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Apskritojo stalo diskusija 

„Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos aktualijos“ 
 

2013 m. balandžio 18 d., 13.00-16.00 val. 

Teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, Vilnius 

Kolegijų salė (3 aukštas) 

 

PROGRAMA 

Moderatorius: Rytis Juozapavičius 

 

 

13.00      Sveikinimo žodis 

Giedrius Mozūraitis, LR teisingumo ministerijos viceministras 

Liudvika Meškauskaitė, Advokatų Tarybos pirmininko pavaduotoja 

 

1. Valstybės įsiskolinimas bei vėlavimas atsiskaityti su advokatais už suteiktas paslaugas 

i. Situacijos konstatavimas (Aurelija Giedraitytė) 

ii. Būtinumas ieškoti būdų, kaip reformuoti sistemą (Adv. Inga Abramavičiūtė, Adv. Diana 

Vaitkevičienė) 

 

2. Ar advokatas yra paslaugos teikėjas? Giedrius Mozūraitis 

 

3. Dėl advokato paslaugų apmokėjimo: 

i. Budėjimas savaitgaliais: advokatai priversti dirbti be išeiginių visą savaitę (Adv. Artūras 

Cibulskas); pagal teisinį reguliavimą nėra aišku, ar tai yra advokato neatlygintina pareiga 

(Klaipėdos VGTPT) 

 

(a) Advokatų pastabos: 

ii. Paslaugos turėtų būti apmokėtos pagal faktiškai sugaištą laiką:  

 baudžiamosiose bylose, kurios tęsiasi kelerius metus (Adv. Diana Vaitkevičienė) 

 teismui sumažinus bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktą pažymą (Adv. Diana 

Vaitkevičienė) 

 jei viršijamas laikas mažiau nei 1,5 karto (Adv. Diana Vaitkevičienė) 

 

iii. Reikalavimas pateikti pažymą apie valstybės išlaidas teismui iki baigiamųjų kalbų, nežinant, 

kiek jos užtruks (Adv. Kristina Mikolaitė) 

 

iv. Dokumentų pažymai dėl išlaidų gauti VGTP tarnyboms faksavimas ir siuntimas paštu (Adv. 

Diana Vaitkevičienė)  

 

v. Pareiga teikti įvairias formas, dokumentus, pildyti ataskaitas, teikti valstybėms institucijoms – 

neleidžia susikaupti bei tinkamai atstovauti klientą (Adv. Diana Vaitkevičienė, Elena 

Šajauskienė, Valdas Falkauskas) 
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(b) VGTPT pastabos: 

 

i. Efektyvių kontrolės mechanizmų dėl advokatų faktiškai sugaišto laiko patikrinimo 

nebuvimas bei įrodinėjimo ir atsakomybės priemonių taikymo problemos (Vilniaus, Kauno 

VGTPT) 

 

ii. Neigiamas požiūris į pareigų vykdymą dėl ataskaitų teikimo bei prašymų išmokėti 

užmokestį teikimą (Vilniaus, Kauno VGTPT) 

 

iii. Neteisingų duomenų pateikimas ataskaitose (Kauno ir Panevėžio VGTPT) 

 

iv. Nepakankamai operatyviai pateikiamos tarnybai ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro 

ar teismo sprendimo kopijos, paskirti advokatą (Šiaulių VGTPT)  

 

v. Pareigos pranešti apie antrinės teisinės pagalbos nutraukimą ikiteisminio tyrimo 

pareigūnui, prokurorui ar teisėjui nevykdymas (Vilniaus VGTPT)   

 

4. Dėl advokato patirtų išlaidų kompensavimo: 

 

i. Vėluojant advokatų užmokesčio išmokėjimui, advokatai yra priversti kredituoti valstybę, 

padengdami klientų įrodymų rinkimo išlaidas  (Adv. Artūras Cibulskas) 

 

ii. Negalėjimas į pažymą dėl išlaidų įtraukti išlaidas už Registrų centro pažymų gavimą (Adv. 

Diana Vaitkevičienė) 

 

iii. Advokatų kuro išlaidos skaičiuojamos neatsižvelgiant į žiemos metu sugaištą laiką (Adv. 

Diana Vaitkevičienė) 

 

iv. Problemos dėl kuro kvitų originalų atidavimo tarnyboms (Adv. Diana Vaitkevičienė) 

 

v. Pašto išlaidų neapmokėjimas, kai pažyma dėl išlaidų siunčiama teismui kitame mieste 

(Adv. Diana Vaitkevičienė) 

 

 

14.30 – 14.45 Kavos pertrauka 

               

 

5. Dėl galimybių tinkamai atstovauti klientą: 

 

(a) Advokatų pastabos: 

 

i. Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą civilinės teisės srityje,  darbo krūvis (Adv. 

Leonidas Zubanovas) 

 

ii. Antrinės teisinės pagalbos teikimas civilinėse bylose, kurios visiškai neturi perspektyvos ar turi 

labai mažą perspektyvą (Adv. Leonidas Zubanovas) 

 

iii. Nepagrįsti klieno reikalavimai, skundai bei sudėtinga paslaugų teikimo atsisakymo procedūra 

(Adv. Diana Vaitkevičienė, Ramūnas Kniazevas, Alvydas Rutkauskas, Leonidas Zubanovas) 

 

iv. Reikalavimas pateikti leidimą susitinkant su pareiškėju tardymo izoliatoriuje, nežinant koks 

teisėjas ar prokuroras turi duoti leidimą (Adv. Kristina Mikolaitė) 
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v. Teisėjų nevienodas požiūris į privačių ir VGTP advokatų užimtumą, derinant atidėtos bylos 

tolimesnį nagrinėjimą (Adv. Kristina Mikolaitė) 

 

vi. VGTP įstatyme įtvirtinto taikaus ginčų sprendimo prioriteto principo apsunkinimas (Adv. Artūras 

Cibulskas; Kauno VGTPT komentaras dėl atstovavimo išlaidų) 

 

vii. Teisinės pagalbos neteikimas klientui laiko tarpe, kai baudžiamoji byla atiduota teismui, bet dar 

nepaskirtas VGTPT advokatas (Adv. Inga Abramavičiūtė)  

  

(b) VGTP tarnybų pastabos: 

 

i. Nėra pildomas naujai sukurtas LITEKO advokatų užimtumo modulis (Šiaulių VGTPT) 

 

ii. Advokatų kvalifikacijos nekėlimas (Šiaulių ir Panevėžio VGTPT) 

 

iii. Nenoras dirbti su sudėtingomis bylomis (Kauno, Panevėži, Vilniaus VGTPT) 

 

iv. Nenoras vykti į kitus regiono miestus teikti teisinę pagalbą (Šiaulių ir Panevėžio VGTPT) 

 

v. Antrinės teisinės pagalbos teikimas ja linkusiems piktnaudžiauti asmenims (Klaipėdos VGTPT) 

 

6. Advokatų pastabos VGTPT dėl veiklos organizavimo: 

 

i. Neturėjimas galimybės advokatų kontoros (nuolat teikiančios teisinę pagalbą) atstovui dalyvauti 

advokatų atrankos komisijoje (Adv. Artūras Cibulskas) 

  

15.45 – 16.00 Diskusijos apibendrinimas  

  Moderatorius, Rytis Juozapavičius 

 


