
1 
 

ĮREGISTRUOTA 

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE 

2021 m. vasario 23 d. 

Kodas 300099149 

LIETUVOS ADVOKATŪROS 

ĮSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos advokatūros samprata 

1.1. LIETUVOS ADVOKATŪRA (toliau - Lietuvos advokatūra arba Advokatūra) yra ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - vienyti visus advokatus, kaupti, sisteminti ir teikti 

informaciją apie advokatus ir advokatų padėjėjus bei jų vykdomą veiklą, koordinuoti ir kontroliuoti jų 

veiklą teikiant teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, atstovauti jų interesams ir juos ginti, 

organizuoti ir įgyvendinti jų kvalifikacijos tobulinimą, įgyvendinti advokatų savivaldą, puoselėti 

advokato profesijos vardą ir pozityvų Lietuvos advokatūros įvaizdį, koordinuoti advokatų teikiamą 

valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, rengti ir teikti reikšmingų teisės aktų projektus bei išvadas dėl 

šių teisės aktų projektų, taip pat tenkinti kitus viešuosius interesus. 

1.2. Lietuvos advokatūra veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymu (toliau - Advokatūros 

įstatymas), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (toliau - Asociacijų įstatymas), kiek tai nustato 

Advokatūros įstatymas, kitais teisės aktais ir Lietuvos advokatūros įstatais (toliau - Įstatai), taip pat 

atsižvelgdama į Jungtinių Tautų patvirtintas Pagrindines advokatų vaidmens nuostatas, Europos Tarybos 

Ministrų komiteto 2000 m. spalio 25 d. rekomendaciją Nr. 21 „Dėl laisvės dirbti pagal teisininko 

profesiją“, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimus, 1977 m. 

kovo 22 d. Tarybos direktyvą 77/249/EEB, skirtą padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti 

paslaugas, 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/5/EB, skirtą padėti 

teisininkams verstis nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta 

kvalifikacija, ir kitus advokatų veiklą reguliuojančius tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės aktus. 

1.3. Lietuvos advokatūros teisinė forma - asociacija. 

1.4. Lietuvos advokatūros veiklos laikas neribotas. 

1.5. Pagal savo prievoles Lietuvos advokatūra atsako savo turtu. 

1.6.  Lietuvos advokatūros nariai neatsako už Advokatūros prievoles. 

1.7. Lietuvos advokatūros veikla grindžiama savivaldos, viešumo ir teisėtumo principais. 

2. Lietuvos advokatūros pavadinimas, simbolika ir buveinė 

2.1. Pilnas Lietuvos advokatūros pavadinimas - LIETUVOS ADVOKATŪRA. 

2.2. Lietuvos advokatūra turi antspaudą su savo pavadinimu, Advokatūros ženklą, vėliavą ir kitą 

simboliką. 



2 
 

2.3. Lietuvos advokatūros simboliką tvirtina Lietuvos advokatūros advokatų taryba (toliau - Advokatų 

taryba). 

2.4. Lietuvos advokatūra turi atsiskaitomąją sąskaitą (-as) kredito įstaigoje (-ose). 

II. LIETUVOS ADVOKATŪROS VEIKLA 

3. Lietuvos advokatūros funkcijos ir veiklos tikslai 

3.1. Lietuvos advokatūros funkcijos ir veiklos tikslai: 

3.1.1. Advokatų savivaldos įgyvendinimas; 

3.1.2. Advokatų profesinės veiklos koordinavimas; 

3.1.3. Advokatų interesų atstovavimas valstybės institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių 

organizacijose; 

3.1.4. Teisės aktų projektų advokatų profesinės veiklos, Lietuvos teisinės sistemos tobulinimo, žmogaus 

teisių ir laisvių užtikrinimo bei apsaugos ir kitais klausimais rengimas ir jų teikimas Lietuvos Respublikos 

Prezidentui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau - 

Teisingumo ministerija), kitoms kompetentingoms institucijoms, taip pat išvadų dėl minėtų teisės aktų 

projektų rengimas ir teikimas atitinkamoms valstybės institucijoms; 

3.1.5. Sprendimų, kuriais pripažįstama ir įgyvendinama asmens teisė teikti advokato paslaugas bei 

užtikrinama advokatų ir advokatų padėjėjų veiklos kontrolė, priėmimas; 

3.1.6. Advokatų kvalifikacinių egzaminų ir advokatų veiklos organizavimo egzaminų organizavimas; 

3.1.7. Advokatų drausminės atsakomybės klausimų sprendimas; 

3.1.8. Advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas ir įgyvendinimas; 

3.1.9. Advokatų teikiamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimas; 

3.1.10. Informacijos apie advokatus, asmenis, kurie yra pripažinti advokatais, tačiau nėra įrašyti į 

Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą (toliau - pripažinti advokatais asmenys), ir advokatų padėjėjus 

rinkimas, kaupimas, apibendrinimas ir skelbimas; 

3.1.11. kitos funkcijos, kuriomis siekiama šių Įstatų 1.1 straipsnyje numatytų Lietuvos advokatūros 

tikslų. 

4. Lietuvos advokatūros lėšų šaltiniai 

4.1. Lietuvos advokatūros lėšų šaltiniai yra: 

4.1.1. Įstatuose nurodytas vienkartinis stojamasis mokestis ir advokatų, advokatų padėjėjų bei pripažintų 

advokatais asmenų įmokos Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti; 
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4.1.2. Pajamos už egzaminų rengimą, suteiktas mokymo paslaugas; 

4.1.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas; 

4.1.4. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos; 

4.1.5. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų dovanotos lėšos; 

4.1.6. Gauta parama; 

4.1.7. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas; 

4.1.8. Pagal testamentą paveldėtas turtas; 

4.1.9. Skolintos lėšos; 

4.1.10. Lėšos, gautos iš projektinės veiklos; 

4.1.11. Kitos teisėtai gautos lėšos. 

5. Lietuvos advokatūros teisės 

5.1. Lietuvos advokatūra turi teisę: 

5.1.1. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas ir jais disponuoti, siekdama įgyvendinti Advokatūros 

veiklos tikslus; 

5.1.2. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus; 

5.1.3. Rinkti, kaupti, apibendrinti ir skelbti informaciją apie advokatus, advokatų padėjėjus ir pripažintus 

advokatais asmenis; 

5.1.4. Gauti ir teikti paramą, teikti labdarą; 

5.1.5. Steigti visuomenės informavimo priemones, verstis leidyba; 

5.1.6. Stoti į tarptautines organizacijas; 

5.1.7. Gauti iš valstybės institucijų savo funkcijoms atlikti reikalingą informaciją apie advokatus, 

advokatų padėjėjus ir pripažintus advokatais asmenis; 

5.1.8. Koordinuoti advokatų ir advokatų padėjėjų nemokamų (pro bono) teisinių paslaugų teikimą, taip 

pat advokatų teikiamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą; 

5.1.9. Atstovauti advokatų interesus valstybės institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių 

organizacijose; 

5.1.10. Rengti ir teikti reikšmingų teisės aktų projektus bei išvadas dėl šių teisės aktų projektų; 
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5.1.11. Priimti sprendimus dėl asmens pripažinimo advokatu, asmens teisės verstis advokato veikla, 

asmens įrašymo ir išbraukimo iš advokatų padėjėjų sąrašo, advokatų darbo vietų keitimo ir veiklos formų, 

privalomojo draudimo ir kitus sprendimus, kuriais pripažįstama ir įgyvendinama asmens teisė teikti 

advokato paslaugas bei užtikrinama advokatų ir advokatų padėjėjų veiklos kontrolė; 

5.1.12. Teikti informaciją valstybės institucijoms įstatymų nustatyta tvarka; 

5.1.13. Užsiimti ūkine veikla, kuri yra reikalinga Advokatūros veiklos tikslams pasiekti ir jiems 

neprieštarauja. 

6. Lietuvos advokatūros pareigos 

6.1. Lietuvos advokatūra turi tokias pareigas: 

6.1.1. Rengti, tvirtinti ir aiškinti advokatų ir advokatų padėjėjų veiklą reguliuojančius teisės aktus; 

6.1.2. Rengti, tvirtinti ir aiškinti Lietuvos advokatų etikos kodeksą ir Advokatų drausmės bylų 

nagrinėjimo tvarką; 

6.1.3. Organizuoti advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimą; 

6.1.4. Nustatyti advokatams ir advokatų padėjėjams kasmetinio kvalifikacijos tobulinimo ir privalomų 

kursų valandų skaičių; 

6.1.5. Spręsti advokatų teikiamos teisinės pagalbos gerinimo klausimus; 

6.1.6. Įgyvendinti advokatų, advokatų padėjėjų ir pripažintų advokatais asmenų veiklos kontrolę; 

6.1.7. Nustatyti advokatų, advokatų padėjėjų ir pripažintų advokatais asmenų įmokų Lietuvos 

advokatūros funkcijoms atlikti ir vienkartinio stojamojo mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką; 

6.1.8. Registruoti Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ar 

Šveicarijos Konfederacijos advokatus, pageidaujančius verstis advokato veikla Lietuvos Respublikoje; 

6.1.9. Atlikti kitus veiksmus, būtinus Lietuvos advokatūros tikslams, funkcijoms ir uždaviniams, 

nurodytiems Advokatūros įstatyme ir šiuose įstatuose, įgyvendinti. 

7. Lietuvos advokatūros turtas 

7.1. Lietuvos advokatūros turtą sudaro pirktas, dovanotas, patikėjimo būdu gautas, pagal testamentą 

paveldėtas ar kitaip įgytas turtas. 

7.2. Lietuvos advokatūrai turtas gali būti neatlygintinai perduotas panaudos pagrindais. 

7.3. Lietuvos advokatūra gali nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą, išskyrus 

nekilnojamąjį turtą, ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo turimas jo 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teises tik siekdama įgyvendinti Advokatūros veiklos tikslus. 

Nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą nekilnojamąjį turtą Lietuvos advokatūra gali 
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perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo turimas jo valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo teises tik siekdama įgyvendinti Advokatūros veiklos tikslus ir tik visuotinio advokatų 

susirinkimo sprendimu, išskyrus šių Įstatų 7.6.4 punkte nurodytus atvejus. 

7.4. Lietuvos advokatūra, perleidusi jos veiklai nereikalingas materialines vertybes, gautas pajamas 

naudoja Advokatūros veiklos tikslams įgyvendinti. 

7.5. Lietuvos advokatūra pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą 

turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu šis tokius tikslus nurodė. Advokatūra 

negali priimti pinigų ar kitokio turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos naudoti ne Advokatūros veiklos 

tikslams. 

7.6. Lietuvos advokatūra neturi teisės: 

7.6.1. Neatlygintinai perduoti Lietuvos advokatūros turtą advokato, kolegialaus organo nario, 

Advokatūroje pagal darbo sutartį dirbančio asmens arba su juo susijusio asmens ar trečiojo asmens 

nuosavybėn, išskyrus labdaros ir paramos teikimą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 

nustatyta tvarka; 

7.6.2. Mokėti advokatui išmokas iš pelno ar likvidavimo atveju perduoti jam Lietuvos advokatūros turto 

dalį; 

7.6.3. Lietuvos advokatūros lėšas, įskaitant pelną, skirstyti Advokatūros valdymo organų nariams, 

Advokatūroje pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai mokamas darbo 

užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai pagal autorinę sutartį mokamas 

autoriaus atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes; 

7.6.4. Teikti paskolas, įkeisti Lietuvos advokatūros turtą (išskyrus atvejus, kai jis įkeičiamas Advokatūros 

prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata 

netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų; 

7.6.5. Skolintis pinigų iš Lietuvos advokatūros nario ar su juo susijusio asmens ir už tai mokėti palūkanas; 

7.6.6. Skolintis iš kitų asmenų ir mokėti neprotingai dideles palūkanas; 

7.6.7. Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą; 

7.6.8. Parduoti Lietuvos advokatūros turtą už akivaizdžiai per mažą kainą; 

7.6.9. Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba 

būti j o dalyvė. 

8. Lietuvos advokatūros finansiniai metai 

8.1. Lietuvos advokatūros finansiniai metai trunka dvylika mėnesių - nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., 

t. y. sutampa su kalendoriniais metais. 

9. Lietuvos advokatūros finansinės atskaitomybės tikrinimas 

9.1. Lietuvos advokatūros metinės finansinės atskaitomybės tikrinimą kasmet atlieka Revizijos komisija. 
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III. VISUOTINIS ADVOKATŲ SUSIRINKIMAS IR LIETUVOS ADVOKATŪROS 

VALDYMAS 

10. Visuotinio advokatų susirinkimo šaukimas 

10.1. Visuotinis advokatų susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus, bet ne vėliau kaip po keturių 

mėnesių pasibaigus finansiniams metams Advokatų tarybos nustatytu laiku. Neeilinis susirinkimas 

šaukiamas ne mažiau kaip vienos penktosios Advokatūros narių reikalavimu arba Advokatų tarybos 

sprendimu. 

10.2. Visuotinį advokatų susirinkimą šaukia ir organizuoja Advokatų taryba. Į Lietuvos praktikuojančių 

advokatų sąrašą įrašytas advokatas gali registruotis Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviu ir yra 

įrašomas į registracijos sąrašus elektroniniu būdu Advokatų tarybos nustatyta tvarka. Advokatų taryba 

gali priimti sprendimą sušaukti advokatų įgaliotinių konferenciją, jeigu nesprendžiami Įstatų, Lietuvos 

advokatų etikos kodekso, rinkimų klausimai. 

10.3. Apie šaukiamą visuotinį advokatų susirinkimą ar konferenciją būtina viešai paskelbti, o Lietuvos 

advokatūros narius informuoti raštu (elektroniniu paštu) ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų. Kvietime 

turi būti nurodyta susirinkimo data ir vieta, numatoma darbotvarkė. 

10.4. Visuotinis advokatų susirinkimas neturi teisės svarstyti ir priimti sprendimus darbotvarkėje 

neskelbtais klausimais. 

10.5. Ne mažiau kaip vienos dešimtosios Lietuvos advokatūros narių siūlymu, pateiktu raštu ne vėliau 

kaip prieš dvidešimt dienų iki paskelbtos visuotinio advokatų susirinkimo dienos, į susirinkimo 

darbotvarkę įtraukiami jų siūlomi papildomi darbotvarkės klausimai ir sprendimo projektas, o 

Advokatūros nariai apie pakeitimus informuojami ne vėliau kaip prieš dešimt dienų iki visuotinio 

advokatų susirinkimo. 

10.6. Lietuvos advokatūros narys, negalintis dalyvauti visuotiniame advokatų susirinkime, gali įgalioti 

kitą advokatą balsuoti už jį visais susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais, išskyrus rinkimus. 

Įgaliojime turi būti aiškiai nurodyta, kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu. 

Vienas advokatas negali būti įgaliotas daugiau nei peniau Lietuvos advokatūros narių. 

11. Visuotinio advokatų susirinkimo įgaliojimai 

11.1. Visuotinis advokatų susirinkimas turi teisę: 

11.1.1. Priimti, papildyti ir keisti Įstatus, Lietuvos advokatų etikos kodeksą; 

11.1.2. Nustatyti Advokatų tarybos ir Revizijos komisijos narių skaičių; 

11.1.3. Rinkti ir atšaukti Advokatų tarybos ir Revizijos komisijos narius; 

11.1.4. Rinkti ir atšaukti Advokatų tarybos pirmininką; 

11.1.5. Rinkti ir atšaukti tris Advokatų garbės teismo narius; 

11.1.6. Tvirtinti metinę Advokatų tarybos finansinės veiklos ataskaitą ir sąmatą; 
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11.1.7. Advokatų tarybos teikimu tvirtinti advokato vienkartinio stojamojo mokesčio ir advokatų, 

advokatų padėjėjų bei pripažintų advokatais asmenų įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti dydį 

ir mokėjimo tvarką; 

11.1.8. Tvirtinti Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarką; 

11.1.9. Advokatų tarybos teikimu tvirtinti Lietuvos advokatūros renkamų organų narių ir Lietuvos 

advokatūros darbuotojų atlyginimų bazinius dydžius. Atlyginimai indeksuojami Advokatų tarybos 

nustatyta tvarka; 

11.1.10. Atšaukti Advokatų tarybos sprendimus; 

11.1.11. Išklausyti metinę Revizijos komisijos veiklos ataskaitą; 

11.1.12. Tvirtinti metinę Advokatų tarybos veiklos ataskaitą; 

11.1.13. Tvirtinti paramos nariams teikimo tvarką; 

11.1.14. Tvirtinti Revizijos komisijos darbo reglamentą; 

11.1.15. Spręsti dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyve; 

11.1.16. Tvirtinti advokatų išbraukimo iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo tvarką; 

11.1.17. Nustatyti Lietuvos advokatūros darbuotojų skaičių; 

11.1.18. Nustatyti Advokatų tarybos pirmininko bei vyriausiojo finansininko darbo užmokestį. Advokatų 

tarybos pirmininko bei vyriausiojo finansininko darbo užmokestis indeksuojamas Advokatų tarybos 

nustatyta tvarka. 

12. Lietuvos advokatūros susirinkimo kvorumo nustatymo ir sprendimų priėmimo tvarka 

12.1. Visuotinis advokatų susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė į Lietuvos 

praktikuojančių advokatų sąrašą įrašytų advokatų. Visuotiniame advokatų susirinkime dalyvaujančių 

advokatų skaičius nustatomas pagal registracijos sąrašuose nurodytų advokatų skaičių. Nustačius esant 

kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą susirinkimą. 

12.2. Jeigu visuotiniame advokatų susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio šaukiamas 

pakartotinis susirinkimas ir jis turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės 

klausimais, nesvarbu, kiek narių dalyvauja. 

12.3. Sprendimai priimami paprasta visuotiniame advokatų susirinkime dalyvaujančių į Lietuvos 

praktikuojančių advokatų sąrašą įrašytų advokatų balsų dauguma, t. y. sprendimas laikomas priimtu, kai 

balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių balsavime narių balsų yra „už“, negu „prieš“ (asmenys, kurie 

balsuodami susilaiko, neskaičiuojami - jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). Į Lietuvos 

praktikuojančių advokatų sąrašą įrašytas advokatas, kuris užsiregistravo Visuotinio advokatų susirinkimo 

dalyviu, turi teisę Advokatų tarybos nustatyta tvarka balsuoti iš anksto arba realiu laiku elektroninėmis 

ryšio priemonėmis dėl kiekvieno Visuotinio advokatų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Išankstinis 

balsavimas Advokatų tarybos pirmininko, Advokatų tarybos, Revizijos komisijos ir Advokatų garbės 

teismo narių rinkimuose negalimas. 



8 
 

 

12.4. Lietuvos advokatūros narių sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus advokatų tarybos 

pirmininko, Advokatų tarybos, Revizijos komisijos ir Advokatų garbės teismo narių rinkimus. Jie 

renkami slaptu balsavimu. Advokatų, kandidatuojančių ar siūlomų Į Lietuvos advokatūros organo narius, 

kandidatūros Advokatų tarybai pateikiamos ne vėliau taip prieš 20 dienų iki visuotinio advokatų 

susirinkimo, kuriame vyks to organo nario(-ų) rinkimai, dienos. Pateikus kandidatūrą ar pasiūlius 

kandidatą ir kartu pateikus kandidato sutikimą kandidatuoti, ne ilgiau kaip per 5 dienas Advokatų taryba 

patikrina kandidatūros atitiktį Advokatūros įstatyme ir Advokatūros įstatuose apibrėžtiems kriterijams ir 

paskelbia advokatams apie kandidatą. Ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Visuotinio advokatų susirinkimo 

paskelbiamas(-mi) Advokatūros įstatymo ir Advokatūros įstatuose nustatytus kriterijus atitinkančių 

kandidatų sąrašas(-ai). Likus mažiau nei 20 dienų iki visuotinio advokatų susirinkimo pateiktos 

kandidatūros nėra priimamos ir į balsavimo biuletenius neįrašomos. Šio punkto nuostatos mutatis 

mutandis taikomos ir Advokatų tarybos pirmininko rinkimams. 

12.5. Lietuvos advokatūros narių svarstomus klausimus protokoluoja išrinktas sekretoriatas. Sekretoriato 

narių skaičių nustato visuotinis advokatų susirinkimas. Jam pasibaigus protokolą ne vėliau kaip per 

dešimt darbo dienų pasirašo visuotinio advokatų susirinkimo pirmininkas ir sekretoriato nariai. 

13. Lietuvos advokatūros organai 

13.1. Aukščiausias Lietuvos advokatūros organas yra visuotinis advokatų susirinkimas (konferencija). 

13.2. Visuotinio advokatų susirinkimo (konferencijos) sprendimai gali būti skundžiami teismui per 

trisdešimt dienų nuo priėmimo dienos. 

13.3. Kolegialūs organai yra Advokatų taryba, Advokatų garbės teismas ir Revizijos komisija. 

13.4. Visi Lietuvos advokatūros organų sprendimai skundžiami teismui per trisdešimt dienų nuo 

sprendimo nuorašo advokatui įteikimo dienos. 

14. Advokatų tarybos įgaliojimai 

14.1. Lietuvos advokatūros veiklai vadovauja Advokatų taryba. Tai kolegialus valdymo organas. Jo 

veiklą reglamentuoja Advokatų tarybos darbo reglamentas. 

14.2. Advokatų taryba vykdo tokias funkcijas: 

14.2.1. Užtikrina ir kontroliuoja visuotinio advokatų susirinkimo sprendimų įgyvendinimą; 

14.2.2. Užtikrina Lietuvos advokatūros pareigų vykdymą; 

14.2.3. Priima ir atleidžia vyriausiąjį finansininką; 

14.2.4. Priima sprendimą iškelti advokatui ir advokato padėjėjui drausmės bylą; 

14.2.5. Skiria tris Advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos narius ir siūlo jos pirmininko kandidatūrą; 
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14.2.6. Lietuvos advokatūros komitetams paveda atlikti šių komitetų darbo reglamentuose numatytas 

funkcijas; tvirtina Lietuvos advokatūros komitetų narius, Garbės teismo, komitetų darbo reglamentus; 

14.2.7. Organizuoja ir koordinuoja kvalifikacijos tobulinimą ir nustato kasmetinio advokatų 

kvalifikacijos tobulinimo tvarką; 

14.2.8. Suderina su Lietuvos Respublikos teisingumo ministru (toliau - teisingumo ministras) 

advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programą, advokatų 

egzaminų laikymo ir apmokėjimo už juos tvarką; 

14.2.9. Registruoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ar 

Šveicarijos Konfederacijos teisininkus, pageidaujančius verstis advokato veikla Lietuvos 

Respublikoje; 

14.2.10. Suderinusi su Teisingumo ministerija nustato veiksmingų ir reguliarių teisinių paslaugų 

teikimo ir reikiamų Lietuvos nacionalinės teisės žinių pakankamumo kriterijus pagal Advokatūros 

įstatymo 68 straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnio 1 dalį; 

14.2.11. Nustato Advokatūros įstatyme nurodytų advokatų veikloje naudojamų pavadinimų 

registravimo tvarką; 

14.2.12. Atsižvelgdama į Advokatūros įstatymą, nustato advokatų veiklos reklamos naudojimo 

reikalavimus ir kontrolės tvarką; 

14.2.13. Nustato kliento ir advokato tarpusavio ginčų dėl teisinių paslaugų teikimo nagrinėjimo 

tvarką; 

14.2.14. Nustato bylai nagrinėti teisme reikalingų rašytinių įrodymų nuorašų tvirtinimo ir 

registravimo tvarką; 

14.2.15. Atsiskaito už ataskaitinius metus ir pateikia metinę veiklos ataskaitą padarydama metinį 

pranešimą visuotiniame advokatų susirinkime; 

14.2.16. Visuotiniam advokatų susirinkimui teikia tvirtinti metinę Advokatų tarybos finansinės 

veiklos ataskaitą ir Advokatų tarybos metinę sąmatą; 

14.2.17. Tvirtina advokatų kontorų įrašymo į advokatų darbo vietų sąrašą ir išbraukimo iš jo bei 

sąrašo skelbimo tvarką; 

14.2.18. Nustato advokato darbo vietai taikomus reikalavimus, advokatų darbo vietų registravimo 

tvarką; 

14.2.19. Tvirtina advokatų padėjėjų įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarką; 

14.2.20. Tvirtina advokato padėjėjo praktikos atlikimo, praktikos laiko skaičiavimo ir jos vertinimo 

tvarką; 

14.2.21. Priima sprendimus dėl asmens pripažinimo advokatu ir advokato įrašymo į Lietuvos 

praktikuojančių advokatų sąrašą bei išbraukimo iš jo; 
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14.2.22. Tvirtina Advokatų tarybos darbo reglamentą; 

14.2.23. Tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą teikimo Lietuvos 

advokatūros nariams tvarką; 

14.2.24. Priima sprendimą stoti j tarptautines advokatų profesines ir kitas organizacijas; 

14.2.25. Nustato Lietuvos advokatūros apie advokatų padėjėjus, advokatus ir pripažintus advokatais 

asmenis renkamos informacijos pobūdį, jos skelbimo tvarką; 

14.2.26. Vykdo kitas Advokatūros įstatyme, Įstatuose, kituose įstatymuose ir teisės aktuose numatytas 

funkcijas. 

15. Advokatų tarybos rinkimo tvarka 

15.1. Advokatų tarybos narių skaičių nustato visuotinis advokatų susirinkimas. Advokatų tarybos 

nariais gali būti renkami advokatai, turintys ne mažesnį kaip dešimties metų advokato veiklos stažą. 

15.2. Advokatų tarybą slaptu balsavimu renka visuotinis advokatų susirinkimas. Išrinktais 

laikomi kandidatai, surinkę daugiausia balsų. Tas pats asmuo vienu metu negali kandidatuoti į 

Advokatų tarybos narius ir į Advokatų tarybos pirmininkus. 

15.3. Į balsavimo biuletenį įtrauktų kandidatų turi būti daugiau, negu numatyta išrinkti Advokatų 

tarybos narių. 

15.4. Pirma laiko atsistatydinus Advokatų tarybos nariui, likusiai kadencijos daliai Advokatų 

tarybos narį renka artimiausias visuotinis advokatų susirinkimas. 

15.5. Advokatų tarybą visuotinis advokatų susirinkimas renka ketvertų metų laikotarpiui. 

15.6. Tie patys asmenys Advokatų tarybos nariais gali būti renkami ne daugiau kaip dviem 

kadencijoms iš eilės. 

16. Advokatų tarybos posėdžių tvarka 

16.1. Advokatų taryba paprastai renkasi ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, jeigu Advokatų 

taryba nenusprendžia kitaip. 

16.2. Advokatų tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Advokatų 

tarybos narių, o teisėtais laikomi sprendimai, už kuriuos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių 

narių. Visi nariai turi lygias balsavimo teises. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Advokatų 

tarybos pirmininko balsas, o jam nedalyvaujant - pirmininkaujančio Advokatų tarybos posėdžiui 

Advokatų tarybos nario balsas. 

16.3. Advokatų tarybos posėdį šaukia pirmininkas ir prieš savaitę pateikia darbotvarkę Advokatų 

tarybos nariams. Advokatų taryba šaukiama ir tada, kai ne mažiau kaip trys jos nariai raštu reikalauja 

ir nurodo svarstytiną klausimą. Šis reikalavimas privalo būti įvykdytas per penkias darbo dienas. 

Skubiais klausimais Advokatų tarybos posėdis gali būti surengtas ir balsavimas gali būti vykdomas 

elektroninių ryšių priemonėmis. 



11 
 

16.4. Advokatų tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Pasibaigus posėdžiui protokolą ne vėliau 

kaip per penkias darbo dienas pasirašo Advokatų tarybos posėdžio pirmininkas ir posėdį protokolavęs 

asmuo. Pasirašyti Advokatų tarybos posėdžių protokolai Advokatų tarybos sprendiniu gali būti 

skelbiami Lietuvos advokatūros interneto tinklalapyje.  

17. Advokatų tarybos pirmininko įgaliojimai 

17.1. Advokatų tarybos pirmininkas vadovauja Advokatų tarybos veiklai, vykdo pareiginiuose 

nuostatuose nurodytas pareigas ir atlieka tokias funkcijas: 

17.1.1. Rengia ir pateikia visuotiniam advokatų susirinkimui Lietuvos advokatūros veiklos ataskaitą; 

17.1.2. Vadovauja Advokatų tarybos darbui; 

17.1.3. Iš Advokatų tarybos narių siūlo Advokatų tarybai išrinkti pirmininko pavaduotoją (- us); 

17.1.4. Priima ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina jų 

pareigybių nuostatus; 

17.1.5. Sudaro darbo sutartis su vyriausiuoju finansininku ir pirmininko pavaduotoju (-ais); 

17.1.6. Atstovauja Lietuvos advokatūros interesams teisme, valdžios ir valdymo institucijose, 

santykiuose su kitais asmenimis bei sudaro sandorius Lietuvos advokatūros vardu. 

18. Advokatų tarybos pirmininko rinkinio tvarka 

18.1. Advokatų tarybos pirmininką iš pasiūlytų kandidatų slaptu balsavimu ketverių metų 

laikotarpiui renka visuotinis advokatų susirinkimas. Tas pats asmuo Advokatų tarybos pirmininku gali 

būti ne daugiau kaip dvi kadencijas. Tas pats asmuo vienu metu negali kandidatuoti į Advokatų 

tarybos pirmininkus ir į Advokatų tarybos narius. 

18.2. Pripažintas netekęs galios. 

Punkto naikinimas: 2020-08-28 Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimas “Dėl Lietuvos 

advokatūros įstatų pakeitimo 

18.3. Advokatų tarybos pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė 

visuotiniame advokatų susirinkime dalyvaujančių narių. 

18.4. Nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės visuotiniame advokatų susirinkime 

dalyvaujančių narių balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniam balsavimui teikiami du 

kandidatai, surinkę daugiausia balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotinai balsuojant 

surinko daugiau balsų. 

18.5. Atsistatydinusio, atstatydinto arba tapusio neveiksniu pirmininko pareigas Advokatų 

tarybos sprendimu eina paskirtas Advokatų tarybos narys, o likusiai kadencijos daliai artimiausias 

visuotinis advokatų susirinkimas išrenka naują Advokatų tarybos pirmininką. 

19. Advokatų tarybos pirmininko ir narių įgaliojimų sustabdymas ir panaikinimas 

19.1. Netinkamai atliekantis savo pareigas arba pažeidęs Advokatų tarybos darbo reglamentą, 
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profesinę etiką Advokatų tarybos pirmininkas, pavaduotojas ar narys paprasta visuotinio advokatų 

susirinkimo balsų dauguma gali būti atšaukti iš pareigų nesibaigus kadencijai. 

19.2 Advokatų tarybos pirmininko, pavaduotojo ar nario, kuris įtariamas ar kaltinamas padaręs 

nusikalstamą veiką arba kurio drausmės bylą nagrinėja Advokatų garbės teismas, 11 įgaliojimai 

Advokatų tarybos sprendimu gali būti sustabdyti. Advokatų tarybos pirmininkas, pavaduotojas ar 

nariai, dėl sveikatos būklės ar kitų priežasčių nepajėgiantys eiti savo pareigų, atsistatydina arba yra 

atšaukiami iš pareigų visuotinio advokatų susirinkimo sprendimu. 

19.3. Advokatų tarybos pirmininko, pavaduotojo ar nario atšaukimo klausimą svarsto visuotinis 

advokatų susirinkimas ne mažiau kaip vienos penktosios Lietuvos advokatūros narių reikalavimu. 

20. Lietuvos advokatūros komitetai, Advokatų kvalifikacinio egzamino komisija, Advokatų 

garbės teismas ir Revizijos komisija 

20.1. Visuotinio advokatų susirinkimo ir Advokatų tarybos sprendimams įgyvendinti Advokatų 

taryba prireikus gali sudaryti komitetus ar laikinąsias komisijas. Lietuvos advokatūros komitetai 

atskaitingi Advokatų tarybai. 

20.2. Komitetus sudaro, jų narių skaičių ir darbo tvarką nustato Advokatų taryba. Komitetui 

vadovauja jo pirmininkas. 

20.3. Komitetai sudaromi iš advokatų savanoriškumo principu. Jeigu komiteto darbo reglamentas 

nenustato kitaip, apie norą dirbti komitete advokatas raštu praneša Advokatų tarybai. 

20.4. Tris Advokatų garbės teismo narius iš advokatų renka visuotinis advokatų susirinkimas, o du 

narius iš advokatų skiria teisingumo ministras. Advokatai, renkami ar skiriami Advokatų garbės 

teismo nariais, privalo turėti ne mažesnį kaip dešimties metų advokato veiklos stažą. Advokatų garbės 

teismo įgaliojimų laikas - ketveri metai. Tie patys asmenys Advokatų garbės teismo nariais gali būti 

renkami ir skiriami ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Advokatų garbės teismo narys negali 

būti Advokatų tarybos nariu. 

20.5. Advokatų kvalifikacinio egzamino komisija susideda iš septynių narių teisininkų. Tie patys 

asmenys į Advokatų kvalifikacinio egzamino komisiją gali būti skiriami ne daugiau kaip dviem 

kadencijoms iš eilės. 

20.6. Revizijos komisija yra Lietuvos advokatūros priežiūros organas, tikrinantis Lietuvos 

advokatūros finansinę veiklą. Revizijos komisija renkama iš advokatų, turinčių ne mažesnį kaip 

penkerių metų advokato veiklos stažą. Tie patys asmenys Revizijos komisijos nariais gali būti renkami 

ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. 

20.7. Advokatų garbės teismo nariai renkami slaptu balsavimu ir visuotinio advokatų susirinkimo gali 

būti atšaukti Advokatų tarybos arba ne mažiau kaip vienos penktosios Lietuvos advokatūros narių 

siūlymu. Išrinktais laikomi advokatai, įtraukti į balsavimo sąrašus ir surinkę daugiausia balsų. 

Balsavimui turi būti pateikta ne mažiau kaip viena kandidatūra daugiau, negu reikia išrinkti. Advokatų 

garbės teismo nariai atšaukiami, jeigu už tai balsuoja daugiau kaip pusė visuotiniame advokatų 

susirinkime dalyvaujančių advokatų. 
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21. Lietuvos advokatūros administracija 

21.1. Advokatų tarybą, Advokatūros organus ir komitetus aptarnauja, Lietuvos advokatūros einamąją 

veiklą techniškai užtikrina Advokatūros administracija. 

IV. LIETUVOS ADVOKATŪROS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS 

22. Lietuvos advokatūros nario teisių įgijimas 

22.1. Asmeniui, norinčiam užsiimti advokato veikla, narystė Lietuvos advokatūroje yra privaloma. 

22.2. Lietuvos advokatūros nariu tampa: 

22.1.1. Asmuo, pripažintas advokatu ir įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą; 

22.1.2. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos 

Konfederacijos pilietis teisininkas, Advokatūros įstatymo nustatyta tvarka pripažintas Lietuvos 

advokatu ir įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą. 

23. Lietuvos advokatūros nario teisės 

23.1. Lietuvos advokatūros narys turi teisę: 

23.1.1. Dalyvauti Lietuvos advokatūros veikloje ir balsuoti visuotiniame advokatų susirinkime; 

23.1.2. Naudotis Lietuvos advokatūros teikiamomis paslaugomis; 

23.1.3. Nemokamai gauti informaciją apie Lietuvos advokatūros veiklą; 

23.1.4. Ginčyti visuotinio advokatų susirinkimo (konferencijos) sprendimus per vieną mėnesį nuo 

sprendimo priėmimo dienos; 

23.1.5. Susipažinti su Lietuvos advokatūros dokumentais Lietuvos advokatų tarybos nustatyta tvarka. 

24. Lietuvos advokatūros nario pareigos 

24.1. Lietuvos advokatūros narys privalo: 

24.2. Laikytis Advokatūros įstatymo, Lietuvos advokatų etikos kodekso, šių Įstatų bei kitų teisės aktų 

reikalavimų; 

24.3. Mokėti visuotinio advokatų susirinkimo nustatytą vienkartinį stojamąjį mokestį ir įmokas 

Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti; 

24.4. Tobulinti savo kvalifikaciją; 

24.5. Laikytis visuotinio advokatų susirinkimo ar kitų Lietuvos advokatūros organų sprendimų; 

24.6. Dalyvauti visuotiniame advokatų susirinkime. 
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25. Lietuvos advokatūros mokesčiai ir įmokos 

25.1. Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti iš advokatų renkamas vienkartinis stojamasis 

mokestis. Kas mėnesį, tačiau visais atvejais ne rečiau kaip kas metų ketvirtį iki atitinkamo ketvirčio 

paskutinio mėnesio 25 dienos advokatai, advokatų padėjėjai bei pripažinti advokatais asmenys 

Advokatūrai moka įmoką. Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti. Vienkartinio stojamojo mokesčio ir 

įmokų dydį Advokatų tarybos teikimu tvirtina visuotinis advokatų susirinkimas. 

25.2. Mokymo, leidybos ir kitos Lietuvos advokatūros paslaugos mokamos. Vienkartinis 

stojamasis mokestis ir įmokos Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti yra skirtos tik visuotiniame 

advokatų susirinkime nustatytiems tikslams pagal patvirtintą sąmatą finansuoti. 

25.3. Lietuvos advokatūros nario, advokato padėjėjo, pripažinto advokatu asmens prašymu ar 

kitais ypatingais atvejais Advokatų taryba gali nuspręsti atleisti narį, advokato padėjėją ar pripažintą 

advokatu asmenį nuo įmokos Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti, šią įmoką sumažinti nustatytam 

laikotarpiui, atidėti jos sumokėjimą tam tikram laikotarpiui. Apie priimtų sprendimų įtaką Lietuvos 

advokatūros finansinei veiklai Advokatų taryba visuotinį advokatų susirinkimą informuoja savo veiklos 

ataskaitoje. 

25.4. Lietuvos advokatūros nario, nesumokėjusio visuotinio susirinkimo nustatytos įmokos 

Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti, narystė Advokatų tarybos sprendimu gali būti panaikinama 

praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigėsi laikotarpis, už kurį nesumokėta minėta įmoka. Advokato 

padėjėjui ir pripažintam advokatu asmeniui mutatis mutandis taikoma ši Įstatų nuostata. 

26. Narystės sustabdymo, nario išstojimo ir narystės panaikinimo sąlygos ir tvarka 

26.1.  Lietuvos advokatūros narys gali būti laikinai išbrauktas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašo Advokatūros įstatyme numatytais atvejais ir tvarka. 

26.2. Lietuvos advokatūros narys savo noru gali laikinai sustabdyti advokato veiklą Advokatų tarybos 

nustatytais atvejais ir tvarka. 

26.3. Lietuvos advokatūros narys gali savo noru išstoti iš Advokatūros, visiškai atsiskaitęs su Advokatūra 

ir parašęs Advokatų tarybai pareiškimą. 

26.4. Narystė Lietuvos advokatūroje panaikinama, jeigu narys miršta arba panaikinamas sprendimas 

pripažinti asmenį advokatu. 

27. Narystė išėjus j pensiją 

27.1. Lietuvos advokatūros narys, sulaukęs pensinio amžiaus arba dėl sveikatos būklės nebesiverčiantis 

advokato profesine veikla, Advokatų tarybos sprendimu atleidžiamas nuo nario mokesčio mokėjimo ir 

privalomo kvalifikacijos tobulinimo. 

27.2 Lietuvos advokatūros narys, sulaukęs pensinio amžiaus, tačiau dar besiverčiantis profesine veikla ir 

planuojantis ja verstis ateityje, privalo mokėti Advokatūrai nario mokestį ir įmokas ir tobulinti 

kvalifikaciją.  
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28. Viešos informacijos skelbimas 

28.1. Lietuvos advokatūros pranešimai, skelbimai ir kita vieša informacija skelbiama Advokatūros 

tinklalapyje. 

28.2. Kai skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame 

elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. 

28.3. Lietuvos advokatūros organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija skelbiama 

Advokatūros tinklalapyje ir/ar išsiunčiama Lietuvos advokatūros nariams elektroniniu paštu. 

28.4. Dokumentų ir kitos informacijos apie Lietuvos advokatūros veiklą pateikimo Lietuvos advokatūros 

nariams tvarką tvirtina Advokatų taryba. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29. Įstatų keitimo ir papildymo tvarka 

29.1. Advokatų taryba arba ne mažiau kaip viena penktoji Lietuvos advokatūros narių turi teisę inicijuoti 

Įstatų keitimą ir papildymą. 

29.2. Siūlomi pakeitimai arba papildymai priimami Asociacijų Įstatymo nustatyta tvarka tiek, kiek 

Advokatūros įstatymas ir šie Įstatai nenumato kitaip. 

29.3. Visuotinio advokatų susirinkimo priimti Įstatai ir jų papildymai įsigalioja įregistruoti Juridinių 

asmenų registre. 

30. Lietuvos advokatūros reorganizavimas ir likvidavimas 

30.1. Lietuvos advokatūra gali būti reorganizuojama ir likviduojama įstatymų nustatyta tvarka. 

30.2. Likviduojamos Lietuvos advokatūros turtas ir sukauptos lėšos panaudojama visuotinio advokatų 

susirinkimo nustatyta tvarka. 

Šie Įstatai priimti Visuotiniame advokatų susirinkime 2017 m. gegužės mėn. 5 d. ir pakeisti 2020 m. 

rugpjūčio 28 d. Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimu “Dėl Lietuvos advokatūros įstatų pakeitimo“. 

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininkas               Ignas Vėgėlė 


