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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO ĮSAKYMO „DĖL 

KELIONEI Į ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO AR PROCESINIŲ VEIKSMŲ 

ATLIKIMO VIETĄ IR ATGAL SKIRTO LAIKO NORMATYVO APSKAIČIAVIMO 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO 

 

 

Susipažinę su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo „Dėl kelionei į antrinės 

teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo 

apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektu, projekto Nr. 13-2651-0 (toliau – Projektas), 

teikiame šias pastabas:  

1. Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir 

atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašo projekto (toliau – Aprašo projektas) II 

skirsnyje „Kelionei Lietuvos Respublikos gyvenamoje vietovėje skirto laiko normatyvo 

apskaičiavimo tvarka“ nėra atsižvelgiama į tai, kad Lietuvos didžiuosiuose miestuose (ypač 

Vilniuje) intensyvaus eismo valandomis advokatų bei advokatų padėjėjų, teikiančių antrinę teisinę 

pagalbą, faktiškai sugaištas laikas gali žymiai viršyti nustatytus normatyvus, Dėl to siūlome Aprašo 

projekto II skirsnio 3 punktą pakeisti taip:  

„3. Advokato ar advokato padėjėjo kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar 

procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas, kai vykstama ne ilgesniu nei 0,5 km 

atstumu, negali viršyti 1015 minučių viena kryptimi. Jeigu vykstama ilgesniu nei 0,5 km atstumu, 

advokato ar advokato padėjėjo kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų 

atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestuose 

negali viršyti 30 1 valanda viena kryptimi, kitose gyvenamosiose vietovėse – 15 30 minučių viena 

kryptimi.“  

2. Tais atvejais, kai advokatas ar advokato padėjėjas vyksta vykti į kitą gyvenamąją vietą 

tarpmiestiniu transportu, jis turi ne tik nuvykti į tą kitą gyvenamąją vietovę, bet ir iš stoties nuvykti 

procesinių veiksmų atlikimo ar antrinės teisinės pagalbos teikimo vietą toje kitoje gyvenamojoje 

vietovėje. Dėl to siūlome papildyti Aprašo projekto 4.1 punktą sakiniu „Kelionei iš advokato ar 

advokato padėjėjo darbo vietos į tarpmiestinio transporto sustojimo vietą bei iš tarpmiestinio 

transporto sustojimo vietos į procesinių veiksmų atlikimo ar antrinės teisinės pagalbos 

teikimo vietą ir atgal skirtas laikas apskaičiuojamas taikant šio Aprašo 3 punkte nustatytus 

laiko normatyvus“. 

 

Pagarbiai 

 

Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja           Liudvika Meškauskaitė 
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