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P a k e i č i u  Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinę sutartį, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-123 „Dėl 
Antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 54-1859; 
2008, Nr. 89-3592; Žin., 2011, Nr. 53-2577; TAR, 2014, Nr. 2014-00981), ir papildau 3.1.4 punktu, 
kuris išdėstomas taip: 

„3.1.4. pažeidus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą užmokesčio Advokatui 
sumokėjimo terminą, mokėti Advokatui 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;“. 

 
P a k e i č i u Antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus pavyzdinę sutartį, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-123 „Dėl 
Antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 54-1859; 
2008, Nr. 89-3592; Žin., 2011, Nr. 53-2577; TAR, 2014, Nr. 2014-00981), ir papildau 3.1.2 punktu, 
kuris išdėstomas taip: 

„3.1.2. pažeidus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą užmokesčio Advokatui 
sumokėjimo terminą, mokėti Advokatui 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;” 

 
 
P a k e i č i u Antrinės teisinės pagalbos teikimo konkrečioje byloje pavyzdinę sutartį, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-123 
„Dėl Antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinių sutarčių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 54-1859; 
2008, Nr. 89-3592; Žin., 2011, Nr. 53-2577; TAR, 2014, Nr. 2014-00981), ir papildau 3.1.2 punktu, 
kuris išdėstomas taip: 

„3.1.2. pažeidus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą užmokesčio Advokatui 
sumokėjimo terminą, mokėti Advokatui 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;” 
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