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Artikel 14, stk. 2, første led - navn og adresse på de kompetente fremsendende og modtagende myndigheder
Retshjælpstjenesten (Juridiskās palīdzības administrācija) ligger på Pils laukums 4, Riga, LV-1050, e-mail: jpa@jpa.gov.lv. Gratis telefonisk information:
80001801 (oplysninger om de tjenester, som retshjælpstjenesten yder, og om, hvordan formularerne udfyldes)
Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Land: Letland
Instrument: Retshjælp
Kompetencetype: Modtagende myndigheder
Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4
By/Kommune : Riga
Postnr. : LV-1050
+371 67514208; Free phone line: +371 80001801
+371 67514209
jpa@jpa.gov.lv
http://www.jpa.gov.lv
Bemærkninger :
Retshjælpsmyndigheden
Land: Letland
Instrument: Retshjælp
Kompetencetype: Videresendende myndigheder
Juridiskās palīdzības administrācija
Pils laukums 4
By/Kommune : Riga
Postnr. : LV-1050
+371 67514208; Free phone line: +371 80001801
+371 67514209
jpa@jpa.gov.lv
http://www.jpa.gov.lv
Bemærkninger :
Retshjælpsmyndigheden
Artikel 14, stk. 2, andet led – de geografiske områder, hvor de fremsendende og modtagende myndigheder har kompetence
Det geografiske kompetenceområde for den modtagende og udsendende myndighed, nemlig retshjælpstjenesten, dækker hele Letland.
Artikel 14, stk. 2, tredje led – måder, hvorpå myndighederne er i stand til at modtage ansøgninger
Ansøgninger om retshjælp til den kompetente myndighed kan sendes med post eller indleveres personligt til retshjælpstjenesten.
Artikel 14, stk. 2, fjerde led – sprog, der kan benyttes ved udfærdigelsen af ansøgningen
Ansøgningsformularen kan udfyldes på lettisk.
Sidste opdatering: 25/05/2021
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

