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PINIGAI

pagalbos teikimą. Galime didžiuotis, kad per du dešimtmečius 
mūsų šalyje sukurtas ir taikomas vienas moderniausių ir geriausių 
Europoje pripažįstamas antrinės teisinės pagalbos paslaugos teiki-
mo modelis. Sistema veikia puikiai – žmogus, norintis gauti antrinę 
teisinę pagalbą, mums pateikia labai nedaug dokumentų, kuriuos 
irgi padeda užpildyti pirminės teisinės pagalbos specialistai savi-
valdybėse. Visus kitus reikalingus duomenis ir dokumentus jau su-
randa mūsų tarnybos darbuotojai, kurie pagal surinktą informaciją 
sprendžia, ar šalies įstatymai leidžia suteikti asmeniui kompensuo-
jamą teisinę pagalbą, ar ne. Mūsų veikla yra griežtai reglamentuota 
– turime atsakyti žmogui dėl teisinės pagalbos teikimo per penkias 
darbo dienas. Tuomet jau pateikiame atsakymą, bus teikiama tei-
sinė pagalba ar ne. Jeigu atsisakoma ją teikti, aiškiai argumentuo-
jama – kodėl. Jeigu priimamas sprendimas suteikti antrinę teisinę 
pagalbą, asmuo gauna teigiamą atsakymą ir jam paskirto advokato 
kontaktus, su kuriuo turi susisiekti. Nuo tada jau prasideda advo-
kato bendravimas su žmogumi, kuriam reikalinga teisinė pagalba.

– sakėte, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarny-
ba yra atsakinga už proceso organizavimą. kiek esate atsakingi 
dėl teikiamos teisinės pagalbos kokybės?

– Esmė ta, kad mes organizuojame šį procesą – priimame spren-
dimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, paskiriame advokatą, 
skaičiuojame jo užmokestį, su juo atsiskaitome. Žodžiu, atliekame 
visas su antrinės teisinės pagalbos teikimu susijusias procedūras, 
kad veiksmas vyktų kiek įmanoma sklandžiau ir operatyviau. Turi-
me pripažinti, kad dėl advokatų teikiamų paslaugų kokybės užtikri-
nimo dar iškyla nemažai problemų. Advokatai yra nepriklausomi, o 
teisės aktuose numatyta, kad už advokatų veiklą, jų darbo kokybę yra 
atsakinga Lietuvos advokatūra. Todėl, jeigu žmogus mūsų tarnybai 
nusiskundžia dėl nekokybiškos paslaugos, tą skundą persiunčiame 
Lietuvos advokatūrai arba patariame žmonėms kreiptis tiesiogiai į 
ją. Atsakymo operatyviai sulaukti neįmanoma, o teismo procesai jau 
vyksta. Tad, jeigu žmogus skundžiasi advokato darbu ir pateikia argu-
mentus, paprasčiausiai operatyviai pakeičiame advokatą. Ir nors teo-
riškai mes atsakingi už kokybiškų paslaugų suteikimą nepriklausomai 
nei nuo teismų, nei nuo Lietuvos advokatūros, tačiau praktiškai advo-
katų darbo kokybės Lietuvoje kol kas niekas nevertina ir netikrina. 
Todėl mūsų tarnyba, valstybės vardu pirkdama advokatų paslaugas, 
neturi svertų tų paslaugų kokybei užtikrinti. Atliekame tik techninius 
skaičiavimus, galime daugiau ar mažiau kontroliuoti būtent su ko-
kybe visiškai nesusijusius skaičius – ar pagrįstos kuro išlaidos, kiek 
laiko advokatas sugaišta teismo posėdžiuose, ar neprirašė per daug 
papildomų darbo valandų ir pan. Kol kas nėra sistemos, kad kiekvie-
nas atliktas advokato darbas, jo suteiktos paslaugos būtų vertinamos.  

– kokie keliai keisti situaciją, kad visiems būtų daugiau aiškumo?
– Norėčiau akcentuoti, kad ne visada asmuo, kuriam teikiama pa-

galba, yra objektyvus, vertindamas advokato darbą. Turime suprasti, 
kad žmogus, kuris bylinėjasi teisme, yra nusiteikęs ten tik laimėti, todėl 
dažnai būna, kad advokatui išsakomi priekaištai nėra pagrįsti. Sunku 
dažnai ir nustatyti, kur yra advokato veiklos profesinis pažeidimas, o 
kur tiesiog asmens, gaunančio teisinę pagalbą, nepasitenkinimas teis-
mo sprendimu, nesugebėjimas objektyviai vertinti situacijos. Labai 
dažnai yra pervertinamos advokato galios, neva jis viską gali. Dažnai 
susiduriame su socialiai pažeidžiamais žmonėmis, todėl bendravimas 
su jais išties nėra lengvas ir advokatams. Todėl ir mums, ir advokatams 
būtų žymiai paprasčiau, jeigu būtų sukurti instrumentai paslaugų ko-
kybei pamatuoti. Kartu su Lietuvos advokatūra dalyvaujame Europos 
Komisijos finansuojamame projekte „Teisinės pagalbos kokybės geri-
nimas: bendri standartai skirtingoms valstybėms“, tikimės, kad mums 
pasiseks sukurti tuos darbo kokybę matuojančius instrumentus ir jais 
sėkmingai naudotis. Apibendrinant galima būtų pasakyti, kad advo-
katų darbas vertinamas palankiai, nes iš tūkstančių bylų gauname ne 
tiek ir daug skundų. Tačiau čia statistika nelabai ką reiškia – žmogus 
susiduria su vienu advokatu ir būtent iš jo tikisi kokybiškų paslaugų, 
jam nelabai rūpi, kas vyksta kitose bylose ar visoje sistemoje. Todėl kie-
kviena advokato klaida ir jo aplaidumas labai skaudžiai atsiliepia visų 
advokatų darbui, smarkiai menkina teisinės pagalbos teikimo sistemą. 
Matyt, kada nors Lietuva sukurs ir advokatų darbo kokybės vertinimo 
instrumentus – štai vienose šalyse yra tam sukurtos specialios advo-
katų darbą vertinančios agentūros, kitose nuolat atliekamas advokatų 
darbo kokybės auditas, dar kitose dirba net specialūs advokatų darbo 
vertinimo inspektoriai ir pan. Pas mus viskas kol kas paliekama paties 
advokato profesionalumui, jo sąžiningumui ir nusiteikimui dirbti. Tei-
sinei pagalbai teikti valstybė skiria nemažus pinigus, todėl natūralu, 
kad turėtų būti siekiama objektyviai žinoti ir įvertinti, kokios kokybės 
paslaugos už tuos pinigus yra nuperkamos.  

nustatė leidimų 
prekiauti kainas

kretingos rajono savivaldybės taryba patvirtino prekybos kretingos muziejaus 
Tradicinių amatų centro kiemelyje ir nameliuose bei naujų edukacinių programų 
kainas.

kretingos muziejaus Tradicinių amatų centro kiemelyje laukiami ir prekiaujantieji greito maisto produktais, 
ir kulinarinio paveldo produktų gamintojai, ir tautodailininkai.

Leidimas 1 dienai prekiauti 
greito maisto gamybos pro-
duktais, saldumynais ir ki-
tomis jiems prilyginamomis 
prekėmis Kretingos muziejaus 
tradicinių amatų centro kie-
melyje kaina bus 2 Eur už 1 
kv. m; Tradicinių amatų centro 
nameliuose – 2,50 Eur už 1 kv. 
m; leidimas 1 dienai prekiauti 
kulinarinio paveldo produktų 
gamintojams, turintiems Tau-
tinio paveldo produktų sertifi-
katą, Tradicinių amatų centro 
kiemelyje – 2 Eur už 1 kv. m; 
Tradicinių amatų centro na-
meliuose – 2,50 Eur už 1 kv. 
m; leidimas 1 dienai prekiauti 
saldumynais, suvenyrais ir ki-
tomis jiems prilyginamomis 
prekėmis Kretingos muziejaus 
tradicinių amatų centro kie-
melyje, nameliuose ir dvaro 
parteryje mugių, švenčių metu 
– 3 Eur už 1 kv. m; leidimas 1 
dienai prekiauti Kretingos mu-
ziejaus tradicinių amatų cen-
tro kiemelyje bei nameliuose 
Kretingos rajono tautodaili-
ninkams jų sukurtais darbais 
– 0,30 Eur už 1 kv. m.

Edukacinės programos „Pi-
liakalnių legendos“, „Laiko ma-
šina šimtmečiu atgal“, „Atrask 
mano žydėjimą“ ir „Augalų 
dažų laboratorija“ vienam pra-
dinių klasių moksleiviui  kai-
nuos po 2 Eur.

Leidimų prekiauti greito 

maisto gamybos produktais, 
saldumynais  ir kitomis jiems 
prilyginamomis prekėmis, 
Kretingos rajono tautodaili-
ninkams ir kulinarijos paveldo 
produktų gamintojams, turin-
tiems Tautinio paveldo serti-
fikatus, muziejaus dvaro sody-
bos paminklinėje teritorijoje 
darbo dienomis ir pramoginių 
renginių metu kainas Savival-
dybės taryba buvo patvirtinu-
si 2016 m. balandį. Būtinybė 
nustatyti ir patvirtinti leidimų 
prekiauti Tradicinių amatų 
centro kiemelyje ir nameliuo-
se kainas iškilo Kretingos mu-
ziejui šių metų rugsėjo 28 d. 
įgyvendinus projektą „Tradi-
cinių amatų centro Kretingos 
dvaro pastatų ansamblyje plė-
tra. Trečias etapas“, finansuotą 
iš ES struktūrinių fondų lėšų, 
valstybės ir savivaldybės lėšų. 
Projekto metu prie amatų cen-
tro sutvarkyta 920 kv. m plotą 
užimanti aikštelė, kuri pritai-
kyta lauko prekybai, mugėms 
ir šventėms organizuoti. Joje 
pastatyti 3 mediniai nameliai, 
kuriuose įvestas apšvietimas, 
sumontuotos apsauginė, vaiz-
do ir garsinė signalizacijos, 
sukomplektuoti baldai eduka-
ciniams užsiėmimams bei pre-
kybai. Tradicinių amatų centro 
infrastruktūra sukurta siekiant 
populiarinti tradicinius ama-
tus bei sudaryti sąlygas tau-

todailininkams, sertifikuotų 
gaminių bei produktų gamin-
tojams realizuoti jų gaminius 
bei produktus. Tai įpareigoja 
Lietuvos Respublikos Seimo 
2007 m. birželio 26 d. priimtas 
Lietuvos Respublikos tautinio 
paveldo produktų įstatymas.

Patvirtinti užsiėmimo kainą 
vienam pradinių klasių moks-
leiviui buvo būtina todėl, kad 
Kretingos muziejus planuoja 
teikti 4 naujų edukacinių pro-
gramų, skirtų pradinių klasių 
moksleiviams, paraiškas kul-
tūros ministro patvirtintai kul-
tūros paso paslaugų atrankai. 
Joje gali dalyvauti fiziniai ir ju-
ridiniai asmenys, kurie užsiima 
kultūros ir (ar) meno renginių, 
kultūrinės edukacijos užsiė-
mimų ir (ar) kultūros ir meno 
renginių, papildytų kultūrine 
edukacija, organizavimo vei-
kla. Minėtame tvarkos apraše 
nurodoma, kad vienos kultū-
ros pasui teikiamos paslaugos 
kaina, suapvalinta iki 10 euro 
centų tikslumu, vienam moki-
niui turi būti nuo 1 iki 5 eurų. 
Kaip jau  minėta, Savivaldybės 
taryba pritarė, jog edukacinių 
programų „Piliakalnių legen-
dos“, „Laiko mašina šimtmečiu 
atgal“, „Atrask mano žydėjimą“ 
ir „Augalų dažų laboratorija“ 
kaina vienam pradinių klasių 
moksleiviui būtų 2 Eur.
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