PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2021 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1R-287
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
TEISINIŲ PASLAUGŲ POLITIKOS GRUPĖS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reguliuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –
ministerija) Teisinių paslaugų politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos
organizavimą.
2. Grupė yra ministerijos administracijos padalinys.
3. Grupės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą tvirtina ministras.
4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
ministerijos nuostatais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymais, ministerijos kanclerio
potvarkiais, ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir šiais nuostatais.
II SKYRIUS
GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Svarbiausi grupės uždaviniai yra dalyvauti formuojant valstybės politiką antstolių
funkcionavimo, notariato, politinių partijų steigimo, registravimo ir veiklos, teisingumo ministro
valdymo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų, teisinių paslaugų (advokatūros), valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos, teismo ekspertizės, civilinės būklės aktų registravimo veiklos
srityse ir organizuoti, koordinuoti bei kontroliuoti jose valstybės politikos įgyvendinimą.
6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
6.1. dalyvauja rengiant teisingumo ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą bei
ministerijos metinį veiklos planą;
6.2. analizuoja teisės aktus, reguliuojančius antstolių funkcionavimą, notariato, advokatūros
veiklą, politinių partijų steigimą, registravimą ir veiklą, ministro valdymo sričiai priskirtų registrų ir
informacinių sistemų veiklą, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, teismo ekspertizę, civilinės
būklės aktų registravimą, teikia pasiūlymus teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams,
ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padaliniams dėl teisės aktų tobulinimo šiose
srityse;
6.3. pagal savo kompetenciją rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų
projektus;
6.4. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia teisines išvadas dėl įstatymų koncepcijų,
įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, priskirtų jos
kompetencijai;
6.5. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų
darbo grupėse bei kituose susitikimuose;
6.6. perkelia į nacionalinę teisę Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), ją
įgyvendina ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

6.7. pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir derina Lietuvos
Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja priskirtų
valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais
rengimą, taip pat vertina kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas
dėl siūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktą ar dėl kito Europos Sąjungos dokumento, teikia dėl
jų teisines išvadas;
6.8. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja antstolių darbą, analizuoja ir apibendrina
antstolių veiklos statistiką;
6.9. analizuoja ir apibendrina antstolių administravimo problemas ir įgyvendina priemones
sprendimų vykdymo praktikai suvienodinti;
6.10. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri notariato veiklą, analizuoja ir apibendrina notarų
veiklos statistiką;
6.11. atlieka antstolių ir notarų veiklos patikrinimus;
6.12. organizuoja notarų kvalifikacinių egzaminų laikymą bei viešus konkursus notaro,
kandidato į notarus (asesoriaus) pareigoms eiti, rengia notaro kvalifikacinio egzamino programą,
rengia teisingumo ministro įsakymų projektus dėl notarų, kandidatų į notarus (asesorių) skyrimo,
atleidimo, notarų pavadavimo, atstovavimo, atostogų suteikimo, drausmės bylos notarui iškėlimo;
6.13. sudaro ir tvarko notarų asmens bylas, saugo notarų pateiktų tarnybinių antspaudų ir
parašų pavyzdžius;
6.14. organizuoja viešus konkursus antstolio vietai užimti ir antstolio veiklai vykdyti bei
antstolių atestavimą, rengia antstolių kvalifikacinio egzamino programą, teisingumo ministro
įsakymų projektus dėl antstolių skyrimo, atleidimo, įgaliojimų sustabdymo, antstolių pavadavimo,
antstolių atstovų paskyrimo ir atleidimo, drausmės bylos antstoliui ar antstolio padėjėjui iškėlimo,
organizuoja antstolių atestavimą;
6.15. tikrina pretendentų, pageidaujančių dirbti antstolio padėjėjais, atitiktį Antstolių
įstatymo reikalavimams;
6.16. sudaro ir tvarko antstolių, antstolių padėjėjų asmens bylas;
6.17. nagrinėja politinių partijų, jų filialų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir
likvidavimo dokumentus, tvirtina surašytų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų, programų,
pakeistų steigimo dokumentų ir duomenų atitiktį įstatymų reikalavimams ir teikia Juridinių asmenų
registrui išvadas dėl jų registravimo ar išregistravimo galimybės;
6.18. tikrina, ar politinių partijų, ketinančių dalyvauti rinkimuose, pateikti narių sąrašai
atitinka teisės aktų reikalavimus, ir nustatyta tvarka informuoja apie tai Vyriausiąją rinkimų komisiją;
6.19. metodiškai vadovauja kuriant ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių
įstaigų valdomus arba tvarkomus valstybės registrus ir informacines sistemas, koordinuoja jų
funkcionavimą;
6.20. atlieka ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba
tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų rizikos analizę, nustato jų plėtros prioritetus ir
parengia ministerijos ir ministro valdymo sričių informacinių technologijų plėtros planą;
6.21. dalyvauja derinant ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų valdomų
arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų projektams skiriamų išteklių poreikį,
koordinuoja informacinių technologijų projektų įgyvendinimą ir atlieka jų vertinimą;
6.22. dalyvauja kuriant naujus ir integruojant veikiančius registrus, informacines sistemas,
rengia dokumentus, susijusius su naujai steigiamų ir reorganizuojamų veikiančių registrų ir
informacinių sistemų steigimu, reorganizavimu bei integravimu, nagrinėja pasiūlymus dėl registrų ir
informacinių sistemų veiklos tobulinimo;
6.23. analizuoja antstolių funkcionavimo, notariato, politinių partijų steigimo, registravimo
ir veiklos, ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų
valstybės registrų ir informacinių sistemų, advokatūros, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos

teikimo, teismo ekspertizės, civilinės būklės aktų registravimo veiklos praktiką, teikia pasiūlymus dėl
jos tobulinimo;
6.24. koordinuoja Lietuvos teismo ekspertizės centro, Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybos veiklą, susijusią su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu, ir pagal
savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl priemonių efektyviam minėtų institucijų darbui užtikrinti;
6.25. organizuoja teisinių žinių egzaminą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais,
vykdo asmenų, siekiančių laikyti tokį egzaminą, atitikties Teismo ekspertizės įstatymo
reikalavimams vertinimą, sudaro ir tvarko Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą bei teikia
duomenis Licencijų informavimo sistemai;
6.26. teikia pasiūlymus ir duoda leidimą pakeisti vardą, pavardę, teikia metodinę pagalbą
civilinės metrikacijos įstaigoms;
6.27. rengia metines civilinės būklės aktų registravimo statistines ataskaitas;
6.28. organizuoja civilinės metrikacijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą;
6.29. pagal savo kompetenciją vykdo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ir
organizavimo stebėseną;
6.30. atstovauja teisingumo ministro pozicijai Advokatų, Antstolių bei Notarų garbės
teismuose;
6.31. dalyvauja darbo grupėse, komisijose, komitetuose, koordinavimo tarybose, kuriose
svarstomi jos kompetencijai priskirtini klausimai;
6.32. bendradarbiauja su kitais ministerijos padaliniais, kitomis ministerijomis, valstybės ir
kitomis įstaigomis spręsdama klausimus, susijusius su grupės kompetencija;
6.33. tikrina politinių partijų narių skaičiaus atitiktį teisės aktų reikalavimams;
6.34. išduoda pažymą, patvirtinančią, kad steigiama Europos politinė partija arba Europos
politinis fondas ir jų statutai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, konsultuoja
Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų instituciją, teikia pagrįstą prašymą nutraukti
Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo, kurių buveinės yra Lietuvos Respublikoje,
registraciją, teikia Juridinių asmenų registrui išvadas dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių
fondų;
6.35. pagal grupės kompetenciją dalyvauja duomenų atvėrimo procese;
6.36. pagal grupės kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus, imasi
priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
6.37. pagal grupės kompetenciją dalyvauja informuojant visuomenę;
6.38. pagal grupės kompetenciją kartu su valstybės ir kitomis institucijomis rengia mokslines
konferencijas teisės teorijos ir praktikos klausimais, kaupia, analizuoja ir apibendrina teorinę ir
praktinę teisinę medžiagą;
6.39. pagal grupės kompetenciją dalyvauja visuomenės teisinio švietimo veikloje;
6.40. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir teisingumo ministro, teisingumo
viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimus.
III SKYRIUS
GRUPĖS TEISĖS
7. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
7.1 gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos valdymo sričiai priskirtų
valstybės institucijų ir įstaigų prie ministerijos informaciją, reikalingą grupės uždaviniams
įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių specialistų, suderinus su jų vadovais,
įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti bei svarstyti, piliečių ir kitų asmenų prašymams,
pareiškimams ir skundams nagrinėti;

7.3. teikti teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams ar ministerijos kancleriui
pasiūlymus dėl grupės darbo tobulinimo;
7.4. pagal savo kompetenciją dalyvauti darbo grupėse, pasitarimuose, susitikimuose,
konferencijose, kituose su grupės uždavinių vykdymu susijusiuose renginiuose.
8. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktuose nustatytų teisių.
IV SKYRIUS
GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
9. Grupei vadovauja grupės vadovas, priimamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Grupės vadovas organizuoja grupės veiklą
ir užtikrina tinkamą procesų valdymą.
11. Grupės valstybės tarnautojai atsako už jiems pavestų užduočių tinkamą vykdymą.
12. Nesant grupės vadovo, jo funkcijas atlieka kitas grupės valstybės tarnautojas, kurio
pareigybės aprašyme nustatyta grupės vadovo pavadavimo funkcija, arba teisės aktų nustatyta tvarka
paskirtas darbuotojas.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Grupės veiklos organizavimo tvarka keičiama teisės aktų nustatyta tvarka.
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