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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a : 
1. Pakeisti Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo 

užmokesčio dydžius ir mokėjimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 
sausio 22 d. nutarimu Nr. 69 „Dėl Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir 
koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 8-
231; 2005, Nr. 54-1857; 2006, Nr. 50-1817; Žin., 2008, Nr. 150-6103; Žin., 2011, Nr. 46-2183; 
Žin., 2012, Nr. 88-4577; Žin., 2013, Nr. 79-4011): 
 

1.1. Išdėstyti 3 puntą taip: 
  „3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas – advokato procesiniams veiksmams 
atlikti skirtas laikas (laikas, skirtas konsultacijoms teikti, susipažinti su bylos medžiaga, įrodymams 
rinkti, procesiniams dokumentams rengti, dalyvauti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, 
jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas, institucijų posėdžiuose, dalyvauti teismo 
posėdžiuose), pagalbiniams veiksmams atlikti skirtas laikas (laikas, skirtas pranešimams apie 
antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimą ar pabaigimą rengti, išvadoms dėl antrinės teisinės 
pagalbos teikimo ar neteikimo rengti, prašymams apskaičiuoti antrinės teisinės pagalbos išlaidų 
dydį rengti, taip pat laikas, skirtas laukti teisminėse ir kitose institucijose, kuriose atliekami 
procesiniai veiksmai) ir kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo 
vietą ir atgal skirtas laikas, įskaitant vykimo susitikti su suimtu ginamuoju laiką. 

Užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą bazinis dydis (toliau – UBD) – Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatytas dydis, pagal kurį apskaičiuojamas advokatams už antrinės 
teisinės pagalbos teikimą mokamo užmokesčio dydis. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą bazinį dydį peržiūri kiekvienais kalendoriniais metais. 
Advokatams, teikiantiems antrinę teisinę pagalbą, kurie yra įsiregistravę pridėtinės vertės 
mokesčio mokėtojais, užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą bazinis dydis didinamas 
pridėtinės vertės mokesčio dydžiu.  

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 30-827; 2005, Nr. 18-572).“ 

 
1.2. Išdėstyti 4 punktą taip: 

 „4. Advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, kiekvieną mėnesį už antrinės 
teisinės pagalbos teikimą mokami 163,6 UBD, išskyrus antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartyse 
nustatytus laikotarpius, kuriuos antrinė teisinė pagalba nebuvo teikiama. Advokatams, kurie 
nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, už budėjimą ne darbo dienomis papildomas užmokestis 
nemokamas. Jeigu advokatas nevykdo Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos arba teisės aktų nustatyta tvarka 



 2 

nepateikia teismui duomenų apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas, valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) priima sprendimą sumažinti jam 
užmokestį nuo 10 iki 30 procentų arba jo nemokėti. Advokatams, kurie nuolat teikia antrinę 
teisinę pagalbą, tarnyba apmoka Taisyklių 30 punkte nurodytas išlaidas, susijusias su antrinės 
teisinės pagalbos teikimu“. 
 

1.3. Išdėstyti 5.1 punktą taip: 
 „5.1. susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga gali būti skiriama ne daugiau kaip 
viena dvi valandaos;“. 
 

1.4. Išdėstyti 9.1 punktą taip: 
„9.1. susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga gali būti skiriama ne daugiau 

kaip viena dvi valandaos;“. 
 
1.5. Išdėstyti 11 punktą taip: 
„. Jeigu advokato faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas pusantro karto viršija 

Taisyklėse nustatytą bylos stadijai (procesiniam veiksmui) skirtą laiką, advokatas turi teisę kreiptis į 
tarnybą su prašymu priimti sprendimą dėl papildomo užmokesčio. Prašymą skirti papildomą 
užmokestį advokatas turi pagrįsti. Tarnyba, išnagrinėjusi advokato prašymą, gali priimti priima 
sprendimą dėl papildomo užmokesčio skyrimo. Už kiekvieną papildomą suteiktos antrinės teisinės 
pagalbos valandą advokatui skiriamas papildomas 1 UBD užmokestis. Papildomas užmokestis 
bylos stadijoje negali viršyti 80 UBD, išskyrus tuos atvejus, kai bylos stadija nebaigta. Jeigu 
advokato faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas per teismo posėdžius viršija 80 
valandų, advokatui skiriamas 0,5 UBD užmokestis už kiekvieną papildomą per teismo 
posėdžius ar advokatui atliekant kitus būtinus veiksmus suteiktos antrinės teisinės pagalbos 
valandą. Tokiu atveju advokato faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas per teismo 
posėdžius patvirtinamas bet kurio bylą nagrinėjančio teisėjo ar kliento parašu.“ 

 
1.6. Išbraukti 13 punktą: 
„3. Jeigu advokatas nevykdo Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos arba teisės aktų nustatyta tvarka 
nepateikia teismui duomenų apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas, jam 
mokama 50 procentų Taisyklėse nustatytų dydžių arba užmokestis už antrinės teisinės 
pagalbos teikimą neišmokamas.“ 

 
1.7. Išbraukti 26 punktą taip: 

  „6. Jeigu civilinėje byloje ginčo teisenoje atsakovas pripažįsta ieškovo reikalavimus ir 
advokatas nepateikia tarnybai įrodymų, kad ėmėsi veiksmų ginčą išspręsti taikiai prieš 
kreipiantis į teismą, už tokią bylą užmokestis advokatui nemokamas.“ 
 
  1.8. Išdėstyti 30 punktą taip: 

„30. Išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu byloje, yra apmokamos 
pagal Advokato pateikiamus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus iki šių išlaidų 
apmokėjimo pagal nustatytą tvarką. Advokatams Taisyklėse nurodyti užmokesčio dydžiai 
gali būti didinami išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, suma tik po to, kai 
pateikiami šias išlaidas patvirtinantys dokumentai.“ 

 
1.9. Išdėstyti 33 punktą taip: 

  „33. Advokatai, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, pateikia tarnybai, priėmusiai 
sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, prašymą išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę 
teisinę pagalbą (toliau – prašymas), dokumentus, patvirtinančius antrinės teisinės pagalbos 
suteikimą (procesinius dokumentus, teismo sprendimus ir panašiai) ir patirtas Taisyklių 30 punkte 
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nurodytas išlaidas, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pasibaigus bylos stadijosai (procesinioiam 
veiksmoui), kurioje suteikta antrinė teisinė pagalba, pabaigos. Jeigu advokatas dokumentų, 
patvirtinančių antrinės teisinės pagalbos suteikimą, pateikti negali, antrinės teisinės pagalbos 
teikimą gali patvirtinti antrinę teisinę pagalbą gavęs asmuo, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, 
prokuroras ar teisėjas. Prašymo formą tvirtina teisingumo ministras. Prašymą advokatas gali atsiųsti 
paštu. Prašyme turi būti nurodytas sprendimas, kurio pagrindu buvo teikiama antrinė teisinė 
pagalba, aprašyta advokato suteikta antrinė teisinė pagalba ir nurodytas faktinis antrinės teisinės 
pagalbos teikimo laikas. Sprendimą dėl užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą išmokėjimo 
tarnyba priima ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo. 
Sprendimą dėl užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą išmokėjimo tarnyba išsiunčia 
Advokatui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Užmokestis 
išmokamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo priėmimo. Tarnyba, pažeidusi Taisyklėse 
įtvirtintą užmokesčio Advokatui sumokėjimo terminą, Advokatui moka 0,06 procentų dydžio 
delspinigius ir palūkanas, apskaičiuotas pagal LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius 
sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme nustatytą tvarką, nuo laiku nesumokėtos 
užmokesčio sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigius ir palūkanas apskaičiuoja ir 
sumoka (perveda) tarnyba.“ 

 
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2014 m. balandžio 1 dieną. 
 

Ministras Pirmininkas  
 
Teisingumo ministras  
 
 


