Suvestinė redakcija nuo 2015-07-08
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 46-2198, i. k. 1112270ISAK001R-105

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ, BŪTINŲ ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI TEIKTI,
REKOMENDUOTINŲ MAKSIMALIŲ LIMITŲ NUSTATYMO ADVOKATAMS,
NUOLAT TEIKIANTIEMS ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ
2011 m. balandžio 13 d. Nr. 1R-105
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir siekdamas gerinti antrinės teisinės pagalbos
ekonomiškumą:
Preambulės pakeitimai:
Nr. 1R-178, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11037

1. T v i r t i n u Prekių ir paslaugų, būtinų antrinei teisinei pagalbai teikti,
rekomenduotinus maksimalius limitus vienam nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiančiam
advokatui (toliau – rekomenduotini limitai) (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba), remdamasi
šiuo įsakymu patvirtintais rekomenduotinais limitais, patvirtina prekių ir paslaugų, būtinų
antrinei teisinei pagalbai teikti, limitus vienam nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiančiam
advokatui (toliau – limitai);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 1R-178, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11037

2.2. advokatui per limituose nustatytą periodą pasinaudojus prekėmis (prekių grupėmis),
paslaugomis už didesnę nei limituose nustatytą sumą, jis privalo sumą, kuria viršyti limituose
nustatyti dydžiai, sumokėti į Tarnybos pranešime nurodytą sąskaitą per Tarnybos pranešime
nurodytą terminą. Jei viena preke (prekių grupe) ar paslauga naudojasi keli advokatai, jie turi
solidarią pareigą sumokėti Tarnybos pranešime nurodytą sumą, kuria viršyti limituose
nustatyti dydžiai. Advokatas, pateikęs Tarnybai rašytinį prašymą, gali būti atleidžiamas nuo
pareigos sumokėti sumą, kuria viršyti limituose nustatyti dydžiai, jeigu jo per limituose
nustatytą periodą patirtos išlaidos, teikiant antrinę teisinę pagalbą, tam tikrai prekei (prekių
grupei), paslaugai dėl objektyvių priežasčių, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu,
buvo didesnės nei limituose nustatyti dydžiai. Prie advokato rašytinio prašymo turi būti pridėti
dokumentai, pagrindžiantys prašyme nurodytas priežastis, dėl kurių prašoma atleisti nuo
pareigos sumokėti sumą, kuria viršyti limituose nustatyti dydžiai.
3. Šis įsakymas įsigalioja 2011 m. gegužės 1 dieną.
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(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
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PREKIŲ IR PASLAUGŲ, BŪTINŲ ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI TEIKTI,
REKOMENDUOTINI MAKSIMALŪS LIMITAI VIENAM NUOLAT ANTRINĘ
TEISINĘ PAGALBĄ TEIKIANČIAM ADVOKATUI
Eilės
Prekės (prekių grupės), paslaugos pavadinimas
Nr.
1.
Kanceliarinės ir ūkio prekės
2.
2.1.
2.2.

Fiksuoto telefono ryšio paslauga (neįskaitant už telefono liniją mokamo
mėnesinio mokesčio):
Advokatams, teikiantiems antrinę teisinę pagalbą civilinėse bylose
Advokatams, teikiantiems antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose
bylose

Limitas *
243,28
Eur / m.

43,44
Eur / ketv.
26,07
Eur / ketv.

_______________
* Sumos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio.
______________
Priedo pakeitimai:
Nr. 1R-327, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14368

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas
Nr. 1R-327, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14368
Dėl teisingumo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-105 „Dėl Prekių ir paslaugų, būtinų antrinei
teisinei pagalbai teikti, rekomenduotinų maksimalių limitų nustatymo advokatams, nuolat teikiantiems antrinę
teisinę pagalbą“ pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas
Nr. 1R-178, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11037
Dėl teisingumo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-105 „Dėl prekių ir paslaugų, būtinų antrinei
teisinei pagalbai teikti, rekomenduotinų maksimalių limitų nustatymo advokatams, nuolat teikiantiems antrinę
teisinę pagalbą“ pakeitimo

