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ADVOKATO DARBO VIETOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Advokato darbo vietos aprašas (toliau – Aprašas) nustato advokato darbo vietai taikomus reikalavimus, 
darbo vietos ir advokatų veikloje naudojamų pavadinimų registravimo tvarką. 

2. Advokato darbo vieta yra apibūdinama nurodant vieną iš advokato pasirinktos veiklos formų. Advokatas 
turi teisę pasirinkti tik vieną veiklos formą:

2.1. veikti individualiai, steigimo aktu įkurdamas advokato kontorą. Advokatas taip pat laikomas veikiančiu 
individualiai, jei jis sudaro sutartį dėl paslaugų teikimo išimtinai kitam advokatui, advokatų profesinei bendrijai, 
kito advokato ar advokatų profesinės bendrijos klientams. Pasirinkęs šią veiklos formą advokatas veikia neįsteigęs 
juridinio asmens;

2.2. veikti partnerystės pagrindais, steigimo sutartimi įkurdamas advokato kontorą. Jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutartyje advokatai nurodo, kuris iš advokatų (partnerių) atstovaus partneriams palaikant santykius 
su Lietuvos advokatūra. Pasirinkę šią veiklos formą advokatai veikia neįsteigę juridinio asmens;

2.3. veikti įsteigus juridinį asmenį – advokatų profesinę bendriją. Vienas advokatas steigimo aktu arba keli 
advokatai steigimo sutartimi įsteigia advokatų profesinę bendriją. Advokatų profesinė bendrija registruojama 
juridinių asmenų registre. Pasirinkę šią veiklos formą, advokatai veikia įsteigę juridinį asmenį;

3. Priklausomai nuo pasirinktos veiklos formos, Lietuvos advokatūroje yra registruojama advokato darbo 
vieta. 

4. Advokatas nuo įrašymo į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą privalo turėti advokato darbo vietą, o 
jos duomenis bei šių duomenų pakeitimus nedelsiant įregistruoti Lietuvos advokatūroje. Advokatas yra atsakingas 
už Lietuvos advokatūrai pateiktų dokumentų tikrumą. Jeigu advokato darbo vieta, nurodyta Lietuvos advokatūros 
tvarkomame advokatų darbo vietų sąraše, ir jo faktinė darbo vieta nesutampa, laikoma, kad advokato darbo vieta 
yra Lietuvos advokatūroje registruota advokato darbo vieta. Advokatui gali būti taikoma drausminė atsakomybė 
už tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimą ar neinformavimą apie jų pakeitimus.

5. Advokato darbo vieta turi būti įkurta / įsteigta laikantis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo ir šio 
Aprašo nustatytų reikalavimų ir atitikti sąlygas, privalomas advokato profesinei veiklai vykdyti, bei užtikrinti 
advokato profesinę paslaptį sudarančios informacijos konfidencialumą. 

II. ADVOKATO DARBO VIETOS REGISTRAVIMO TVARKA

6. Siekiant įregistruoti naują darbo vietą, Lietuvos advokatūrai turi būti pateikiama:
6.1. Prašymas, kuriame prašoma įregistruoti įsteigtą darbo vietą, nurodant pasirinktą advokato veiklos formą 

bei pavadinimą, kuris bus naudojamas jo veikloje ir advokato veiklos dokumentuose. 
6.2. Darbo vietos steigimo aktas, jeigu darbo vietą (advokato kontorą ar profesinę bendriją) įkuria vienas 

advokatas arba steigimo sutartis, jeigu darbo vietą (advokatų kontorą ar advokatų profesinę bendriją) įkuria keli 
advokatai. Steigimo akte/sutartyje turi būti nurodoma: darbo vietos adresas, advokato(-ų) vardas(-ai) ir pavardė(-s), 
telefono bei fakso (jeigu yra) numeris(-iai), elektroninio pašto adresas(-ai).  
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6.3. Patalpų, kuriose įkuriama / įsteigiama advokato darbo vieta, nuosavybės ar naudojimo teisę patvirtinančių 
dokumentų kopijos. Siekiant visa apimtimi įgyvendinti Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 46 straipsnyje 
numatytas advokato veiklos garantijas, advokatas gali pateikti ir patalpų plano kopiją su paaiškinimu, kuriame 
būtų nurodomi šių patalpų identifikaciniai duomenys ir advokato darbo vietos išsidėstymas plane. 

6.4. Jei du ir daugiau advokatų, kartu siekia veikti partnerystės pagrindais, neįsteigę juridinio asmens arba įsteigti 
juridinį asmenį – advokatų profesinę bendriją ir įregistruoti jų bendrą darbo vietą, jie gali pateikti bendrą prašymą, 
kaip numato šio Aprašo 6.1 punktas. Tokiame prašyme turi būti aiškiai nurodyti advokatai, veikiantys partnerystės 
pagrindais, arba juridinio asmens steigėjai (dalyviai) ir, jei tokių yra, advokatai, kurie veikia individualiai, sudarę 
sutartis dėl paslaugų teikimo išimtinai kitam advokatui, advokatų profesinei bendrijai, kito advokato ar advokatų 
profesinės bendrijos klientams.

7. Advokatui pageidaujant registruoti darbo vietą kito (-ų) advokato (-ų) įsteigtoje ir Lietuvos advokatūros 
tvarkomame advokatų darbo vietų sąraše įregistruotoje kito (-ų) advokato (-ų) darbo vietoje, Lietuvos advokatūrai 
turi būti pateikiama:

7.1. Prašymas, kuriame prašoma įregistruoti advokato darbo vietą kito (-ų) advokato (-ų) įsteigtoje ir Lietuvos 
advokatūros tvarkomame advokatų darbo vietų sąraše įregistruotoje kito (-ų) advokato (-ų) darbo vietoje, nurodant 
pasirinktą advokato veiklos formą bei pavadinimą, kuris bus naudojamas jo veikloje ir advokato veiklos dokumentuose;

7.2. Sutarties dėl darbo vietos advokatų kontoroje ar advokatų profesinėje bendrijoje išrašas. Siekiant visa 
apimtimi įgyvendinti Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 46 straipsnyje numatytas advokato veiklos 
garantijas, advokatas gali pateikti ir patalpų plano kopiją su paaiškinimu, kuriame būtų nurodomi šių patalpų 
identifikaciniai duomenys ir advokato darbo vietos išsidėstymas plane.

8. Advokato, kuris vadovauja advokato padėjėjo praktikai, nauja darbo vieta neregistruojama, jeigu kartu su 
dokumentais, nurodytais šio Aprašo 6 punkte, nėra pateikiami advokato padėjėjo prašymas ir patikslinta sutartis 
dėl advokato padėjėjo darbo vietos. 

9. Jeigu yra pateikiamos dokumentų kopijos, kurios nėra patvirtintos notaro, advokatas pateiktų dokumentų 
kopijų tikrumą ir pateiktų duomenų teisingumą patvirtina savo parašu ir už tai atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Apie advokato darbo vietos duomenų pasikeitimą advokatas privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 
dienas raštu informuoti Lietuvos advokatūrą. 

11. Advokato darbo vietos duomenų pakeitimus Lietuvos advokatūra įregistruoja per 20 dienų, o naują 
darbo vietą per 45 dienas nuo visų reikalingų dokumentų, atitinkančių šios Aprašo reikalavimus, gavimo dienos.

12. Lietuvos advokatūrai sudarius technines galimybes teikti šiame Apraše numatytus dokumentus ir duomenis 
per advokatų savitarnos sistemą ir apie tai viešai paskelbus Lietuvos advokatūros interneto svetainėje, advokatas 
juos teikia per advokatų savitarnos sistemą.

III. REIKALAVIMAI ADVOKATO DARBO VIETAI

13. Advokato darbo vietoje turi būti sudarytos tinkamos klientų priėmimo, aptarnavimo sąlygos, užtikrintas 
korespondencijos priėmimas darbo dienomis ir advokato profesinę paslaptį sudarančios informacijos 
konfidencialumas.
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14. Advokato darbo vieta tame pačiame pastate, kuriame yra policijos, prokuratūros, teismo įstaiga gali 
būti tik Lietuvos advokatūros leidimu. Advokatas, siekiantis įsteigti darbo vietą šiuose pastatuose turi pateikti 
prašymą Advokatų tarybai, kurį Advokatų taryba išnagrinėja per 45 darbo dienas. Advokatui, pageidaujančiam 
registruoti darbo vietą tokiame pastate įsteigtoje ir Lietuvos advokatūros tvarkomame advokatų darbo vietų sąraše 
įregistruotoje kito (-ų) advokato (-ų) darbo vietoje, Lietuvos advokatūros leidimas nereikalingas. 

15. Prie įėjimo į advokato darbo vietą gali būti pakabinta advokato darbo vietos iškaba. Jeigu advokato darbo 
vieta yra įsikūrusi pastate, kuriame yra ir daugiau paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų, rekomenduojama 
turėti iškabą, nurodančią advokato darbo vietą. 

Iškabų įrengimo sąlygos įtvirtintos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, kuriame šio Aprašo priėmimo 
dieną įtvirtinta, kad savivaldybės leidimas nereikalingas, kai įrengiama ne didesnio kaip 0,3 m2 ploto iškaba.

16. Jeigu advokato darbo vieta yra patalpoje, kurioje praktikuoja keletas advokatų, advokato padėjėjų ar dirba 
advokato samdomi darbuotojai, turi būti ir atskiras susitikimų kambarys, skirtas konfidencialiam bendravimui su 
klientu. Jeigu advokato darbo vietoje vienoje patalpoje dirba tik vienas advokatas, laikoma, kad ši patalpa kartu 
yra ir susitikimų kambarys. Jeigu advokatas neturi individualaus susitikimų kambario ir juo naudojasi atskiro 
susitarimo su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis pagrindu, advokatui tenka pareiga imtis priemonių, kad būtų 
užtikrintas pokalbio su klientu konfidencialumas. 

17. Gyvenamosios paskirties patalpose advokato darbo vieta gali būti steigiama tik tuo atveju, jeigu šios 
patalpos yra pirmame namo aukšte, nėra naudojamasi bendrojo naudojimo laiptine ir užtikrinamas klientų laisvas 
patekimas į patalpas. 

IV. ADVOKATO DARBO VIETOS PADALINIO REGISTRAVIMAS

18. Lietuvos advokatūrai leidus, advokatas gali įregistruoti advokato (-ų) kontoros ar advokatų profesinės 
bendrijos padalinį.

19. Jeigu registruojamas advokato (-ų) kontoros ar advokatų profesinės bendrijos padalinys, tuomet prie 
prašymo pridedami:

19.1. darbo vietos padalinio steigimo aktas ar sutartis, kuriuose nurodoma: darbo vietos padalinio adresas, 
advokato(-ų) vardas(-ai) ir pavardė(-s), telefono bei fakso (jeigu yra) numeris(-iai), elektroninio pašto adresas(-ai); 

19.2. dokumentai, nurodyti Aprašo 6.3 punkte.
20. Advokato darbo vietos padalinys turi atitikti Aprašo 13 – 17 punktuose nustatytus reikalavimus.

V. ADVOKATO, VEIKIANČIO NUOTOLINIU BŪDU, DARBO VIETOS YPATUMAI

21. Advokatas, pasirinkęs bet kurią šio Aprašo 2.1 – 2.3 punktuose numatytą veiklos formą, turi teisę veikti 
nuotoliniu būdu. Advokato, veikiančio nuotoliniu būdu, darbo vieta (toliau – nuotolinė darbo vieta) – tai virtualioje 
erdvėje esanti darbo vieta. Nuotolinė darbo vieta turi atitikti Aprašo 13 punkte nustatytą reikalavimą, pasitelkiant 
būtinas technines priemones, mutatis mutandis taikomi Aprašo 14 ir 17 punktai.

22. Advokato nuotolinė darbo vieta gali būti registruojama advokatui pasirinkus bet kurią šio Aprašo 2.1 – 2.3 
punktuose numatytą veiklos formą. 
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23. Siekiant įregistruoti nuotolinę darbo vietą, Lietuvos advokatūrai turi būti pateikiama:
23.1. Prašymas, kuriame prašoma įregistruoti nuotolinę darbo vietą, nurodant pasirinktą advokato veiklos 

formą bei darbo vietos pavadinimą, kuris bus naudojamas jo veikloje ir advokato veiklos dokumentuose.
23.2. Advokato nuotolinės darbo vietos steigimo aktas, jeigu nuotolinę darbo vietą (advokato kontorą ar 

profesinę bendriją) įkuria vienas advokatas arba nuotolinės darbo vietos steigimo sutartis, jeigu nuotolinę darbo 
vietą (advokatų kontorą ar advokatų profesinę bendriją) įkuria keli advokatai. 

23.3. Advokato nuotolinės darbo vietos steigimo akte ar sutartyje turi būti nurodoma: advokato (-ų) vardas 
(-ai) ir pavardė (-s), darbo vietos pavadinimas, elektroninio pašto adresas (-ai), kuris (-ie) bus naudojamas(-i) 
korespondencijos priėmimui, mobilaus ryšio telefono(-ų), bei kiti kontaktiniai duomenys, kuriuo(-iais) galima 
susisiekti su advokatu(-ais), interneto svetainės adresas, informacija, kaip klientas bus priimamas pas advokatą 
saugiu virtualiu būdu (pvz. vaizdo konferencijos skambučiai) ir kitos advokato veiklai tinkamai atlikti reikalingos 
priemonės. 

23.4. Advokato nuotolinės darbo vietos steigimo akte ar sutartyje advokatas turi nurodyti mobilaus ryšio telefono 
numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us) ir kitus kontaktinius duomenis, kurių pagalba būtų galima nedelsiant 
susisiekti su advokatu, taip pat advokatui galima išsiųsti pašto siuntą. Advokatas turi užtikrinti korespondencijos 
priėmimą darbo dienomis. 

23.5. Deklaracija dėl advokato nuotolinės darbo vietos saugumo užtikrinimo technologinėmis priemonėmis, 
įskaitant bet neapsiribojant debesijos, antivirusinių programų, prieigos prie kompiuterio ribojimo, duomenų 
šifravimo naudojimu. 

23.6. Advokatas privalo Lietuvos advokatūros advokatų savitarnos sistemoje deklaruoti savo kompiuterio 
identifikacinius duomenis, pažymėti savo profesinėje veikloje naudojamą kompiuterį (planšetę ar kitą pagrindinę 
techninę priemonę) būdu, leidžiančiu aiškiai identifikuoti, kad tai – advokato naudojamas kompiuteris (nuotolinės 
darbo vietos sudedamoji dalis). Advokato profesinėje veikloje naudojamo kompiuterio ir jame esančių duomenų 
teisėsaugos pareigūnų tikrinimas ar paėmimas laikomas krata ar poėmiu, kuriam taikomos visos Lietuvos 
Respublikos advokatūros įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje numatytos garantijos.

24. Registruojant nuotolinę advokato darbo vietą, neteikiami šio Aprašo 6.3 punkte nurodyti dokumentai. 
25. Steigdamas nuotolinę darbo vietą, advokatas savo nuožiūra ir rizika turi imtis techninių ir/ar organizacinių 

priemonių, kurios leistų:
25.1. Tinkamai priimti klientą naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (pvz., vaizdo 

konferencijas, telekonferencijas ar kitaip) arba susitikdamas su klientu;
25.2. Tinkamai identifikuoti klientą, kai susižinojimas tarp advokato ir kliento vyksta tik naudojant informacines 

ir elektroninių ryšių technologijas;
25.3. Užtikrinti tinkamą advokato profesinę paslaptį sudarančios informacijos apsaugą;
25.4. Užtikrinti korespondencijos priėmimą darbo dienomis;
25.5. Užtikrinti tinkamą elektroniniu ir kitu būdu gautos ir tvarkomos informacijos, kuri sudaro advokato 

profesinę paslaptį, saugojimą. Advokatas privalo imtis visų nuo jo priklausančių priemonių, kad advokato darbo 
priemonėse ir/ar laikmenose (kompiuteryje, telefone, „debesijos“ talpykloje ir kt.) trečiosios šalys be reikšmingų 
pastangų negalėtų neteisėtai perimti ar kitaip susipažinti su advokato profesinę paslaptį sudarančia informacija.

25.6. Užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymą. 
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26. Advokatas turi siekti, kad susitikimo su klientu metu būti tinkamai užtikrinamas bendravimo 
konfidencialumas. 

27. Advokatas, įsteigęs nuotolinę darbo vietą, internetinėje svetainėje ir veiklos dokumentuose (raštų formose 
ir kt.) turi aiškiai nurodyti, kad jo darbo vieta yra nuotolinė ir pateikti savo profesinį statusą identifikuojančią 
nuorodą į Lietuvos advokatūros tinklapyje skelbiamą Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą.

28. Advokatas įsteigęs nuotolinę darbo vietą negali vadovauti advokatų padėjėjų praktikai.
29. Nuotolinės darbo vietos padaliniai Lietuvos advokatūroje nėra registruojami.

VI. ADVOKATO DARBO VIETOS PAVADINIMAMS KELIAMI REIKLAVIMAI

30. Advokato darbo vietos pavadinimas įregistruojamas, įrašant jį šalia advokato, įrašyto į Lietuvos 
praktikuojančių advokatų sąrašą, pavardės. Advokatų veikloje naudojami pavadinimai yra sudėtinė advokatų 
darbo vietų sąrašo, kurį tvarko Lietuvos advokatūra, dalis. 

31. Advokato darbo vietos pavadinimas priklauso nuo pasirinktos advokato veiklos formos ir turi atitikti 
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje, 27 straipsnio 2 dalyje ir 28 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus advokatų veikloje naudojamų pavadinimų reikalavimus. 

32. Jeigu numatoma naudoti ir kitą pavadinimą, kartu su šio Aprašo 6.1 – 6.4 punktuose nurodytais dokumentais, taip 
pat turi būti pateikiama deklaracija apie sąžiningą tokio pavadinimo naudojimą ir su tuo susijusios atsakomybės prisiėmimą. 
Lietuvos advokatūra turi teisę savo nuožiūra pareikalauti ir kitų su pavadinimo naudojimu susijusių dokumentų. 

33. Advokatų taryba turi teisę spręsti dėl papildomo žodinio pavadinimo suderinamumo su advokato profesine 
veikla ir gali atsisakyti leisti naudoti papildomą pavadinimą jeigu: 

33.1. Tokio pavadinimo naudojimas prieštarautų advokatų veiklos principams ir kitoms advokatų profesinę 
veiklą reguliuojančioms teisės aktų nuostatoms; 

33.2. Toks pavadinimas yra naudojamas ir visuomenėje žinomas kitoms (t.y. ne advokatų) paslaugoms žymėti 
arba klaidinančiai panašus; 

33.3. Tokio pavadinimo naudojimas yra nesuderinamas su advokato profesine veikla. 
34. Jeigu advokatas, norėdamas išregistruoti ar pakeisti darbo vietą arba išsibraukti iš Lietuvos praktikuojančių 

advokatų sąrašo, nepateikia prašymo dėl darbo vietos, kurios pavadinime yra įrašyta jo pavardė, pakeitimo, 
ankstesnė darbo vieta yra nekeičiama, o nauja neregistruojama, taip pat netenkinamas prašymas išbraukti jį iš 
Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo, kol bus pateiktas prašymas dėl darbo vietos pavadinimo pakeitimo. 

35. Kai advokatų darbo vietų sąraše įregistruotoje darbo vietoje nelieka nei vieno advokato, įrašyto į Lietuvos 
praktikuojančių advokatų sąrašą, Lietuvos advokatūra išbraukia tokią darbo vietą iš advokatų darbo vietų sąrašo. 
Šių darbo vietų išbraukimo iš advokatų darbo vietų sąrašo data sutampa su paskutinio advokato, turėjusio joje 
darbo vietą, išbraukimo iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo data.

36. Advokatų profesinės bendrijos, kuriose nelieka nei vieno darbo vietą turinčio advokato, įrašyto į Lietuvos 
praktikuojančių advokatų sąrašą, turi būti likviduotos ir išregistruotos iš juridinių asmenų registro teisės aktų 
nustatyta tvarka.

____________________________


