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Antrinė teisinė pagalba,
neatsižvelgiant į asmenų
turtą ir pajamas
Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnyje
nurodyta grupė asmenų, kuriems
antrinė teisinė pagalba teikiama
neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas: asmenys, kurie turi teisę
gauti teisinę pagalbą nagrinėjant
baudžiamąsias bylas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo
proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) 51
straipsnį; nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai
žalos atlyginimo klausimas yra
sprendžiamas baudžiamojoje byloje; asmenys, kuriems paskirta
socialinė pašalpa pagal Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; asmenys, išlaikomi stacionariose socialinės
globos įstaigose; asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais, arba sukakę
senatvės pensijos amžių, kuriems
teisės aktų nustatyta tvarka yra
nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų
globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba
reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti; asmenys, pateikę
įrodymus, kad dėl objektyvių
priežasčių negali disponuoti savo
turtu ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir metinės pajamos, kuriais
jie gali laisvai disponuoti, neviršija Vyriausybės nustatytų turto
ir pajamų lygių teisinei pagalbai
gauti pagal šį įstatymą; asmenys,
sergantys sunkiomis psichikos

ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimai pagal Lietuvos
Respublikos psichikos sveikatos
priežiūros įstatymą (toliau – Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas), ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama
teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti; skolininkai
vykdymo procese, kai išieškoma
iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena; nepilnamečių vaikų, kai sprendžiamas
jų iškeldinimo klausimas, tėvai
ar kiti atstovai pagal įstatymą;
nepilnamečiai vaikai, kai įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai kreipiasi į teismą dėl
savo teisių ar įstatymų saugomų
interesų gynimo, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka sudariusius
santuoką ar teismo pripažintus
visiškai veiksniais (emancipuotais); asmenys, kuriuos prašoma
pripažinti neveiksniais bylose
dėl fizinio asmens pripažinimo
neveiksniu, taip pat neveiksniais
pripažinti asmenys bylose dėl
globos ir neveiksniu pripažinto
asmens pripažinimo veiksniu ar
ribotai veiksniu; asmenys bylose
dėl gimimo registravimo; asmenys bylose dėl neteisėtai išvežto
ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos
konvenciją dėl tarptautinio vaikų
grobimo civilinių aspektų (toliau
– Hagos konvencija); kiti asmenys LR tarptautinėse sutartyse
numatytais atvejais.
Juridinio skyriaus specialistas, teikiantis pirminę teisinę
pagalbą, teikia išsamią informaciją dėl teisės gauti antrinę teisinę pagalbą bei padeda užpildyti
pareiškėjams dokumentus Klaipėdos valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybai dėl
antrinės teisinės pagalbos paskyrimo.

Kretingiškiai galimybe
naudojasi
Per 2013 metus į Kretingos
rajono savivaldybę dėl pirminės
teisinės pagalbos kreipėsi ir pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 647 pareiškėjams, 2014 m.
iki rugsėjo 1 d. – 523 pareiškėjams. Per 2013 metus pareiškėjų,
kuriems surašyta ar padėta surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą, skaičius – 149, per
2014 metus iki rugsėjo 1 d. – 98.
Daugiausia juridinių problemų žmonėms Kretingos rajone
iškyla šeimos teisės normomis
reguliuojamose srityse bei civilinėje teisėje ir civiliniame procese. Neretai pareiškėjai kreipiasi
darbo teisės klausimais.
Išsamią informaciją apie
valstybės garantuojamą pagalbą
rasite interneto svetainėje www.
teisinepagalba.lt.
Daiva VAIKĖNIENĖ
Juridinio skyriaus vyr.
specialistė

TAU studentai pradėjo naujus
mokslo metus
Rasa GEDVILAITĖ

Trečiadienį, minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, Kretingos krašto senjorai sugužėjo į Kretingos rajono kultūros centro salę, kur iškilmingai
pradėti naujieji Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) mokslo metai. Mokysis
150 senjorų.

Iškilmingai TAU vėliavą įnešė Tarybos nariai Danutė Vasiliauskienė ir Alfonsas Grikšas.

Po dainos, kurią atliko J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokinė Gabrielė Kalniškytė,
studentai pagarbiai sutiko į salę
įnešamą TAU vėliavą, o mokslo
metai oficialiai prasidėjo padainavus senjorų himną.
„Mes jūsų labai pasiilgome.
Džiugu matyti gerai nusiteikusius. Šiandien yra minima Pagyvenusių žmonių diena, tačiau
mes juk ne tokie, mes – studentai“, – į mokslo metų atidarymo
šventę „Mes išliksim jauni, jauni...“ susirinkusius TAU studentus kreipėsi Kretingos rajono
pedagogų švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė.
Ji linkėjo visiems būti nuoširdžiais, kūrybiškais ir solidariais,
kad vienas kitam padėtų išgyventi ir malonias, ir nemalonias
gyvenimo staigmenas.
Direktorė visiems dėkojo
Kretingos pedagogų švietimo centras 2010 gruodžio
14 d. įkūrė Trečiojo
amžiaus universitetą – Sveikatos ir
dvasinio tobulėjimo
ir Žmogaus ir socialinės aplinkos fakultetus. Juos du metus
lankė 98 klausytojai.
Trečiojo amžiaus universitete (TAU) 2011-2012 m.
studijavo 98 klausytojai. 2011
m. įvyko 34 užsiėmimai įvairiomis temomis: sveikatos,
etnokultūros,
religijotyros,
aplinkos pažinimo temomis.
Paskaitas, seminarų ciklus
skaitė 11 lektorių. Senjorai
įgijo žinių sveikatos, dvasinio
tobulėjimo, žmogaus ir socialinės aplinkos srityse.
2013 m. sausio 10 d. Trečiojo amžiaus universitetas
pakvietė Kretingos rajono
senjorus naujiems mokslo
metams. Į universitetą sugužėjo dar gausesnis mokymosi
ir bendravimo džiaugsmo norinčių patirti senjorų būrys, net
135 klausytojai. Tad nuo 2013
m. TAU veikia net trys fakultetai: Kultūros ir meno, Kraštotyros ir pažinimo, Sveikatos ir
dvasinio tobulėjimo.

už nuolatinę pagalbą ir išmintį,
TAU Tarybos pirmininkei Danutei Vasiliauskienei – už kūrybiškumą, darbštumą, atsidavimą darbui. A. Mazeliauskienė
paragino negailėti plojimų ne
tik Tarybos pirmininkei, bet ir
TAU ansambliui bei jo vadovui
Aloyzui Žiliui. Ištvermės palinkėta Kretingos rajono pedagogų
švietimo centro darbuotojoms
– TAU kuratorėms Gėnei Benetienei, Aurelijai Jedenkienei
ir naujai kolektyvo narei Rimai
Ramoškienei. Kiekviena jų kuruos po vieną fakultetą.
Popietėje dalyvavęs rajono
vicemeras Vytautas Ročys juokavo turįs palaikyti TAU veiklą,
nes netrukus ir pats galės prisijungti. „Kai ateinu pas jus, jaučiu
labai gerą nuotaiką, todėl malonu pabūti kartu. Kai buvo atvykęs švietimo ir mokslo ministras
Dainius Pavalkis, su juo kalbėjome ir apie Trečiojo amžiaus universitetą, įdomu buvo sužinoti
jo poziciją. Išgirdau, kad jis šiai
veiklai tik pritaria, mat mokytis
niekada nėra per vėlu. Išgirdęs
tokį atsakymą, ministrui užsiminiau, kad tuomet reiktų galvoti ir apie finansavimą. Jis pritarė, kad tobulinti sistemą tikrai
reikėtų“, – kalbėjo vicemeras. Jis
studentams linkėjo kuo daugiau
lankyti paskaitas, nes girdėjęs,
kad universitetas net gydantis
nuo ligų, geros sveikatos, šypsenų, ryžto, sėkmės ir visiems įgyti
diplomus.
Šventėje dalyvavo netgi sve-

Gintauto Maciaus nuotr.

čiai iš Rygos, kurie kartu su
Kretingos rajono pedagogų
švietimo centru dalyvauja projekte „Baltijos šalys – suaugusiųjų švietime“. Taip pat kretingiškius pagerbė Medardo Čoboto
Trečiojo amžiaus universiteto
rektorė Zita Žebrauskienė. Moteris pasidžiaugė visų studentų
aktyvumu, pozityvumu. Rektorė pastebėjo, jog ne visi valdininkai rimtai žiūri į TAU veiklą,
esą, kam čia reikalingas finansavimas, kai susirenka kelios
moterėlės pakalbėt apie grybus
ir moliūgus. Tačiau rengiamos
paskaitos, minėjimai sako visai
ką kita apie jų veiklą. „Šiemet į
TAU priėmėme 570 studentų,
naktimis nebemiegu, nebežinau, kur visus sutalpinsiu“, –
šypsojosi rektorė.
Tarybos pirmininkė D. Vasiliauskienė ir narys Alfonsas
Grikšas padėkojo visoms keturioms studentams padedančioms Pedagogų švietimo centro
darbuotojoms, taip pat pasveikino vasarą jubiliejus šventusius
studentus.
Sveikinimai skambėjo ir iš
pačių studentų lūpų, senjorų
nepamiršo ir brolis Bernardas.
Po šventinės popietės studentų laukė Vilniaus miesto
savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro bei solistų
Evelinos Sašenko ir Liudo Mikalausko koncertas iš ciklo „Susitikimai su klasika“, skirtas Pasaulinei muzikos ir Tarptautinei
pagyvenusių žmonių dienai.

Studentai gausiai susirinko į naujųjų mokslo metų atidarymą.

