Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBA
Biudžetinė įstaiga, Odminių g. 3, 01122 Vilnius, tel. 8 700 00 211, faks. 8 700 35 004
El. p. teisinepagalba@vgtpt.lt, http://vgtpt.lrv.lt/
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 125817744

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai
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2021-12-08 Nr. (1.6) VS-158

DĖL IŠVADOS PATEIKIMO
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (toliau – Tarnyba) pateiktas teisės akto
projektas Nr. 21-32897 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016-04-13 nutarimo Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą
ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžio ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas“
suderinimui.
Informuojame, kad Tarnyba pastabų neturi ir išvados neteiks.
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