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PROJEKTO
„ TEISINĖ PAGALBA KIEKVIENAM “
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika
Įmonės kodas: 124369918

Telefonas: 8 (5) 231 2800

El. pašto adresas: teises.klinika@tf.vu.lt

Internetinė svetainė: www.teisesklinika.lt

Iš www.aukok.lt prašyta suma projektui: 10 980 Lt
Iš www.aukok.lt gauta suma projektui: 1 332,66 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Teisės klinika (toliau – Teisės klinika) įsteigta 1998 metais
Vilniaus universiteto, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės ir advokatų kontoros „Lideika,
Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN” iniciatyva. Teisės klinika iniciatyvių ir socialiai aktyvių
asmenų dėka tapo išskirtine įstaiga, kurioje skatinamas glaudus mokslo ir praktikos ryšys bei
vykdomas teisinis visuomenės švietimas.
Teisės klinikos tikslai:
• teikti nemokamą teisinę pagalbą bei konsultacijas civilinėse, darbo, socialinio aprūpinimo,
administracinės teisės klausimais;
• pagelbėti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentams įgyti teorinių žinių, įtvirtinti jas
praktikoje, siekiant suteikti visapusišką teisinį išsilavinimą;
• ugdyti aukštos moralės teisininkus;
• plėtoti visuomenės teisinę savimonę;
• šviesti visuomenę teisiniais klausimais, supažindinant su Lietuvos teisine sistema ir tokiu
būdu padėti jiems ginant savo teises.
Savo veiklos metais Teisės klinika siekia dalyvauti įvairiuose pilietiniuose projektuose ir gauti
finansavimą, reikalingą jos tikslams įgyvendinti.
Teisės klinikoje praktiką atlieka Vilniaus universiteto Teisės fakulteto III - IV kurso studentai.
Studentai atrenkami pagal praktinio darbo patirtį, aktyvumą visuomeniniame gyvenime bei
gebėjimą bendrauti su žmonėmis. Tai gabūs, atsakingi ir puikias teorines žinias turintys studentai.
Tai garantuoja suteikiamų paslaugų kokybę, kvalifikuotų sprendimų priėmimą. Praktika Teisės
klinikoje – tai nepakeičiama patirtis, leidžianti studentams sėkmingai pradėti ir tęsti savo profesinę
teisininko karjerą.
Teisės klinikoje dirbantys vyresniųjų kursų studentai teikia nemokamas teisines konsultacijas
Lietuvos Respublikos gyventojams, tai yra pirminę teisinę pagalbą: teikia teisinę informaciją, rengia
teisinio pobūdžio dokumentus valstybės, savivaldybių institucijoms, pataria dėl galimų teisinių
problemų sprendimų variantų. Teisės klinika taip pat stengiasi suteikti antrinės teisinės pagalbos
pobūdžio paslaugas: pagalba asmenims rengiant procesinius dokumentus teismui civilinėse,
darbo, administracinėse bylose.
Taip pat Teisės klinika vykdo visuomenės teisinio švietimo programas, kurių metų rengiama ir
platinama teisinė informacija svarbiausiais gyvenimo klausimais.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas:
Projekto tikslas – suefektyvinti teisinės pagalbos LR gyventojams teikimą. Siekiant šio tikslo bus
siekiama:
- užtikrinti greitesnį teisinės pagalbos suteikimą besikreipiantiems asmenims. Pastaruoju
metu į Teisės kliniką kreipiasi itin didelis skaičius asmenų, kuriems nebeužtenka pirminės
teisinės pagalbos suteikimo (žodinės konsultacijos), bet reikia padėti parengti procesinius
dokumentus teismui (dėl darbo užmokesčio išieškojimo, išlaikymo priteisimo ir pan.).
Sprendžiant šiuos klausimus reikia daug daugiau dėmesio, žinių ir laiko. Dėl šios
priežasties nebeužtenka esamų žmogiškųjų resursų ir į Teisės kliniką besikreipiantys

1

asmenys yra priversti laukti eilėje, kuri šiuo metu jau yra daugiau nei vieno mėnesio
trukmės;
- atnaujinti kurčiųjų asmenų konsultavimą. Pasibaigus ankstesniems projektams, nebėra
galimybių samdyti specialistą, mokantį gestų kalbą ir turintį teisinį išsilavinimą, tačiau
kurčiųjų asmenų poreikis gauti teisines konsultacijas ir toliau išlieka;
- užtikrinti teisinės informacijos sklaidą aktualiausiais gyventojams klausimais. Pastaruoju
metu pasunkėjus ekonominei situacijai labai daug gyventojų susiduria su darbo santykių
pažeidimais (nemokamas darbo užmokestis, neteisėti atleidimai iš darbo, mažinamas darbo
užmokestis). Todėl labai svarbu parengti ir nemokamai išplatinti informaciją apie
pagrindines darbuotojų teises ir galimybes apginti savo teisėtus interesus.

Projekto veiklos, eiga:
Pradėjus įgyvendinti projektą, pasitvirtino mūsų prognozės – į Teisės kliniką kreipiasi ypatingai
daug darbuotojų, kuriems reikia teisinės pagalbos susidūrus su darbdavių piktnaudžiavimu bei
asmenų (daugiausia motinų), kurie nori prisiteisti išlaikymą savo vaikams.
Laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 1 iki 2010 m. spalio 1 d. nemokama teisinė pagalba suteikta
daugiau nei 3000 asmenų. Iš jų daugiau kaip 50 procentų buvo teikiama antrinio pobūdžio teisinė
pagalba (padedami parengti procesiniai dokumentai teismams). Tikslinė projekto grupė (klientai,
kurie kreipėsi dėl darbo santykių ir nepilnamečių vaikų išlaikymo) sudarė:
a) apie 300 asmenų, kurie kreipėsi dėl darbo santykių (90 procentų jų buvo ruošiami procesiniai
dokumentai). Dažniausiai darbuotojai skundėsi neišmokėtu darbo užmokesčiu. Tokiais atvejais
Teisės klinikos konsultantai padėdavo klientams surašyti ieškinius į teismą reikalaujant priteisti
iš darbdavio darbo užmokesčio skolą. Taip pat pasitaikė atvejų, kuomet darbuotojai ateidavo
pasikonsultuoti dėl savo teisių tuomet, kai pajusdavo darbdavio spaudimą išeiti iš darbo savo
noru, arba kai darbdavys nenutraukęs darbo sutarties atimdavo iš darbuotojo visas darbo
priemones ar tiesiog nebeleisdavo patekti į darbo vietą.
b) kita žymi dalis klientų – asmenys, kuriems reikia pagalbos šeimos bylose, ypatingai vaikų
išlaikymo klausimais. Per minėtą laikotarpį dėl šeimos santykių (vaikų išlaikymo priteisimo,
išlaikymo dydžio padidinimo ar sumažinimo, tėvystės nustatymo, skyrybų) kreipėsi apie 150
asmenų. Vėlgi, dažniausiai tokiems asmenims be pirminės (žodinės) teisinės konsultacijos,
reikėjo padėti parengti dokumentus kreipiantis į teismą (parengta apie 120 atitinkamos srities
procesinių dokumentų).
Per ataskaitinį laikotarpį Teisės klinikoje praktiką atliko 40 studentų – konsultantų. Jie buvo
prižiūrimi (konsultuojami, vertinami) profesionalaus teisininko, turinčio didelę praktinio teisinio
darbo patirtį.
Dėl nesurinktų planuotų lėšų, projekto metu visiškai nebuvo įgyvendinamos šios veiklos:
nemokamų konsultacijų kurtiesiems asmenims teikimas bei informacinio bukleto darbo teisės
klausimais parengimas, išleidimas ir platinimas.
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Projekto biudžetas:
Planuota
išleisti, Lt

Išleista, Lt

I. Personalo kaštai (atlyginimai su
mokesčiais)

10 500

1 332,66

Teisininko atlyginimas

5 100

1 332,66

Kurčiųjų asmenų konsultantas
Buhalterio paslaugos

4 200
1 200

0
0

-

-

480

0

-

-

10 980

1 332,66

II. Materialių daiktų įsigijimas/nuoma
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Iš viso:

Išlaidas įrodantys
dokumentai
Banko pavedimo išrašai:
Nr. 1177 – 700 Lt ir Nr. 1222 –
850 Lt (iš viso 1 550 Lt)

Projekto buhalterio paslaugos buvo gautos nemokamai. Teisininko atlyginimas buvo šalių
susitarimu sumažintas.

Projekto rezultatai:
Laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 1 iki 2010 m. spalio 1 d. nemokama teisinė pagalba suteikta
daugiau nei 3 000 asmenų. Iš jų daugiau kaip 50 procentų buvo teikiama antrinio pobūdžio teisinė
pagalba. Per ataskaitinį laikotarpį Teisės klinikoje praktiką atliko 40 studentų – konsultantų.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.
Organizacijos vadovas

Direktorė Vida Petrylaitė
A.V.
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