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Apskritojo stalo diskusijos 

„Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos aktualijos“ 

Atmintinė  
2013-04-18 

 

Svarstyti klausimai bei priimti sprendimai: 

1. Dėl valstybės įsiskolinimo bei vėlavimo atsiskaityti su advokatais už suteiktas 

paslaugas 

SVARSTYTA: Diskusijoje dalyvaujantis antrinę teisinę pagalbą teikiantys advokatai ir Lietuvos 

advokatūros atstovai išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio įsiskolinimo advokatams už antrinės 

teisinės pagalbos teikimą. Teisingumo viceministras informavo, kad 2013 m. advokatų užmokesčiui 

mokėti yra skirta 11.159 tūkst. litų, kreditorinis įsiskolinimas advokatams 2013-04-12 yra 580 tūkst. 

litų.  

NUSPRĘSTA: Teisingumo viceministras Giedrius Mozūraitis pažymėjo, kad ketinama derėtis su 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija dėl finansavimo, skiriamo valstybės garantuojamai 

teisinei pagalbai, didinimo 2014 metais. 

2. Dėl nuolat teisinę pagalbą teikiančių advokato apmokėjimo už budėjimą savaitgaliais 

SVARSTYTA: Advokatai, nuolat teikiantys antrinę teisinę pagalbą, diskusijos metu iškėlė 

problemą, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos į darbo laiką neįskaičiuoja 

budėjimo savaitgaliais laiko. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų ir Teisingumo 

ministerijos atstovai pažymėjo, kad už procesinius veiksmus, atliktus budėjimo metu, advokatams 

yra mokama, tačiau nemokama už patį budėjimą savaitgalio metu. Teisingumo viceministras 

Giedrius Mozūraitis pažymėjo, kad valstybė iš advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, perka 

teisines paslaugas, o ne moka už išdirbtas valandas. Advokatės Dianos Vaitkevičienės siūlymu už 

budėjimą savaitgaliais advokatams galėtų būti mokama šiek tiek mažiau, pvz. ne santykiu 1:1, t.y. 

ne už 16 val., bet už 8 val. 

NUSPRĘSTA: Teisingumo viceministras Giedrius Mozūraitis pažymėjo, kad Teisingumo 

ministerijos specialistai surinks reikiamą medžiagą (kiek būna budėjimų, kokia būtų piniginė 

išraiška, jeigu būtų mokama už budėjimus, ir kitą reikalingą informaciją) ir įvertins galimybes bei 

tikslingumą įtvirtinti apmokėjimą nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatams už 

budėjimą. Surinkta ir įvertinta medžiaga bus apsvarstyta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

koordinavimo taryboje.  

3. Dėl teismui sumažinus bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktą pažymą apmokėjimo 

SVARSTYTA: Diskusijos metu buvo identifikuota, kad pasitaiko atvejų, kad teismai sumažina į 

valstybės biudžetą priteistiną antrinės teisinės pagalbos išlaidų sumą, nes mano, kad yra nurodytas 

nepagrįstas laikas, sugaištas teikiant antrinę teisinę pagalbą. Tokiais atvejais Kauno valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba išmoka užmokestį advokatui pagal teismo sprendimą.  
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NUSPRĘSTA: Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika 

Meškauskaitė paprašė advokatų pateikti medžiagą, susijusią su aptariamu atveju, Lietuvos 

advokatūrai, kuri pagal kompetenciją kreipsis į Teisėjų tarybą iki š. m. pabaigos.  

4. Dėl reikalavimo advokatams pateikti pažymą apie valstybės išlaidas teismui iki 

baigiamųjų kalbų  

SVARSYTA: Advokatai išreiškė susirūpinimą, kad yra įpareigoti pateikti teismui pažymą dėl 

išlaidų iki paskutinio teismo posėdžio, baigiamųjų kalbų, nežinant kiek tai gali užtrukti. 

NUSPRĘSTA: Advokatė Kristina Mikolaitė pateikė pasiūlymą, kad prašymą dėl antrinės teisinės 

pagalbos išlaidų paskaičiavimo civiliniame procese būtų galima pateikti po teismo sprendimo 

paskelbimo arba įsiteisėjimo, panašiai kaip šiuo metu yra reglamentuojama Administracinių bylų 

teisenos įstatyme. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika 

Meškauskaitė pasiūlė advokatei Kristinai  Mikolaitei suformuluoti Civilinio proceso kodekso 

pakeitimo projektą, kuris bus pateiktas Civilinio proceso kodekso peržiūros komitetui.  

5. Dėl dokumentų pažymai dėl išlaidų gauti VGTP tarnyboms faksavimas ir siuntimas 

paštu 

SVARSTYTA: Diskusijos metu buvo identifikuota skirtinga valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos tarnybų praktika, kai advokatui prašant išrašyti pažymą teismui yra prašoma atsiųsti ir 

procesinių dokumentų kopijas. Tokių pačių dokumentų prašoma ir pateikiant prašymą išmokėti 

užmokestį. 

NUSPRĘSTA: Siekdama suvienodinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų praktiką, 

Teisingumo ministerija parengs rekomendaciją šiuo klausimu.  

6. Dėl advokatų išlaidų padengimo renkant įrodymus (pvz. kreipiantis pažymų į Registrų 

centrą ar Regitrą) 

SVARSTYTA: Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 69 

patvirtintų Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio 

dydžio taisyklių (toliau – taisyklės) 30 punktą advokatams taisyklėse nurodyti užmokesčio dydžiai 

gali būti didinami išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, suma po to, kai pateikiami 

šias išlaidas patvirtinantys dokumentai. Praktikoje valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

tarnybos dažniausiai tiesiogiai apmoka vertimų ir ekspertizių išlaidas, tačiau už pažymas iš 

valstybės registrų kompensuojama pagal patirtas išlaidas.  

NUSPRĘSTA: Teisingumo ministerija inicijuos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų 

su duomenų teikėjais sudarytų sutarčių peržiūrėjimą, siekiant įvertinti galimybes valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboms tiesiogiai apmokėti išlaidas už duomenų, reikalingų 

antrinei teisinei pagalbai teikti, gavimą. Lietuvos advokatūra pasiūlė pasidalinti savo patirtimi šioje 

srityje sudarant sutartis su institucijomis.  

7. Dėl VGTP įstatyme įtvirtinto taikaus ginčų sprendimo prioriteto principo 

apsunkinimo  
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SVARSTYTA: Teisingumo ministro 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1R-176 patvirtintų Antrinės 

teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo rekomendacijų 11 punktas nustato atvejus, kada 

advokatas neprivalo kreiptis į tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo. 

Šiame sąraše nėra įtraukta atvejo, kada sudaroma taikos sutartis. Dažnai pasitaiko situacijų, kad 

taikos sutartis žlunga dėl teismui pateiktos pažymos už antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidas, 

nes šalys nesutinka jų apmokėti. Advokatas Artūras Cibulskas pasiūlė keisti galiojantį 

reglamentavimą nustatant, kad advokatas neprivalo kreiptis dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų 

dydžio apskaičiavimo, jeigu sudaroma taikos sutartis.  

NUSPRĘSTA: Teisingumo ministerija įvertins advokato Artūro Cibulsko pasiūlymą, surinkusi 

papildomą informaciją. 

 

 

 

 


