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LIETUVOS ADVOKATŪRA 

ADVOKATŲ TARYBA 

SPRENDIMAS 

2015-06-18  

 

  
DĖL ASMENŲ, KURIE YRA PRIPAŽINTI ADVOKATAIS, TAČIAU NĖRA ĮRAŠYTI Į 

LIETUVOS PRAKTIKUOJANČIŲ ADVOKATŲ SĄRAŠĄ, ĮMOKŲ LIETUVOS 

ADVOKATŪROS FUNKCIJOMS ATLIKTI  

MOKĖJIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS  

 
 

Vadovaudamasi Lietuvos advokatūros įstatų 15.8 punktu bei vykdydama Lietuvos advokatūros 

visuotinio advokatų susirinkimo 2015-03-20 sprendimą dėl „Įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms 

atlikti“ Lietuvos advokatūros Advokatų taryba n u s p r e n d ž i a:  

 

1. patvirtinti Asmenų, kurių atžvilgiu galioja sprendimas pripažinti advokatu ir kurie nėra įrašyti 

į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti 

mokėjimo ir administravimo tvarką.  

 

 

 

 

 

 Advokatų tarybos pirmininkas   Ignas Vėgėlė 
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PATVIRTINTA:  

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos  

2015 m. birželio 18 d. sprendimu  

 

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininkas  

Ignas Vėgėlė  

 

_____________________________ 

 

 

ASMENŲ, KURIE YRA  PRIPAŽINTI ADVOKATAIS, TAČIAU NĖRA ĮRAŠYTI Į 

LIETUVOS PRAKTIKUOJANČIŲ ADVOKATŲ SĄRAŠĄ, ĮMOKŲ LIETUVOS 

ADVOKATŪROS FUNKCIJOMS ATLIKTI  

MOKĖJIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Asmenų, kurie yra pripažinti advokatais, tačiau nėra įrašyti į Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašą (toliau – Pripažinti advokatais asmenys), įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti 

mokėjimo ir administravimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato Pripažintų advokatais asmenų įmokų 

Lietuvos advokatūrai (toliau – Įmokos) mokėjimo sąlygas ir tvarką.    

 

2.  Įmokos renkamos Lietuvos advokatūros funkcijoms, įskaitant Pripažintų advokatais asmenų 

asmens bylų administravimą, vykdyti. 

 

II. ĮMOKŲ MOKĖJIMAS 

 

3. Pripažinti advokatais asmenys privalo Lietuvos advokatūrai mokėti Lietuvos advokatūros 

visuotinio advokatų susirinkimo nustatyto dydžio įmokas Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti.  

 

4. Pareiga mokėti Įmokas Pripažintam advokatu asmeniui atsiranda: 

4.1. nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kai buvo priimtas sprendimas pripažinti jį advokatu, 

pirmosios dienos, jei Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos sprendimas pripažinti asmenį  advokatu 

buvo priimtas po šios Tvarkos įsigaliojimo ir per 2 (du) mėnesius nuo sprendimo pripažinti asmenį 

advokatu priėmimo šis asmuo Lietuvos advokatūrai nepateikė prašymo įrašyti jį į Lietuvos 

praktikuojančių advokatų sąrašą kartu su dokumentais, patvirtinančiais, jog asmuo atitinka visus  

reikalavimus, keliamus asmenims, siekiantiems būti įrašytais į Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašą; 

4.2. nuo šios Tvarkos įsigaliojimo dienos, jei sprendimas pripažinti asmenį advokatu buvo priimtas 

iki šios Tvarkos įsigaliojimo, išskyrus šios Tvarkos 12 punkte nustatytą išimtį;  

4.3 nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kai asmuo buvo išbrauktas iš Lietuvos praktikuojančių 

advokatų sąrašo, pirmosios dienos, jei asmuo yra išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašo, tačiau jo atžvilgiu lieka galioti sprendimas pripažinti advokatu. 

 

5. Įmokos Lietuvos advokatūrai turi būti mokamos vieną kartą per kalendorinių metų ketvirtį (toliau 

– Ketvirtis), ne vėliau kaip iki einamojo Ketvirčio pabaigos. Įmokos skaičiuojamos už kiekvieną 

mėnesį.  

 

6. Pripažinti advokatais asmenys Įmokas moka Lietuvos advokatūrai vienu iš pasirinktų būdų: 

6.1. mokėjimo pavedimu į vieną iš pasirinktų Lietuvos advokatūros sąskaitų; 

6.2. per loterijos „Perlas“ terminalus;  



3 
 

6.3. Lietuvos pašto skyriuose. 

 

7. Asmuo, mokantis Įmoką bet kuriuo šios Tvarkos 6 punkte nurodytu būdu, privalo nurodyti asmens, 

už kurį mokama Įmoka, pilną vardą ir pavardę. Mokėjimo dokumente nenurodžius asmens, už kurį 

mokama Įmoka, pilno vardo bei pavardės, Lietuvos advokatūra turi teisę gautos Įmokos neįskaityti 

iki atskiro rašytinio asmens patvirtinimo, jog konkreti Įmoka yra sumokėta už jį.   

 

 

III. KITOS NUOSTATOS 

8.  Ši Tvarka įsigalioja 2015 m. liepos 1 dieną.  

9. Pripažintų advokatais asmenų ir Lietuvos advokatūros ginčai dėl finansinių įsipareigojimų 

nevykdymo ar netinkamo vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

10. Visi asmenys, kurių atžvilgiu sprendimas pripažinti advokatu buvo priimtas iki šios Tvarkos 

įsigaliojimo dienos, privalo nedelsiant po šios Tvarkos įsigaliojimo raštu nurodyti Lietuvos 

advokatūrai savo kontaktinius duomenis – gyvenamosios vietos adresą, darbovietės pavadinimą bei 

adresą, telefoną, elektroninio pašto adresą bei kitus duomenis, jei šie duomenys po sprendimo 

pripažinti advokatu priėmimo yra pasikeitę.  

11. Visi pranešimai Pripažintiems advokatais asmenims bus laikomi tinkamai įteikti, jei jie išsiųsti 

paštu paskutiniu Lietuvos advokatūrai žinomu gyvenamosios arba darbo vietos adresu arba 

elektroniniu laišku  paskutiniu Lietuvos advokatūrai žinomu elektroninio pašto adresu.  

12. Jei sprendimas pripažinti asmenį advokatu buvo priimtas iki šios Tvarkos įsigaliojimo, tačiau  

Pripažintas advokatu asmuo per 2 mėnesius nuo šios Tvarkos įsigaliojimo pateikia Lietuvos 

advokatūrai prašymą panaikinti sprendimą pripažinti jį advokatu, pareiga mokėti Įmokas asmeniui 

neatsiranda.    

 


