
Šilutės biblioteka šventiškai atidarys nemokamos teisinės pagalbos taškus 

Nuo šiol Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio bibliotekos ir jos filialų lankytojai galės 

naudotis nemokama teisine pagalba, kurią nuotoliniu būdu teiks Vilniaus universiteto (VU) Teisės 

klinikos konsultantai. Kovo 1 d. 13.00 val. gyventojai kviečiami į šventišką teisinės pagalbos atviros 

prieigos taškų atidarymą (Periodikos skaitykla (I a.), Tilžės g. 10, Šilutė). 

Šilutės F. Bajoraičio biblioteka taps 141-ąja įstaiga šalyje, prisijungusia prie nacionalinio projekto 

„Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“. Bibliotekos lankytojams bus sudaryta galimybė 

neatlygintinai naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis ir prisijungti prie virtualaus pokalbių kambario su 

VU Teisės klinika. Nuotolinės konsultacijos metu gyventojai galės matyti ir girdėti Klinikos teisininkus, 

konfidencialiai gauti jiems parengtus teisinius dokumentus bei išsiaiškinti, kur ir kaip juos pateikti. 

Pagrindinis projekto plėtros Klaipėdos regione rėmėjas – AB „Klaipėdos nafta“ (KN). 

„KN, būdama socialiai atsakinga bendrovė, džiaugiasi galėdama prisidėti prie projektų, sprendžiančių 

aktualias visuomenės problemas. Vilniaus universiteto Teisės klinikos teikiama nemokama teisinė pagalba 

neretai yra vienintelė galimybė socialiai pažeidžiamiems asmenims, jauniems verslininkams ar 

nevyriausybinėms organizacijoms ginti savo teises, todėl KN ypač palaiko ir remia VU Teisės klinikos 

iniciatyvą šiuolaikinėmis technologijomis užtikrinti nemokamą teisinę pagalbą nuo sostinės nutolusiems 

Klaipėdos regiono gyventojams. KN tiki, kad teisinės pagalbos prieigos taško atidarymas Šilutės F. 

Bajoraičio bibliotekoje yra reikšmingas įvykis plečiant teisinės pagalbos prieinamumą Klaipėdos regione, taip 

mažinant regionų atskirtį bei užtikrinant teisinės valstybės kūrimą“, – teigė AB „Klaipėdos nafta“ generalinis 

direktorius Mindaugas Jusius. 

Anot VU Teisės klinikos direktoriaus Lauryno Totoraičio, dažniausiai į VU Teisės kliniką kreipiasi teisinių 

paslaugų neišgalintys įsigyti gyventojai, susidūrę su šeimos teisės klausimais ar neteisėtu darbdavio elgesiu, 

jauno verslo kūrėjai bei viešąjį interesą ginantys judėjimai. Organizacijoje neatlygintinai veikia gabiausi VU 

Teisės fakulteto studentai, o atsakymų kokybę užtikrina kuratoriai – profesionalūs teisininkai, šalyje žinomi 

advokatai, VU Teisės fakulteto mokslo darbuotojai. 

Gyventojai, norintys pasinaudoti nemokama nuotoline teisine pagalba, turi iš anksto užsiregistruoti puslapyje 

www.teisesklinika.lt arba telefonu +370 670 25 165 (darbo dienomis 11–16 val.). Asmenys neturintys 

interneto ryšio ir norintys gauti teisinę pagalbą galės atvykti į artimiausią Šilutės rajono biblioteką, kur 

bibliotekininkas padės jiems užsiregistruoti ir susisiekti su VU Teisės klinikos konsultantais. 

Prieš 20 metų VU Teisės kliniką įsteigė ir ją globoja Vilniaus universitetas, advokatų kontora „Ellex Valiunas“ 

bei Vilniaus universiteto Studentų atstovybė. Pagrindiniai rėmėjai: AB „Klaipėdos nafta“, „Lewben Group“, 

„Serenus“, „Vilniaus prekyba“, „Telia“, „Strategic Staffing Solutions International“, „Orlen Lietuva“ ir kt. 
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