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 PATVIRTINTA:  

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos  
2018 m. spalio 18  d. sprendimu  

 
 

LIETUVOS ADVOKATŪROS ADVOKATŲ TARYBOS KOMITETŲ 
DARBO REGLAMENTAS 

 
I. Bendrosios nuostatos 

 
1. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos (toliau – Advokatų taryba) komitetų 

darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Advokatų tarybos komitetų (toliau – 
Komitetai), išskyrus Drausmės komitetą, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo 
tvarką.  

2. Komitetai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos advokatūros 
įstatymu, Lietuvos advokatūros įstatais, šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais.  

3. Komitetai Advokatų tarybos sudaromi Advokatų tarybos kadencijos 
laikotarpiui.  
 

II. Komitetų veiklos tikslai ir funkcijos 
 

4. Komitetai yra kolegialios patariamosios Advokatų tarybos institucijos, 
sudaromos siekiant užtikrinti kokybišką ir įvairiapusišką problemų, kylančių Lietuvos 
advokatūros veikloje, advokatų bei advokatų padėjėjų profesinėje veikloje, sprendimą bei 
siūlyti optimalius sprendimus dėl teisės aktų tobulinimo ar advokato profesinės veiklos 
aplinkos gerinimo. Komitetai neatlieka funkcijų, priskirtų kitiems Lietuvos advokatūros 
organams, išskyrus aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytus šiame Reglamente. 

5. Komitetai, įgyvendindami jiems Advokatų tarybos pavestus veiklos tikslus, 
atlieka šias funkcijas:  

5.1. pagal Komitetų veiklos sritį analizuoja teisės aktų, susijusių su advokatų ir 
advokatų padėjėjų profesinės veiklos vykdymu, taikymo problemas, rengia pasiūlymus dėl 
teisės aktų pakeitimo bei juos lydinčius dokumentus, teikia juos Lietuvos advokatūrai bei 
siūlo Lietuvos advokatūrai iniciuoti teisės aktų pakeitimus;  

5.2. pagal Komitetų veiklos sritį atlieka teisės aktų pakeitimų stebėseną ir apie 
rengiamus pakeitimus, kurie susiję su advokatų bei advokatų padėjėjų profesine veikla, 
nedelsdami informuoja Lietuvos advokatūrą; 

5.3. Lietuvos advokatūros prašymu ir/ar savo iniciatyva teikia rašytines pastabas dėl 
advokatams, advokatų padėjėjams bei Europos Sąjungos teisininkams aktualių teisės aktų, 
susijusių su advokatų bei advokatų padėjėjų profesinės veiklos vykdymu, pakeitimų;  

5.4. esant poreikiui teikia pasiūlymus ir/ar rašytines rekomendacinio pobūdžio 
konsultacijas Lietuvos advokatūrai dėl Komiteto veiklos srities teisės normų aiškinimo ir 
taikymo; 

5.5. esant poreikiui Lietuvos advokatūros pavedimu atstovauja Lietuvos 
advokatūrai valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, oficialiuose renginiuose bei 
santykiuose su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis; 

5.6. ne vėliau nei likus 60 kalendorinių dienų iki visuotinio advokatų susirinkimo 
dienos teikia Advokatų tarybai rašytinę metinę veiklos ataskaitą.  

 
III. Komitetų teisės  

 
6. Komitetai, įgyvendindami jiems pavestus veiklos tikslus ir atlikdami jų 

kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:  
6.1.  kreiptis į Lietuvos advokatūrą, o esant Lietuvos advokatūros pavedimui ir 

tiesiogiai į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitus fizinius ar juridinius 
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asmenis, kad jie pateiktų reikiamus duomenis, išvadas, pasiūlymus ar kitą turimą 
informaciją, kurios reikia Komitetų funkcijoms vykdyti;  

6.2. teikti pastabas ir siūlymus Lietuvos advokatūrai;  
6.3. Lietuvos advokatūros pavedimu atlikti kitus veiksmus, būtinus tinkamam 

Komitetų funkcijų vykdymui.  
 

IV. Komitetų veiklos organizavimas 
 

7. Komitetai sudaromi iš advokatų ir/ar advokatų padėjėjų savanoriškumo 
principu. Komiteto narių skaičių nustato ir Komiteto sudėtį tvirtina Advokatų taryba.  

8. Komitetų darbui vadovauja Komitetų pirmininkai, nesant Komiteto pirmininko 
pareigas vykdo Komiteto pirmininko pavaduotojas.  

9. Komiteto pirmininką ir jo pavaduotoją skiria Advokatų taryba Advokatų tarybos 
pirmininko teikimu. 

10. Komitetų pirmininkai: 
10.1. vadovauja Komitetų veiklai, organizuoja Komitetų darbą, veikia Komitetų 

vardu ir jiems atstovauja;  
10.2.  kviečia Komitetų posėdžius, teikia svarstyti klausimus, pirmininkauja 

Komitetų posėdžiams; 
10.3. Komitetų vardu pasirašo Komitetų sprendimus ir kitus dokumentus. 
11. Komitetų posėdžiai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė 

visų Komiteto narių.  
12. Komitetų sprendimai laikomi priimtais, jei už juos balsavo daugiau kaip pusė 

posėdyje dalyvavusių Komiteto narių (įskaitant Komiteto pirmininką), o jei sprendimai 
priimami ne posėdyje, o Komiteto narių apklausos būdu, tuomet sprendimai laikomi 
priimtais, jei už juos balsavo daugiau kaip pusė visų Komiteto narių. Komiteto narių balsams 
pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Komiteto pirmininko balsas.  

13. Komitetų nariai dirba visuomeniniais pagrindais.  
14. Visi Komitetų nariams perduodami duomenys, dokumentai, Komitetuose 

svarstomi klausimai, Komitetų sprendimai bei kita informacija, kuri tampa žinoma 
Komiteto nariui ryšium su jo funkcijų atlikimu, yra konfidenciali ir be Lietuvos advokatūros 
advokatų tarybos pirmininko rašytinio pritarimo negali būti atskleidžiama tretiesiems 
asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacijos atskleidimas yra tiesiogiai susijęs su 
Komiteto funkcijų vykdymu.  

15. Esant techninėms galimybėms, Komitetų nariai posėdžiuose gali dalyvauti ir 
nuotoliniu būdu (pasitelkdami informacines ir ryšių technologijas). 

 
V. Baigiamosios nuostatos 

 
16. Komitetų vieši pranešimai Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininko 

pritarimu skelbiami Lietuvos advokatūros interneto puslapyje www.advokatura.lt. 

_________ 

  


