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1. Nustatyti 500 (penkių šimtų) eurų dydžio vienkartinį stojamąjį mokestį, kurį pateikdamas prašymą 

pripažinti advokatu Lietuvos advokatūrai privalo sumokėti asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos 

advokatūros įstatyme nustatytus reikalavimus tapti advokatu. 500 (penkių šimtų) eurų dydžio 

vienkartinis mokestis taip pat nustatomas ir asmeniui, kuris pateikia Lietuvos advokatūrai prašymą 

įrašyti jį į Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų, teikiančių nuolatines teisines paslaugas 

Lietuvos Respublikoje, sąrašą.  

 

11 Nustatyti 120 (šimto dvidešimties) eurų dydžio dokumentų tvarkymo mokestį, kurį Advokatų 

tarybos nustatyta tvarka Lietuvos advokatūrai sumoka asmuo, pateikdamas prašymą jį įrašyti į 

Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą. 

 

2. Advokatas, įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, bei Lietuvos advokatūroje 

registruotas Europos Sąjungos valstybės narės teisininkas, teikiantis nuolatines teisines paslaugas 

Lietuvos Respublikoje, Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti kas mėnesį privalo mokėti 30 

(trisdešimties) eurų dydžio įmoką. 

 

3. Advokato padėjėjas Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti kas mėnesį privalo mokėti 21 

(dvidešimt vieno) euro dydžio įmoką. 

 

4. Mėnesinė įmoka skaičiuojama nuo kito mėnesio po sprendimo įrašyti asmenį į Lietuvos 

praktikuojančių advokatų sąrašą, Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų, teikiančių nuolatines 

teisines paslaugas Lietuvos Respublikoje, sąrašą arba advokatų padėjėjų sąrašą.  

 

5. Atleisti nuo mėnesinės įmokos Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti: 

5.1. Advokatus kuriems suėjo 70 ir daugiau metų ir jie yra įgiję ne mažesnį nei 30 metų vertimosi 

advokato veikla stažą. 

Pastaba: ši punkto redakcija įsigaliojo nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d; 

5.1. Advokatus, vyresnius nei 70 metų amžiaus ir turinčius ne mažesnį nei 10 metų nepertraukiamą 

vertimosi advokato veikla stažą; 

Pastaba: ši punkto redakcija galiojo iki 2021 m. sausio mėn. 1 d; 

5.2. Advokatus, praktikuojančius ilgiau kaip 40 metų; 

5.3. Nėščias advokates (advokatų padėjėjas) likus 2 mėnesiams iki numatomos gimdymo datos ir 2 

mėnesius po gimdymo; 

5.4. Advokatus (advokato padėjėjus) iki vaikui sueis vieneri metai; 

 

6. Sumažinti 50 procentų mėnesinę įmoką Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti: 

6.1. Advokatams, praktikuojantiems ilgiau kaip 30 metų; 

6.2. Advokatams (advokatų padėjėjams), auginantiems vaikus nuo 1 iki 3 metų; 

6.3. Advokatams, kurių darbingumo lygis vadovaujantis asmenį gydančių gydytojų, profesinės 

reabilitacijos ir kitų specialistų pateiktais dokumentais yra 50 ir mažiau procentų; 



6.4. Advokatams (advokatų padėjėjams), kurie augina neįgalų vaiką; 

6.5. Advokatams (advokatų padėjėjams), auginantiems tris ir daugiau nepilnamečių vaikų.  

7. Advokatams (advokato padėjėjams), turintiems teisę į mėnesinės įmokos sumažinimą pagal kelis 

6.1. – 6.5. punktuose nurodytus požymius, mėnesinė įmoka 50 procentų sumažinama tik pagal vieną 

jų pasirinktą požymį.  

 

8. Šio sprendimo 5 ir 6 punktų nuostatos netaikomos advokatams (advokatų padėjėjams), kurie teisės 

į atleidimą nuo įmokos ar jos sumažinimą įgijimo dieną ar prašymo atleisti nuo mėnesinės įmokos ar 

ją sumažinti pateikimo dieną yra nesumokėję įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti, taip pat 

mažiau nei prieš metus Advokatų garbės teismo pripažinti pažeidę Lietuvos advokatų etikos kodekso 

reikalavimus.  

 

9. Advokatams, turintiems teisę į atleidimą nuo mėnesinės įmokos Lietuvos advokatūros funkcijoms 

atlikti pagal 5.1, 5.2 ir 5.5. punktus ar mėnesinės įmokos sumažinimą pagal 6.1. punktą, atleidimas 

nuo mėnesinės įmokos ar jos sumažinimas taikomas nuo kito mėnesio po teisės į atleidimą nuo 

įmokos ar jos sumažinimą įgijimo.  

 

10. Advokatai (advokatų padėjėjai), turintys teisę į atleidimą nuo mėnesinės įmokos Lietuvos 

advokatūros funkcijoms atlikti pagal 5.3. ir 5.4 punktus ar mėnesinės įmokos sumažinimą pagal 6.2.-

6.5. punktus, turi pateikti Lietuvos advokatūrai prašymą atleisti nuo mėnesinės įmokos Lietuvos 

advokatūros funkcijoms atlikti ar ją sumažinti ir tokią teisę patvirtinančius dokumentus. Atleidimas 

nuo įmokos ar jos sumažinimas taikomas nuo kito mėnesio po teisės į atleidimą nuo įmokos ar jos 

sumažinimą įgijimo, tačiau ne anksčiau kaip nuo šiame punkte nurodytų dokumentų pateikimo.  

 

11. Advokatų tarybai suteikiama teisė kitais pagrindais atleisti advokatą ar advokato padėjėją nuo 

įmokos Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti arba įmoką sumažinti.  

 

12. Jei asmuo yra išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo dėl jo mirties, ir jis iki 

išbraukimo dienos buvo įgiję ne trumpesnį nei dešimties metų nepertraukiamą vertimosi advokato 

veikla stažą, iš Lietuvos advokatūros lėšų skiriama vienkartinė pašalpa, kurios dydis apskaičiuojamas 

priklausomai nuo advokato įgyto nepertraukiamo vertimosi advokato veikla stažo:  

 

12.1. nuo 10 iki 20 metų - 1000 eurų;  

12.2. nuo 20 iki 40 metų - 2000 eurų;  

12.3. daugiau nei 40 metų - 3000 eurų.  

 

Šiame punkte nurodytos pašalpos skiriamos Advokatų tarybos sprendimu vieno iš mirusio advokato 

artimųjų (sutuoktinio, -ės, vaikų, įvaikių, tėvų, įtėvių) prašymu.   

 

13. Jei advokatui išsibraukiant iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo ar advokatui mirus yra 

advokato įsiskolinimas Lietuvos advokatūrai už mėnesinės įmokos nesumokėjimą, 12 punkte 

nurodyta pašalpa mažinama įsiskolinimo suma.  

 

14. Advokatų tarybai suteikiama teisė kitais pagrindais skirti pašalpą advokatui. Tokios pašalpos dydį 

nustato Advokatų taryba.  

 

15. Asmuo, kurio atžvilgiu galioja Lietuvos advokatūros advokatų tarybos priimtas sprendimas 

pripažinti advokatu ir kuris nėra įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą bei yra vyresnis 

nei 70 metų amžiaus, yra atleidžiamas nuo 11 Eur mėnesinės įmokos. 

Pastaba: šis punktas įsigaliojo nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. 



 

16. Asmuo, kurio atžvilgiu galioja Lietuvos advokatūros advokatų tarybos priimtas sprendimas 

pripažinti advokatu ir kuris nėra įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, Lietuvos 

advokatūros funkcijoms atlikti kas mėnesį moka 11 eurų įmoką. Šių mėnesinių įmokų skaičiavimo, 

mokėjimo bei atleidimo nuo šių įmokų pagrindai ir tvarka nustatoma Lietuvos advokatūros advokatų 

tarybos sprendimu.  

 


