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1. LIeTUVOS ADVOKATŪROS ADVOKATŲ TARybOS 2019 MeTŲ 
VeIKLOS ATASKAITA

VEIKLA STATISTIKA

Lietuvos advokatūra: bendroji informacija
2019 m. duomenys (pokytis +/- arba 2018 m.)

AdVoKATAI

Praktikuojančių advokatų skaičius, iš jų:
Vyrų
Moterų

2248 (+35), iš jų:
1393 (+16)
855 (+19)

Pripažintų, bet neįrašytų į Lietuvos praktikuojančių 
advokatų sąrašą skaičius 618 (-11)

Praktikuojantys advokatai 6 didžiuosiuose miestuose:
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Alytus

1410 (+34)
276 (+2)
150 (+4)
74 (-2)
46 (-4)
31 (-1)

Vyriausio praktikuojančio advokato amžius 98 m., 1 asm. [1921 m. gimimo]

Jauniausio praktikuojančio advokato amžius 27 m., 4 asm. [1992 m. gimimo]

Vidutinis advokatų amžius 49 metai

Skaitlingiausia advokatų grupė pagal amžių 44 m., 98 asm. [1975 m. gimimo]

Advokatų kontoros pagal jose dirbančių advokatų 
skaičių:
1 advokatas
2 advokatai
3 advokatai
4 – 6 advokatai
7 – 10 advokatų
11 – 20 advokatų
21 – 30 advokatų
31 – 60 advokatų

807 / 69 .3% 
157 / 13 .5% 
70 / 6% 
75 / 6 .4%  
22 / 1 .9%
15 / 1 .3% 
2 / 0 .2%
4 / 0 .3%
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Advokatų skaičius kontorose nuo visų 
praktikuojančių:
1 advokatas
2 advokatai
3 advokatai
4 – 6 advokatai
7 – 10 advokatų
11 – 20 advokatų
21 – 30 advokatų
31 – 60 advokatų

807 / 35 .9% 
314 / 14% 
210 / 9 .3% 
344 / 15 .3%
176 / 7 .8% 
191 / 8 .5% 
44 / 2% 
146 / 6 .5%

Advokatais pripažintų asmenų skaičius 52

Advokatų kontorų skaičius 1046

Advokatų profesinių bendrijų skaičius 118 (+13)

EPP vartotojai 1997 advokatai (+93) 
957 advokatų padėjėjai (+66)

AdVoKAtų PAdėJėJAi

Advokatų padėjėjų skaičius, iš jų:
Vyrų
Moterų

1008 (+65)
449 (+24)
559 (+41)

Vyriausio advokatų padėjėjo amžius 64 m., [1955 m. gimimo]

Jauniausio advokatų padėjėjo amžius 23 m., [1996 m. gimimo]

Vidutinis advokatų padėjėjų amžius 34 m.

Advokatų padėjėjai 6 didžiuosiuose miestuose:
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Panevėžys
Šiauliai
Alytus

660 (+59)
167 (0)
60 (+1)
18 (-4)
23 (+4)
9 (-1)

Į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą įrašytų asmenų 
skaičius 163 (+22)

iš advokatų padėjėjų sąrašo išbrauktų asmenų 
skaičius 75
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Advokatų padėjėjų veiklą stabdė 16 (-12)

Advokatų padėjėjų, kurie keitė praktikos vadovą, 
skaičius 79 (-1) 

Bendras skaičius patvirtintų  advokatų padėjėjų 
praktikos ataskaitų
iš jų:
1 m. advokatų padėjėjų praktikos ataskaitų
2 m.  advokatų padėjėjų praktikos ataskaitų

263

143
110

vaLstybės garantuojamos teisinės pagaLbos advokatai

Nuolat antrinę valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą teikusių advokatų skaičius 53

Prireikus antrinę teisinę pagalbą teikusių advokatų 
skaičius 501

VGtP koordinavimo taryba 14 narių, iš jų:
3 advokatai, įrašyti į Lietuvos praktikuojančių 
advokatų sąrašą

Advokatų tarybos nuomonė dėl advokatų 27 teikta
12 neteikta

vaLstybės garantuojamos teisinės pagaLbos finansavimas

Skirti asignavimai 6 307 794, 06 Eur

Sumokėti advokatams už antrinę teisinę pagalbą ir 
kitas šios pagalbos išlaidas skirti asignavimai 5 270 522, 69 Eur

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, 
išlaikymo išlaidos 98 742, 99 Eur

VGtP tarnyboms 938 528, 38 Eur

didžiausias leistinas VGtP tarnybos darbuotojų 
skaičius 58

Skirta rezervo lėšų 592 796 Eur

VGtP tarnybos įsiskolinimo dinamika Skola sausio 1 d. – 531 680, 38 Eur
Skola rugsėjo 30 d. – 739 900 Eur
Skola gruodžio 31 d. – 297 000 Eur
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advokatų tarybos posėdžiai, pirmininko administraciniai sprendimai, komitetų veikLa

Advokatų tarybos posėdžiai 23 posėdžiai (+11)
330 darbotvarkės klausimų (+94)

Kodeksų priežiūros komitetuose tM dirba 3 Advokatų tarybos nariai,
9 advokatai
Viso: 12 advokatų

Advokatų tarybos komitetai Juose dirba 116 advokatų – toliau [narių skaičius]:
1. Administracinės teisės ir teisenos komitetas [7] 

(8 posėdžiai) 
2. Advokatų veiklos mokestinės aplinkos komitetas [10]
 (2 posėdžiai)
3. Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės 

komitetas [10]
  (8 posėdžiai)
4. Civilinės teisės komitetas [13] 
 (3 posėdžiai)
5. Civilinio proceso teisės komitetas [12] 
 (3 posėdžiai)
6. drausmės komitetas[12] (11 posėdžių)
7. darbo teisės komitetas [7] (7 posėdžiai)
8. informacinių technologijų komitetas [9]  
 (8 posėdžiai) 
9. Konkurencijos teisės komitetas [12]
 (9 posėdžiai) 
10. Regionų komitetas [13]
 (patvirtintas 2019 m. spalio 16 d.)
11. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

komitetas  [11] (8 posėdžiai)

Lobistinės veiklos darbo grupė 6 advokatai. Atstovai aktyviai dalyvavo Lobistinės 
veiklos įstatymo projekto svarstyme Seime.

Vartojimo teisinių paslaugų sutarčių standartinių 
sąlygų nesąžiningumo nustatymo komisijos veikla

1 posėdis
3 skundai (2 iš jų perduoti At 2019-06-05 ir 2019-
09-18 sprendimais)
0 išnagrinėtų skundų

Bendras skaičius pareiškėjų, kurie pripažinti 
advokatais

52 asmenys 

Bendras skaičius advokatų, įrašytų į praktikuojančių 
advokatų sąrašą 85 advokatai

Advokatų, kurie keitė veiklos formą, skaičius 60 advokatų
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Advokatų, kurie keitė darbo vietą ar darbo vietos 
adresą, skaičius 181 advokatas

Laikinai sustabdyta veikla pagal asmenų prašymus 19 advokatų
16 advokatų padėjėjų

išbraukti advokatai 37

Laikinai išbraukti advokatai 3

Mirę advokatai 5

pinigų pLovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimas

dalyvių skaičius Lietuvos advokatūros 
organizuotame pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos mokymų cikle (2019-09-20; 
2019-10-24; 2019-11-22)

107

administracinė veikLa

Gauta raštų
Vidutiniškai per darbo dieną

3782 (-515)
15,07

išsiųsta laiškų
Vidutiniškai per darbo dieną

iš jų:
Registruotu paštu
El. paštu (neįskaičiuojant administracinio 
susirašinėjimo, bendros informacijos visiems 
advokatams arba automatiškai generuojamų)

4586 (+248)
18,27

1797 (+254)

2789 (+115)

Gauta skambučių*

Vidutiniškai per darbo dieną
*laikotarpiu 2019 m. kovas - gruodis

31 773 
152

išduoti advokato pažymėjimai 156 (-65)

Advokatais prisiekė 61 (+2)
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Advokatų tarybos sprendimai atleisti nuo įmokos 
advokatūrai mokėjimo arba sumažinti ją 50 proc. 
(vykdant Advokatų visuotinio susirinkimo sprendimą) 

781 asmenys (+54)

Advokatų tarybos pirmininko įsakymai 165, iš jų 26 veiklos įsakymai

Pradėti tyrimai Advokatūros iniciatyva ir pagal 
gautus Lietuvos advokatūroje skundus 279 (+37)

išnagrinėti Advokatų tarybos posėdžių metu tyrimai: 239  (-54)
Pastaba: dalis 2019 m. išnagrinėtų skundų buvo 

gauti Lietuvos advokatūroje dar 2018 m
 1. Sausis – išnagrinėti 29 skundai 

 � 10 kelti 
 � 19- nekelti  

 2. Vasaris – išnagrinėta 19 skundų 
 � 2 kelti 
 � 17 nekelti 

 3. Kovas – išnagrinėta 20 skundų 
 � 3 kelti 
 � 17 nekelti 

4. Balandis – išnagrinėta 13 skundų 
 � 4 kelti 
 � 9 nekelti 

 5. Gegužis - išnagrinėta 0 skundų 
 6. Birželis - išnagrinėti 24 skundai 

 � 7 kelti 
 � 17 nekelti 

 7. Liepa – išnagrinėta 20 skundų 
 � 7 kelti 
 � 13 nekelti 

 8. Rugpjūtis - išnagrinėti 28 skundai 
 � 3 kelti 
 � 24 nekelti 
 � 1 nutrauktas tyrimas dėl advokato mirties 

 9. Rugsėjis - išnagrinėti 26 skundai 
 � 9 kelti, 
 � 17 nekelti 

 10. Spalis – išnagrinėti 29 skundai 
 � 3 kelti 
 � 26 nekelti 

11. Lapkritis – išnagrinėti 22 skundai 
 � 3 kelti 
 � 19 nekelti 

 12. Gruodis – išnagrinėti 9 skundai 
 � 3 kelti 
 � 6 nekelti
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Advokatų tarybos sprendimais iškeltos advokatams 
ir advokatų padėjėjams drausmės bylos iš viso:

iš jų – pagal gautus pareiškėjų skundus:

iš jų – pagal Lietuvos advokatūros nustatytas 
aplinkybes dėl įsipareigojimų Lietuvos advokatūrai 
nevykdymo (pagal faktą):

54 drausmės bylų

42

12

Advokatų tarybos sprendimais nuspręsta nekelti 
advokatams ir advokatų padėjėjams drausmės bylų 184

Advokatų tarybos sprendimais nuspręsta nutraukti 
advokatams ir advokatų padėjėjams drausmės 
procedūrų

1

sociaLinė partnerystė ir institucinis bendradarbiavimas

teikiant pastabas teisės aktų projektams ir pačius 
teisės aktų projektus intensyviai bendradarbiauta su 
daugiau kaip 30 institucijų: 

1 . Teisingumo ministerija (pastabų dėl teisės aktų tei-
kimas bei teisės aktų projektų ir pasiūlymų teikimas). 
teisingumo ministerijai pateikti 44 raštai, iš jų 30 su 
pastabomis dėl teisės aktų pakeitimų; 

2 . Seimo kanceliarija (pastabų dėl teisės aktų teiki-
mas bei teisės aktų projektų ir pasiūlymų teikimas).
Seimo kanceliarijai teiktos pastabos dėl 2 teisės aktų 
(arba jų paketų) projektų; 

3 .Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu (pastabų 
dėl teisės aktų teikimas, dalyvavimas komiteto klau-
symuose bei kituose komiteto organizuotuose rengi-
niuose). Komitetui teiktos pastabos dėl 3
teisės aktų (arba jų paketų) projektų; 

4 . Seimo Žmogaus teisių komitetu (pastabų dėl tei-
sės aktų teikimas, dalyvavimas komiteto klausymuo-
se bei kituose komiteto organizuotuose renginiuose). 
Komitetui teiktos pastabos dėl 2 teisės aktų (arba jų 
paketų) projektų;

5 . Lietuvos Respublikos Vyriausybe (pastabų dėl tei-
sės aktų teikimas bei teisės aktų projektų ir pasiūlymų 

teikimas). Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikti 
5 raštai su pastabomis dėl teisės aktų pakeitimų. 

6 . Kitomis institucijomis ir asociacijomis:
Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Europos advoka-
tūrų ir teisininkų draugijų taryba, Užsienio reikalų mi-
nisterija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, 
Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministe-
rija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Krašto ap-
saugos ministerija, Valstybės saugumo departamentu, 
Valstybine mokesčių inspekcija prie Finansų ministe-
rijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vals-
tybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Lie-
tuvos statistikos departamentu, Valstybine vartotojų 
teisių apsaugos tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo 
tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Specialių-
jų tyrimų tarnyba, Lietuvos policijos departamentu, 
Generaline prokuratūra, Kalėjimų departamentu prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Na-
cionaline teismų administracija, Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmais, Vilniaus universiteto teisės 
fakultetu, Mykolo Romerio universiteto teisės fakul-
tetu, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakultetu, 
Kazimiero Simonavičiaus universitetas, VĮ „Registrų 
centras, informatikos ir ryšių departamentu prie Lietu-
vos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos 
jaunųjų advokatų asociacija ir kt.
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profesinės kvaLifikacijos tobuLinimas

Kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas 
advokatams ir advokatų padėjėjams

118 (+23) seminarų, kuriuose dalyvavo:
 2504 advokatai (-9)
 2735 advokatų padėjėjai (+246)

118 seminarų pasiskirstymas pagal miestus:
Vilniuje – 48
Kaune – 22
Klaipėdoje – 24
Šiauliuose - 12
Panevėžyje – 8
Alytuje – 2
tauragė – 1
Marijampolė – 1

118 seminarų pasiskirstymas (ir seminarų skaičius) 
pagal teisės sritis:
Civilinė teisė – 23
Baudžiamoji teisė – 12
Advokatūros teisė– 19
darbo teisė - 11
Administracinė teisė – 6
Korupcijos prevencija – 5
Asmens duomenų apsauga – 3
Ne teisės srities (psichologiniai) - 9
Kiti su advokato profesine veikla susiję seminarai (30)

118 seminarų lektoriai:
Advokatai/daktarai/docentai (66)
teisėjai (25)
Mokslininkai-akademikai (12)
Kiti specialistai (pvz. valstybinių institucijų) – (15)

Seminarų dalyvių vertinimo anketų rezultatų analizė Gautos 196 užpildytos anketos. 
Apklausos rezultatai pagal klausimus:

 � „Jūsų bendras seminaro vertinimas“. Labai 
gerai  96,4 proc.

 � „Seminare nagrinėti klausimai buvo įdomūs, 
gauta informacija bus naudinga mano darbe“. 
Visiškai sutinku – 88,8 proc.

 � „Kaip vertinate lektoriaus darbą?“. Labai 
gerai  – 92,9 proc.

 � „Ar rekomenduotumėte šį seminarą savo 
kolegai?“ taip – 98,5 proc.
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Regioniniai nemokami seminarai su Advokatų 
tarybos pirmininku

1. Šiauliuose (2019-01-11);
2 . Kaune (2019-02-01)
3 . Vilniuje (2019-03-14)
4. Klaipėdoje (2019-03-15)
5. Panevėžyje (2019-03-22);
6. Alytuje (2019-03-29);
7. Kaune (2019-10-18);
8. Klaipėdoje (2019-11-29);

Europos tarybos HELP nuotoliniai mokymai 1. „duomenų apsauga ir 
privatumo kriterijai“ (2019 m. spalis - gruodis).

atstovavimas ginčuose ir teisminė praktika

Bendrosios kompetencijos teismuose nagrinėjamos/
išnagrinėtos bylos:

LA kaip ieškovė:
LA kaip atsakovė: 
LA kaip trečiasis asmuo:
LA kaip pareiškėja pagal Kriminalinės žvalgybos 
įstatymą 

24 bylos, iš jų:

5 bylos
17 bylų
1 byla

1 byla

Administraciniuose teismuose nagrinėjamos/
išnagrinėtos bylos:

LA kaip pareiškėja
LA (vienoje jų - Egzaminų komisija) kaip atsakovė 
LA kaip trečiasis suinteresuotas asmuo

8 bylos, iš jų:

2 bylos
3 bylos
3 bylos

tarptautinis bendradarbiavimas

Priimta delegacijų / užsienio svečių 2019-06-07 Liublino M. Kiuri-Sklodovskos 
universiteto delegacija
2019-09-03 Europos teisėjų vizitas Advokatūroje
2019-11-26 Sakartvelo VGtP tarnybos ir Sakartvelo 
advokatūros atstovės
2019-12-11 Sakartvelo advokatūros atstovai



1. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2019 metų veiklos ataskaita12 / 90

Svarbiausieji darbo vizitai: 
CCBE – 5; 
iBA – 2;
Kiti – 7 .

 � 2019-02-28 d. CCBE nuolatinio komiteto 
posėdis. Viena, Austrija.

 �  2019-03-01 d. 47-oji Europos Advokatūrų 
prezidentų konferencija. Viena, Austrija.

 � 2019-03-28/30 d. CCBE nuolatinio komiteto 
posėdis. Roma, italija.

 � 2019-05-14/19 d. CCBE plenarinė sesija. Porto, 
Portugalija.

 � 2019-05-22/25 d. iBA 14-oji nuolatinė 
advokatūrų vadovų konferencija ir metų vidurio 
posėdžiai. Budapeštas, Vengrija. 

 � 2019-05-24/26 d. danijos advokatūros 
šimtmečio minėjimas. Kopenhaga, danija.

 � 2019-06-13 d. Estijos advokatūros šimtmečio 
minėjimas. talinas, Estija. 

 � 2019-08-22/24  Suomijos advokatūros 
šimtmečio minėjimas. Helsinkis, Suomija.

 � 2019-08-29/31 d. Šiaurės - Baltijos advokatūrų 
vadovų susitikimas. talinas. Estija.

 � 2019-09-20/10-3 d. iBA metinė tarybos vadovų 
konferencija. Seulas, Pietų Korėja. 

 � 2019-10-10/13 d. Metinė CEEBA (Europos advo-
katūrų sekretorių) konferencija. Limasolis, Kipras.

 � 2019-10-23/26  CCBE nuolatinis komiteto 
posėdis ir konferencija. Lisabona, Portugalija.

 � 2019-11-07/10 d. Gruzijos advokatūros 
šimtmečio minėjimas. tbilisis, Sakartvelas.

 � 2019-11-28/30 d. CCBE plenarinė sesija. 
Briuselis, Belgija.

advokatų egzaminai

Advokatų egzaminų komisijos posėdžiai 23

Kvalifikacinis egzaminas: 14

Egzaminą laikyti pakviesti asmenys 229

Egzaminą laikė 184 asmenys

Egzaminą išlaikė 40 asmenų

Advokato veiklos organizavimo egzaminas: 9

Pakviesti laikyti egzaminą asmenys 26

Egzaminą laikė 22

Egzaminą išlaikė 12
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sociaLinės atsakomybės projektai ir komunikacija

Advokatų, sutikusių teikti pro bono konsultacijas 
gyventojams, skaičius

238

organizuota mokslinių-praktinių konferencijų  � 2019 liepos 4-5 d. 6-asis pasaulio lietuvių 
teisininkų kongresas, 09.30 -17.00 val., 
Lietuvos Respublikos Seimas, konferencijų 
salė, Gedimino pr. 53, iii rūmai, Vilnius

 � 2019-10-25 Nemokamų teisinių konsultacijų 
renginys “Jūs klausiate - mes atsakome”;

 � 2019-11-22 LJAA ir Lietuvos Advokatūros 
konferencija „Ateities teisinių paslaugų 
teikėjas: Advokatų kontora, advokatas 
„Freelanceris”, įmonės teisininkas ar Ai? Ar 
advokato statusas vis dar svarbus?”

Pramoginiai renginiai Advokatų bendruomenės šventė, gegužė
Surinkta 1500,00 Eur paramos (3 rėmėjai)
Advokatūros iškilmingas vakaras, gruodis
Surinkta 7 000,00 Eur paramos (8 rėmėjai)

Sporto renginiai 4

Apdovanojimai 3 Advokato garbės ženklai 
3 žurnalistų apdovanojimai

interneto svetainėje skelbti pranešimai 235

Socialiniame tinkle „Facebook“ skelbti pranešimai 133

Pranešimai spaudai 15

Lietuvos advokatūros nuomonės pateikimas 
žiniasklaidoje (radijuje, televizijoje, spaudoje ir 
naujienų portaluose)

738

advokatų garbės teismas

Gavo 2019 m. iškeltas drausmės bylas: 57 (iš kurių 1 iškelta LR teisingumo ministro 
įsakymu, 54 – Advokatų tarybos sprendimais,  
2 – atnaujintos teismų sprendimų pagrindu (2017 m. 
praeitos Advokatų garbės teismo kadencijos 
drausmės bylos)
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Įvyko Advokatų garbės teismo posėdžių: 10

išnagrinėjo drausmės bylų: 52 iš kurių: 
25 drausmės bylos (perduotos Advokatų garbės 
teismui 2018 m.), kuriose ataskaitiniu laikotarpiu 
priimti ir paskelbti sprendimai,
 27 drausmės bylos (perduotos Advokatų garbės 
teismui 2019 m.), kuriose ataskaitiniu laikotarpiu 
priimti ir paskelbti sprendimai.

Paskelbtais sprendimais Advokatų garbės teismas 
priėmė ir nutarė: 

23 sprendimus, kuriais nutrauktos drausmės bylos, iš 
kurių:
1) 19 sprendimų, konstatavus, kad nėra advokato 

drausminės atsakomybės pagrindo; 
2) 2 sprendimai, išbraukus advokatus iš Lietuvos 

praktikuojančių advokatų sąrašo bei panaikinus jų 
pripažinimą advokatais;

3) 1 sprendimas, advokatui mirus;
4) 1 sprendimas, pareiškėjui atsisakius nuo skundo.
13 sprendimų, kuriais konstatuoti pažeidimai, tačiau 
apsiribota drausmės bylos svarstymu bei drausminės 
nuobaudos neskirtos. 
10 sprendimų, kuriais skirta drausminė nuobauda – 
pastaba.
5 sprendimai, kuriais skirta drausminė nuobauda – 
papeikimas.
1 sprendimas, kuriuo skirta drausminė nuobauda – 
viešas papeikimas.

advokatų tarybos pagrindiniai atLikti darbai

pagal Advokatūros ilgalaikės strategijos 2019 m. prioritetus

i. profesinių garantijų stiprinimas

1. Sustabdytos teisėkūros iniciatyvos, susijusios 
su advokatų profesinių garantijų silpninimu:
 � aktyviai dalyvauta teisėkūros procesuose svars-
tant Advokatūros įstatymo projektą (dėl elektro-
ninio pristatymo sistemos projekto (E-delivery), 
pagal kurį advokatai su savo klientais turėtų ben-
drauti per šią sistemą), Viešojo administravimo 
įstatymo projektą (siekta iš visų Lietuvoje vei-
kiančių asociacijų atimti visas viešojo adminis-
travimo funkcijas). Projektai nepriimti;

 � apie šiuos kėsinimusis į advokatų profesijos ne-
priklausomumą informuota Europos Advokatūrų 

ir teisininkų draugijų taryba (CCBE), kuri paren-
gė ir atsiuntė laišką J. E. Respublikos Prezidentui 
Gitanui Nausėdai, o taip pat Seimo pirmininkui 
ir Ministrui Pirmininkui. Laiške CCBE išreiš-
kė savo susirūpinimą dėl Lietuvoje padidėjusio 
įvairių iniciatyvų skaičiaus, kurios gali trukdyti 
įgyvendinti esminius teisininko profesijos prin-
cipus ir, visų pirma, vykdyti teisininko konfi-
dencialumo įsipareigojimą, taip pat ir užtikrinti 
advokatų ir advokatūros nepriklausomumą.

 � 2019 m. gruodžio 13-14 d. vykusiame Pran-
cūzijos advokatūros visuotiniame susirinki-
me – generalinėje asamblėjoje buvo priimtas 
sprendimas pareikšti savo palaikymą Lietuvos 
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advokatūrai ir solidarumą su visais Lietuvos 
advokatais. Prancūzijos nacionalinė advokatų 
taryba pareiškė, kad atidžiai stebės pokyčius, 
susijusius su Lietuvos advokatų padėtimi ir tei-
sinės valstybės principo puoselėjimu Lietuvoje.

 � Advokatūros įstatymo pakeitimo projektas, su-
sijęs su visuomenės atstovų įtraukimo į Garbės 
teismo sudėtį iš esmės patobulintas, išlaikant 
advokatų savivaldos savarankiškumą (projekto 
priėmimas persikėlė į 2020 m.).

 � Lobistinės veiklos įstatymo projektas, dėstomas 
nauja redakcija, kurio pirminė redakcija buvo 
itin nepalanki Advokatūrai ir advokatams, ir dėl 
aktyvių Advokatūros veiksmų bei teiktų argu-
mentų svarstymų Seime metu iš esmės pakito.

 � Parengta ir pateikta viešai susipažinti Advokatų 
tarybos nuomonė dėl Generalinės prokuratūros 
aiškinamojo rašto dėl proceso normų, nustatan-
čių advokatų veiklos garantijas, taikymo.

2. Šiaurės-Baltijos valstybių advokatūrų vadovams 
pristatyta situacija apie pavojus, kylančius advo-
katų garantijoms dėl valdžios institucijų veiksmų.

3. Parengtas Kriminalinės žvalgybos įstatymo 
kai kurių nuostatų pakeitimo projektas, kuris 
išsiųstas Seimo delegacijos Europos Tarybos 
Parlamentinėje Asamblėjoje nariams. Pro-
jektu siūloma užtikrinti ES įtvirtintus asmens 
duomenų apsaugos standartus, teisę į teisinę 
gynybą ir tinkamą bei teisingą teismą.

4. Aktyviai dalyvauta CCBE veikloje, susijusioje su 
galimos Europos Tarybos konvencijos dėl advo-
kato rengimu. Informacija apie advokatams ky-
lančius profesinius iššūkius pateikta konvencijos 
galimybių studiją rengiančiai ekspertei.

II. vgtp situacijos sprendimas

5. Suvaldyta krizinė situacija VGTP srityje. 
Pasiektas susitarimas dėl UBD pakėlimo iki 
16 Eur, panaikinti laiko limitai, taikyti procesi-
niams veiksmams.

iii. nuomonės formavimas

6. Rengtasi IBA (Pasaulinės advokatų asociacijos) 
metų vidurio posėdžiams, vyksiantiems 2020 m. 

gegužės mėn. Vilniuje, tai - unikalus Lietuvos 
advokatūros pripažinimas viso pasaulio mastu.

Iv. veiklos kokybės gerinimas 

7. Tobulintos Advokatūros informacinės sistemos:
 � Sukurta Advokatūros internetinė parduotuvė 
www.lashop.lt;

 � Advokatų profesinio laiko užimtumo kalendo-
rius susietas su Lietuvos teismų informacine 
sistema (LitEKo);

 � Sukurta Advokatų tarybos posėdžių elektroninė 
aplinka E-taryba;

 � Pradėta naudoti skundų ir drausmės bylų elek-
troninė sistema.

8. Tobulintos ir atnaujintos advokatų ir advokatų 
padėjėjų veiklą reguliuojančios tvarkos:
 � Patvirtintas naujos redakcijos advokatų ir advoka-
tų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo 
tvarkos aprašas, kuriuo nustatytas reikiamų pa-
teikti dokumentų ir duomenų sąrašas, dokumen-
tų pateikimo terminas, neleisiantis piktnaudžiauti 
neaktualios informacijos pateikimu, maksimaliai 
apibrėžti kvalifikacijos tobulinimo atvejai, įgy-
vendinta siekiančių gauti kvalifikacijos tobuli-
nimo balus savireguliacija Lietuvos advokatūrai 
atliekant tik pateiktų duomenų patikrinimą ir kt. 

 � Patvirtintas naujos redakcijos advokato darbo 
vietos aprašas, sudarytos galimybės steigti nuo-
tolinę darbo vietą;

 � Patvirtintas asmens, siekiančio laikyti advokatų 
kvalifikacinį arba veiklos organizavimo egzami-
ną, dokumentų pateikimo tvarkos aprašas;

 � Patvirtintas asmens, siekiančio būti pripažintu 
advokatu, dokumentų pateikimo tvarkos aprašas.

v. advokatūros narių įtraukties 
     didinimas 

9. Įsteigti 2 nauji Advokatų tarybos komitetai – 
Konkurencijos teisės ir Regionų komitetai.

vi. partnerio patirties kūrimas

10. Atidarytas advokatų kambarys Lietuvos Aukš-
čiausiajame Teisme. 
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advokatų tarybos komitetų pagrindiniai atLikti darbai

1.  Administracinės teisės ir teisenos komitetas 
(pirmininkas advokatas Jonas Sakalauskas), 
ataskaitiniu laikotarpiu Administracinės teisės ir 
teisenos komitetas aktyviai sekė įstatymo leidybos 
procesus bei teikė pastabas įstatymo projektams. 
Komitetas ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendino 
2019 metais išsikeltus metinius tikslus.

2. Advokatų veiklos mokestinės aplinkos komi-
tetas (pirmininkė advokatė Aistė Medelienė) 
ataskaitiniu laikotarpiu teikė Advokatų tarybai 
išaiškinimus ir pasiūlymus susijusius su mokes-
čių klausimais Advokatūros veikloje. taip pat 
aktyviai dalyvavo ir teikė pozicijas dėl teisėkūros 
iniciatyvų, turinčių įtaką advokatų veiklos apmo-
kestinimui ir darbo principams.

3. Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės 
komitetas (pirmininkas advokatas Giedrius Da-
nėlius) ataskaitiniu laikotarpiu atliko teisės aktų 
projektų monitoringą ir teikė pastabas projekto 
iniciatoriams dėl pagrindinių žmogaus teisių ir 
fundamentalių procesinių garantijų užtikrinimo 
baudžiamajame procese. Paskirti komiteto nariai 
dalyvavo Seimo diskusijose dėl civilinio turto 
konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje. taip pat 
aktyviai prisidėjo prie nacionalinio pinigų plovi-
mo ir teroristų finansavimo prevencijos vertini-
mo proceso, dalyvaudami apklausose, nustatant 
rizikos lygį advokatų profesiniame sektoriuje. 
Komiteto nariai diskutavo ir dalyvavo tarpins-
titucinėje darbo grupėje dėl integruotos bau-
džiamojo proceso informacinės sistemos (iBPS) 
tobulinimo. 

4. Civilinės teisės komitetas (pirmininkas advo-
katas Virginijus Bitė) ataskaitiniu laikotarpiu 
Civilinės teisės komitetas aktyviai sekė įstatymo 
leidybos procesus privatinės teisės srityje tikrin-
dami teisės aktų projektų atitiktį tarptautinei ir 
nacionalinei teisei. Atsižvelgiant į vis didėjantį 
poreikį nustatyti advokatų profesinės civilinės 
atsakomybės standartus, turinčius atitikti šių die-
nų realijas, komitetas aktyviai diskutavo ir priė-
jo pagrindinių pageidautinų advokatų profesinės 
civilinės atsakomybės standartų šiuolaikiniame 

advokatų veiklos kontekste, įskaitant šios atsako-
mybės ribojimo galimybę.

5. Civilinio proceso teisės komitetas (pirmininkė 
advokatė Laura Augytė-Kamarauskienė) atas-
kaitiniu laikotarpiu Civilinio proceso teisės ko-
mitetas aktyviai sekė įstatymo leidybos procesus 
civilinio proceso teisės srityje tikrindami teisės 
aktų projektų atitiktį tarptautinei ir nacionalinei 
teisei, o esant būtinybei, atkreipdavo dėmesį į 
minėtų projektų aspektus, kurie galėtų sukel-
ti netinkamo - ydingo reglamentavimo teisines 
problemas. Komitetas svarstė ir atkreipė dėmesį 
į grupės ieškinio proceso pokyčius, kurie kelia 
rimtų abejonių dėl atitikties civilinio proceso 
principams.

6. Drausmės komitetas (pirmininkas advokatas 
Mindaugas Kukaitis) ataskaitiniu laikotarpiu 
drausmės bylos perkeltos į skaitmeninę e-byla 
sistemą, surengė 11 posėdžių, kuriuose išklausė 
pareiškėjus ir advokatus bei pateikė Advokatų ta-
rybai 279 išvadas.

7. Darbo teisės komitetas (pirmininkas advokatas 
Justas Vilys) ataskaitiniu laikotarpiu organizavo 
apskritojo stalo diskusijas su darbo teisės srities 
žinovais ir atsižvelgdami į jų pateiktas įžvalgas, 
atliko papildomą siūlytinų keisti darbo kodekso 
nuostatų analizę ir parengė jų pakeitimo projek-
tus. taip pat stebėjo teisės aktų projektų inicia-
tyvas ir dėl jų teikė pagrįstas pastabas ir išvadas, 
siekiant didinti teisėkūros kokybę.

8. Informacinių technologijų komitetas (pirmi-
ninkė advokatė Monika Misiūnienė) ataskaiti-
niu laikotarpiu tęsė darbą, analizuojant advokatų 
elektroninės informacijos laikymo ir saugumo 
priemones bei rengiant praktines gaires dėl jų 
taikymo ir naudojimo. Komitetas teikė Advoka-
tų tarybai išaiškinimus dėl teisės aktų projektų, 
kuriais, pasitelkiant informacines technologijas, 
būtų pažeista advokato bendravimo su klien-
tu paslaptis ar kitos advokato veiklos garantijos, 
taip pat dalyvavo tarpinstitucinėse darbo grupėse, 
susijusiose su informacinių sistemų kūrimu (tEi-
SiS; iBPS).
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9. Konkurencijos teisės komitetas (pirmininkas 
advokatas Henrikas Celencevičius) ataskaitiniu 
laikotarpiu pateikė pastabas dėl Konkurencijos 
įstatymo pakeitimo ir papildymo projekto, sekė 
įstatymo leidybos procesus. Komitetas iniciavo 
ir aktyviai dalyvavo apskrito stalo diskusijose su 
Konkurencijos taryba.

10. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
komitetas (pirmininkas advokatas Edgaras 
Dereškevičius) ataskaitiniu laikotarpiu aktyviai 
sekė ir dalyvavo teisėkūros procesuose, teikė 
savo pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, 

reguliuojančių valstybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos paslaugas, papildymo ir pakeiti-
mo projektų. Ataskaitiniu laikotarpiu komitetas 
paskatino Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministeriją padengti įsiskolinimus advokatams, 
padidinti UBd, panaikinti laiko ribojimus pro-
cesiniams veiksmams ir imtis esminės sistemos 
reformos.

Visi komitetai prisidėjo prie Lietuvos advokatūros 
nuomonės formavimo pateikdami pastabas dėl naujai 
kuriamų kasacinio skundo priimtinumo standartų.
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2.  LIeTUVOS ADVOKATŲ GARbėS TeISMO 2019 MeTŲ 
VeIKLOS ATASKAITA 

(Ataskaitinis laikotarpis nuo 2019 m. sausio 01 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.)

Advokatų garbės teismą sudaro penki Advokatų 
garbės teismo nariai – advokatas Jonas Saladžius 
(Advokatų garbės teismo pirmininkas), advokatas 
Juozas Čivilis (Advokatų garbės teismo pirmininko 
pavaduotojas), advokatė džiolana tarvainytė, advo-
katas Justinas Usonis ir advokatas Jonas Kairevičius. 
Advokatų garbės teismo referentė – advokatė Lina 
Sakalauskienė.

Šioje Advokatų garbės teismo ataskaitoje (toliau – 
Ataskaita) Advokatų garbės teismas apibendrina 
advokatų ir advokatų padėjėjų 2019 m. sausio 1 d. – 
gruodžio 31 d. laikotarpiu (toliau – Ataskaitinis 
laikotarpis) nagrinėtas drausmės bylas. Ataskai-
tiniu laikotarpiu vyko 10 Advokatų garbės teismo 
posėdžių. Advokatų garbės teismui Ataskaitiniu 
laikotarpiu buvo perduotos nagrinėti 57 drausmės  
bylos. 

Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės by-
las dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstaty-
mo (toliau – Advokatūros įstatymas) ir Lietuvos 
advokatų etikos kodekso (toliau – Etikos kodek-
sas) normų pažeidimo. Vadovaudamasis Advokatų 
drausmės bylų nagrinėjimo aprašu, patvirtintu Lie-
tuvos advokatūros 2016 m. balandžio 15 d. visuoti-
nio advokatų susirinkimo sprendimu, Ataskaitiniu 
laikotarpiu Advokatų garbės teismas priėmė ir paskelbė  
52 sprendimus1:
              

 � 6 sprendimus, kuriais skirta drausminė nuobau-
da – papeikimas;

 � 10 sprendimų, kuriais skirta drausminė nuobau-
da – pastaba;

1 25 sprendimai drausmės bylose, kurios Advokatų garbės 
teismui buvo perduotos nagrinėjimui 2018 m ir išnagrinėtos 
2019 bei 27 sprendimai drausmės bylose, kurios Advokatų garbės 
teismui buvo perduotos nagrinėjimui ir išnagrinėtos 2019 m. 

 � 13 sprendimų, kuriais konstatuotas pažeidimas, 
apsiribota drausmės bylos svarstymu bei drausmi-
nė nuobauda neskirta;

 � 19 sprendimų, kuriais nutarta nutraukti drausmės 
bylas, konstatavus, jog nėra advokato drausminės 
atsakomybės pagrindo;

 � 2 sprendimus, kuriais nutarta nutraukti drausmės 
bylas, išbraukus advokatą iš Lietuvos praktikuo-
jančių advokatų sąrašo bei panaikinus jo pripaži-
nimą advokatu; 

 � 1 sprendimą, kuriuo nutarta nutraukti drausmės 
bylą advokatui mirus; 

 � 1 sprendimą, kuriuo nutarta nutraukti drausmės 
bylą, pareiškėjui atsisakius nuo skundo.

           
Pažymėtina ir tai, jog Advokatų garbės teismas be 
jau aukščiau minėtų 52 drausmės bylų Ataskaitiniu 
laikotarpiu išnagrinėjo dar 14 drausmės bylų, tačiau 
sprendimus priėmė ir paskelbė 2020 m. sausio 21 d. 
posėdyje.  

taip pat Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nagrinėtos ir 
dar 7 drausmės bylos (iškeltos 2018 m.), tačiau dėl 
žemiau nurodytų priežasčių Advokatų garbės teismo 
nutarimais sustabtytos: 

 � 6 nutarimai, išbraukus asmenį iš Lietuvos prakti-
kuojančių advokatų sąrašo, paliekant pripažinimą 
advokatu; 

 � 1 nutarimas, išbraukus asmenį iš Lietuvos advo-
katų padėjėjų sąrašo. 

Advokatų garbės teismas atkreipia dėmesį, kad daž-
niausiai advokatams ir advokatų padėjėjams draus-
mės bylos keliamos pareiškėjų – fizinių asmenų 
skundų pagrindu. itin retai drausmės bylas inicijuoja 
juridiniai asmenys. taip pat yra atvejų, kai draus-
mės bylų iškėlimą dėl įmokų Lietuvos advokatūros 
funkcijoms vykdyti nemokėjimo, tinkamo profesinės 
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kvalifikacijos nekėlimo ar nebendradarbiavimo su 
Lietuvos advokatūros organais inicijuoja Lietuvos 
advokatūra. Žemiau nurodomi Ataskaitiniu laikotar-
piu drausmės bylose, kuriose buvo priimtas sprendi-
mas, esantys pareiškėjai:

 � 28 –  fiziniai asmenys; 
 � 8 –  Lietuvos advokatūra;
 � 5 – Lietuvos Respublikos teismai;
 � 4 –  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
tarnyba (toliau – VGtPt);

 � 3 –  VGtPt ir fiziniai asmenys (drausmės byloje 
abu pareiškėjai);

 � 3 –  juridiniai asmenys;
 � 1 – teismas ir VGtPt (drausmės byloje abu 
pareiškėjai).

__________

demokratinėje teisinėje valstybėje Lietuvos advokatūra 
yra svarbus valstybės teisingumo sistemos elementas ir 
teisės stabilumo garantas, todėl geras advokato vardas 
ir profesinis prestižas yra neatsiejama advokato veiklai 
keliamų reikalavimų dalis. Advokato elgesys negali kel-
ti abejonių dėl advokato asmeninės garbės, sąžiningumo 
ir garbingumo, nes šios tradicinės dorybės yra tapusios 
advokato profesine ir žmogiškąja pareiga, o jų nepaisy-
mas gyvenime sukelia visuomenės nepasitikėjimą advo-
kato profesija ir kenkia visai advokatūrai bei griauna jos, 
kaip žmogaus teisių, laisvių ir teisėtų interesų gynybos 
institucijos, pagrindą. Advokatūros įstatymas apibrėžia 
bendruosius advokatų profesijai keliamus reikalavimus, 
o savivaldos statusas suteikia Lietuvos advokatūrai teisę 
ir galimybę savarankiškai nustatyti šiai profesijai ke-
liamus papildomus reikalavimus bei apibrėžtų teisių ir 
pareigų įgyvendinimo sąlygas.    

Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 
2 punktai įpareigoja advokatą laikytis įstatymų ir Eti-
kos kodekso reikalavimų. Etikos kodeksas nustato pa-
grindines Lietuvos Respublikos advokatų profesinės 
etikos taisykles ir principus bei reguliuoja advokatų 
elgesį, vykdant profesinę advokato veiklą. Šis kodek-
sas apibrėžia profesinės veiklos ir elgesio principus, 
kurių advokatas turi laikytis profesinėje veikloje ir 

kasdieniame gyvenime tam, kad būtų užtikrintas tin-
kamas advokato funkcijų atlikimas ir saugomas bei 
puoselėjamas advokato profesijos vardas. Įstatymo 
ir profesinės etikos taisyklių nuostatas advokatas ar 
advokato padėjėjas privalo žinoti ex officio . 

iš Advokatų garbės teismo nagrinėjamų bylų maty-
ti, jog yra atvejų, kai advokatai ir advokatų padėjėjai 
kartais pažeidžia Advokatūros įstatymo, o taip pat 
Etikos kodekso normas, kurios tarpusavyje iš esmės 
yra glaudžiai susijusios. Atsižvelgiant į tai, Advokatų 
garbės teismas šioje Ataskaitoje apibendrina Ataskai-
tiniu laikotarpiu nagrinėtų drausmės bylų praktiką, 
atkreipdamas dėmesį į kai kurias drausmės bylas bei į 
dažniausiai pažeidžiamus Etikos kodekso principus ir 
Advokatūros įstatymo nuostatas. Bylų medžiaga yra 
nuasmeninta. Nuorodos į Advokatą reiškia advokatą 
ar advokatę, o Pareiškėjas apima ir pareiškėją. 

1. Etikos kodekso 6 straipsnis, Advokatūros įstaty-
mo 5 straipsnio 6 punktas. Sąžiningumo ir ne-
priekaištingo elgesio principas

Advokatūros įstatymo 5 straipsnis apibrėžia visus 
pagrindinius advokato profesinės veiklos principus, 
įskaitant ir nepriekaištingo elgesio principą (Advoka-
tūros įstatymo 5 straipsnio 6 punktas). Etikos kodek-
so 6 straipsnis taip pat nustato vieną iš pagrindinių 
advokato profesinės veiklos principų, numatantį, jog 
advokato profesinė garbė ir sąžiningumas yra tradici-
nės vertybės, kurių laikymasis yra advokato profesinė 
pareiga. Etikos kodekso 6 straipsnio 2 dalyje nuro-
dyta, kad advokatas visada privalo saugoti profesinę 
garbę ir orumą, nediskredituoti advokato vardo, duo-
tos priesaikos ir teisingumo idėjos, būti nepriekaiš-
tingos reputacijos ir ją saugoti, nevartoti alkoholio ir 
psichotropinių medžiagų, kai atlieka advokato profe-
sines pareigas, taip pat nepiktnaudžiauti alkoholiu ir 
psichotropinėmis medžiagomis, nevartoti narkotinių 
ir toksinių medžiagų ne medicinos tikslais. Pagal Eti-
kos kodekso 6 straipsnio 5 dalį advokatui draudžiami 
veiksmai ar elgesys, kurie nesuderinami su sąžiningu-
mu, kitomis visuotinai priimtomis moralės ir dorovės 
normomis ir (ar) menkina visuomenės pasitikėjimą 
advokatais, pažeidžia Lietuvos advokatūros reputaci-
ją ar žemina advokato profesijos vardą.
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1) Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės 
bylą dėl galimai pažeistų Advokatūros įstatymo 
39 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų, Etikos ko-
dekso 6 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų bei 
6 straipsnio 5 dalies reikalavimų . 

Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos advokatūrą su skundu 
dėl Advokato profesinės veiklos. Pasak Pareiškėjo, 
Advokatas prieš metus paėmė iš jo 1 000,00 Eur ho-
norarą už teisines paslaugas, tačiau teisinių paslaugų 
nesuteikė bei Pareiškėjo dokumentų negrąžino. Pa-
reiškėjas nurodė, jog su Advokatu nepavyksta susi-
siekti, jo kabinetas uždarytas, į telefono skambučius 
neatsiliepia.

Lietuvos advokatūra pranešimu įpareigojo Advokatą 
pateikti paaiškinimą į skunde nurodytas aplinkybes 
bei su tuo susijusius dokumentus. Advokatas Lietuvos 
advokatūrai paaiškino, jog jis nėra savo darbo vieto-
je, todėl dokumentų pateikti negali. taip pat Advoka-
tas nurodė, kad prieš metus į jį kreipėsi Pareiškėjas 
dėl žemės pardavimo sutarties užginčijimo. Pasak 
Advokato, Pareiškėjas ilgą laiką rinko dokumentus, 
būtinus ieškiniui parengti. Kadangi Pareiškėjas taip 
ir nesurinko visų dokumentų bei su Advokatu neben-
dradarbiavo, bendru Advokato ir Pareiškėjo sutarimu 
teisinių paslaugų sutartis buvo nutrauka. Pareiškėjas 
iki šiol neatvyksta į Advokato kontorą atsiimti savo 
dokumentų. taip pat Advokatas pažymėjo, jog šiuo 
metu su Pareiškėju yra pasiektas susitarimas užbaigti 
teisinių paslaugų sutarties nutraukimo sąlygas. taigi 
visi nesutarimai, pasak Advokato, su klientu (Pareiš-
kėju) bus išspręsti taikiai.

iš drausmės bylos medžiagos, t. y. Pareiškėjo Lietuvos 
advokatūrai pateiktų dokumentų, matyti, jog Pareiš-
kėjas už atstovavimą, procesinio dokumento paren-
gimą, teisinę konsultaciją ir kitas teisines paslaugas 
Advokatui sumokėjo skunde nurodytą 1 000,00 Eur 
honoraro sumą. tuo tarpu Advokatas Lietuvos advo-
katūrai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog 
Pareiškėjui teisinės paslaugos buvo suteiktos (ar 
bent iš dalies suteiktos). taip pat Advokatas Lietu-
vos advokatūrai nepateikė su Pareiškėju sudarytos 
teisinių paslaugų teikimo sutarties bei šios sutarties 
nutraukimą pagrindžiančių dokumentų. Advokatų 

garbės teismas, išnagrinėjęs drausmės bylą, priimta-
me sprendime konstatavo, jog Advokatas, neatlikęs 
kliento (Pareiškėjo) pavedimo ir ilgą laiką negražinęs 
iš kliento (Pareiškėjo) gautų dokumentų bei neuž-
dirbto honoraro, savo veiksmais sumenkino advo-
kato vardą ir Lietuvos advokatūros reputaciją. toks 
Advokato požiūris į prisiimtus profesinius įsipareigo-
jimus yra nesuderinamas su advokato profesine eti-
ka. Advokatų garbės teismas, spręsdamas Advokato 
drausminės atsakomybės ir drausminės nuobaudos 
klausimus, atsižvelgė į tai, kad pastarasis, pradėjus 
jo atžvilgiu drausminę procedūrą, Pareiškėjui grąži-
no pinigus. taip pat Pareiškėjas informavo Lietuvos 
advokatūrą, kad su Advokatu dėl teisinių paslaugų 
sutarties nutraukimo susitarė taikiai, todėl pretenzijų 
jam daugiau neturi. Advokatų garbės teismas, įverti-
nęs šias aplinkybes, nutarė Advokatui skirti drausmi-
nę nuobaudą – pastabą.

2) Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės 
bylą, iškeltą Advokatų tarybos sprendimu dėl ga-
limai pažeistų Eikos kodekso 6 straipsnio 2 da-
lies 1 – 3 punktų ir 5 dalies nuostatų reikalavimų. 

Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos advokatūrą su skun-
du, kuriame nurodė, jog Advokatui buvo skirta admi-
nistracinė nuobauda už viešosios tvarkos pažeidimą. 
Kartu su skundu Pareiškėjas pateikė Advokato atžvil-
giu surašytą administracinio nusižengimo protokolą, 
patvirtinantį, jog pastarasis, būdamas viešoje vietoje, 
įžeidė kitą fizinį asmenį, o taip pat informaciją, kad 
Advokatas vairavo automobilį neblaivus. 

Advokatas, vykdydamas Lietuvos advokatūros įpa-
reigojimą, pateikė paaiškinimą į skunde nurodytas 
aplinkybes, kuriame nurodė, jog konfliktas įvyko dėl 
susidariusios situacijos  artimoje aplinkoje. Advoka-
tas savo kaltę pilnai pripažino, jam skirtą administra-
cinę nuobaudą  – baudą sumokėjo, dėl visų įvykių, 
nurodytų Pareiškėjo skunde, labai gailisi.

Advokatų garbės teismas, nagrinėdamas advokatų 
drausmės bylas bei spręsdamas pastarųjų drausminės 
atsakomybės ir drausminių nuobaudų skyrimo klau-
simus, kiekvienu atveju individualiai vertina faktines 
bylos aplinkybes, įskaitant ir advokatų rašytinius bei 
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žodinius paaiškinimus. Įvertinus drausmės byloje 
esančius duomenis, Lietuvos advokatūros savival-
dos keliami tikslai šiuo atveju gali būti pasiekti ir 
neskiriant Advokatui drausminės nuobaudos. Advo-
katų garbės teismo posėdyje Advokatas paaiškino, 
jog išgyveno sudėtingą laikotarpį dėl asmeniniame 
gyvenime iškilusių problemų, kurios ir išprovokavo 
tokį nepateisinamą elgesį. Advokatų garbės teismas, 
spręsdamas Advokatės drausminės atsakomybės klau-
simą, atsižvelgė į tai, kad Advokatas gailisi dėl savo 
veiksmų bei juos vertina kritiškai, anksčiau draus-
mine tvarka Lietuvos advokatūroje nebuvo baustas, 
taip pat už padarytus nusižengimus jau yra nubaustas 
administracine tvarka bei jam skirtas administraci-
nes nuobaudas – baudas sumokėjo. Be to, Advokatų 
garbės teismas, spręsdamas drausminės nuobaudos 
klausimą, atsižvelgė ir į tai, kad Advokatas savo 
profesines funkcijas atlieka sąžiningai ir atsakingai, 
kolegų tarpe yra charakterizuojamas teigiamai. Įver-
tinta ir tai, jog Advokatas tinkamai bendradarbiavo su 
Lietuvos advokatūra, teikė paaiškinimus bei nevengė 
drausminės atsakomybės. 

Advokatų garbės teismas, išnagrinėjęs Advokato 
drausmės bylos medžiagą, priėmė sprendimą, kuriuo 
nutarė apsiriboti drausmės bylos svarstymu, pažeidi-
mo konstatavimu ir drausminės nuobaudos Advoka-
tui neskirti. tačiau Advokatų garbės teismas pabrėžė, 
kad Advokatas privalo laikytis etikos normų ne tik 
savo profesinėje veikoje, tačiau ir kasdieniniame 
gyvenime bei susilaikyti nuo nepagarbaus elgesio, o 
savo galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus ginti 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

2. Etikos kodekso 8 straipsnis.  
Kliento paslapties neatskleidimo principas

Pagal Etikos kodekso 8 straipsnio 1 dalį advokatui 
patikėtos kliento paslapties saugumas yra savitarpio 
pasitikėjimo santykių ir tinkamo advokato funkcijų 
vykdymo būtinoji sąlyga, todėl konfidencialumas yra 
pagrindinė ir svarbiausia advokato teisė ir pareiga, 
kuriai netaikoma senatis. Etikos kodekso 8 straipsnio 
2 ir 3 dalyse numatyta advokato pareiga užtikrinti, 
jog visa kliento suteikta ir vykdant kliento pavedi-
mą gauta informacija būtų saugoma kaip advokato 

profesinė paslaptis. Advokatas privalo imtis priemo-
nių, kad be kliento sutikimo advokato profesinę pa-
slaptį sudaranti informacija nebūtų panaudota prieš 
klientą, paviešinta ar kitaip atskleista, išskyrus teisės 
aktuose numatytus atvejus arba kai tai yra būtina 
kliento pavedimui tinkamai atlikti. 

Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės bylą, 
iškeltą Advokatų tarybos sprendimu dėl galimai pa-
žeistų Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 ir 2 da-
lių, Etikos kodekso 6 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų, 
8 straipsnio 1 ir 2 dalių, 10 straipsnio 1 dalies 
reikalavimų.

Pareiškėjai Savivaldybės administracija ir VšĮ (to-
liau kartu vadinami Pareiškėjais) kreipėsi į Lietuvos 
advokatūrą su skundu, kuriame nurodė, jog Koncesi-
jos sutarties šalys (Pareiškėjai) bendru sutarimu pri-
ėmė sprendimą dėl Koncesijos sutarties pakeitimo ir 
teisminių ginčų, susijusių su Koncesijos sutartimi, o 
Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į šį susitarimą, 
priėmė sprendimą (toliau – Sprendimas). Pareiškėjai 
atkreipė dėmesį į tai, kad dėl Koncesijos sutarties pa-
keitimo tariamo neteisėtumo raštuose, adresuotuose 
Savivaldybės merui, administracijos direktoriui, dien-
raščiuose publikuojamuose straipsniuose bei Savival-
dybės tarybos posėdyje, kurio metu buvo nagrinėjamas 
Sprendimo projektas, Advokatas pateikė pretenzijas. 
Pasak Pareiškėjų, Advokatas visuomenei ir Savivaldy-
bės tarybai teikė klaidinančią informaciją, dėl kurios 
Svivaldybės administracija, padedama koncesininko 
VšĮ, buvo priversta pateikti viešą pasiaiškinimą Savi-
valdybės puslapyje. Ruošiant informaciją visuomenei 
bei atsakymus Advokatui, iš Pareiškėjų turimos in-
formacijos jiems tapo aišku, kad Advokatas aktyviai 
dalyvavo rengiant Koncesijos sutartį ir vienu atveju 
atstovavo VšĮ, nes teikė Koncesijos sutarties analizės 
ir koregavimo paslaugas ir už tai gavo atlygį, o kitu 
atveju – netiesiogiai atstovavo Savivaldybės adminis-
traciją per VšĮ bei Savivaldybės administracijos advo-
katą. Pasak Pareiškėjų, Advokatui buvo žinomos visos 
aplinkybės bei vidinė informacija apie Koncesijos su-
tarčiai keliamus tikslus, pageidaujamas Koncesijos su-
tarties nuostatas, Koncesijos sutarties šalių ketinimus, 
aiškinimus, Koncesijos sutarties ruošimo sąlygas ir kt., 
nes Advokatas aktyviai dalyvavo Koncesijos sutarties 
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ruošimo procese. Pareiškėjų teigimu, Advokato elge-
sys prieštarauja lojalumo klientui ir interesų konflikto 
vengimo principams. Šiuo atveju Advokatas ne tik tei-
kia visuomenei klaidingą informaciją, tačiau ir žemina 
Savivaldybės vykdomąją instituciją – administracijos 
direktorių, menkindamas institucijos autoritetą bei vi-
suomenės pasitikėjimą ja, žemindamas administracijos 
direktorių ir kaip asmenį, ir kaip įstaigos vadovą, aiš-
kindamas, kad pastarasis teikia melagingą informaci-
ją bei pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
nuostatas. 

Advokatas pateikė Lietuvos advokatūrai paaiški-
nimą, kuriame nurodė, jog jokios teisinių paslaugų 
sutarties su Savivaldybe neturėjo, todėl konfidencia-
lumo pareigos šios savivaldybės atžvilgiu nepažeidė. 
Be to, Advokatas teigia, jog visuomenei teikė teisin-
gą informaciją, nes Savivaldybės tarybos sprendimu 
administracijos direktorius iš pareigų buvo atleistas 
dėl tų priežasčių, kurias ir buvo nurodęs Advokatas. 
Advokatas taip pat mano, jog Pareiškėjų Skundas yra 
deklaratyvus, o jis (Advokatas) turi teisę laisvai reikš-
ti savo pilietinę nuomonę.

Pareiškėjai į bylą nepateikė jokių duomenų apie tai, 
kokią konkrečiai konfidencialią informaciją Advo-
katas atskleidė, todėl Advokatų garbės teismas, išna-
grinėjęs drausmės bylą, sprendimu konstatavo, kad 
Advokato galimai padarytas pažeidimas dėl kliento 
paslapties atskleidimo neįrodytas. Advokatas Advo-
katų garbės teismo posėdžio metu papildomai paaiš-
kino, jog jo siųstame laiške komentuoti dokumentai 
buvo viešai prieinami Savivaldybės interneto svetai-
nėje. todėl nėra pagrindo teigti, kad Advokatas pažei-
dė Etikos kodekso 8 straipsnio 1 ir 2 dalis, susijusias 
su konfidencialios informacijos apsauga. duomenų, 
kad Advokatas būtų teikęs paslaugas Savivaldybės 
administracijai, nėra. iš drausmės bylos medžiagos 
matyti, kad Advokato kritika nukreipta ne į buvusį 
klientą – VšĮ, o į Savivaldybės tarybos narius, kurie 
priima sprendimus. Advokatų garbės teismas pabrėžė 
ir tai, kad Advokatas laiške pasirašė kaip pilietis, o ne 
kaip Advokatas. taigi, šiuo atveju Advokato veiksmai 
vertinami ne kaip Advokato veiksmai buvusio kliento 
atžvilgiu, o kaip fizinio asmens pilietinė-visuomeninė 
veikla. Nors Advokato laiško Savivaldybės tarybos 

nariams tekstą galima vertinti kritiškai, tačiau negali-
ma taikyti drauminės nuobaudos Advokatui už asme-
ninės nuomonės reiškimą ir nepatogią kritiką vietos 
savivaldos atstovams. Skirtingos nuomonės turėji-
mas ir kritiškas pareiškimas yra bet kokios demokra-
tinės valstybės garantas ir jis negali būti suvaržytas. 
Advokatų garbės teismas, įvertinęs aukščiau nuro-
dytas aplinkybes, sprendimu nusprendė Advokatui 
iškeltą drausmės bylą nutraukti, nesant drausminės 
atsakomybės pagrindo, nes Advokato veiksmai ne-
prieštarauja Etikos kodekso 6 straipsnio 2 dalies 1 ir 
3 punktų reikalavimams.

3. Etikos kodekso 9 straipsnis, Advokatūros įstaty-
mo 39 straipsnio 1 dalies 5 punktas.

 Kompetencijos ir pareigingumo principas

Etikos kodekso 9 straipsnio įtvirtinta, kad reikiamos 
advokato profesinės žinios ir rūpestingas profesi-
nių pareigų atlikimas yra būtinos tinkamo advokato 
funkcijų vykdymo prielaidos, todėl advokatas pri-
valo nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją ir siekti 
užtikrinti tinkamą klientui teikiamų paslaugų kokybę 
(Etikos kodekso 9 straipsnio 1 dalis). Advokatūros 
įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, 
kad advokatas privalo nuolat tobulinti savo profesinę 
kvalifikaciją Lietuvos advokatūros nustatyta tvarka. 
Advokatas visada privalo veikti profesionaliai, parei-
gingai ir dalykiškai, savo profesines pareigas vykdyti 
nepriekaištingai, laiku, kvalifikuotai, stropiai ir pro-
tingai (Etikos kodekso 9 straipsnio 2 dalis).

1) Advokatų garbės teismas, išnagrinėjo Advokatų 
tarybos sprendimu iškeltą drausmės bylą dėl gali-
mai pažeistų Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 
1 dalies, Etikos kodekso 6 straipsnio 2 dalies 1 ir 
3 punktų bei 9 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų .

Pareiškėjas skunde nurodė, jog jis kreipėsi į Advokatą 
dėl nuosavybės teisės įgijimo į žemės sklypą. Už šią 
civilinę bylą Advokatas Pareiškėjo paprašė sumokėti 
1 500,00 Eur honorarą. Pareiškėjo atstovas Advokatui 
per du kartus grynaisiais pinigais sumokėjo honorarą, 
tačiau pinigų priėmimo kvitų iš Advokato, neva, ne-
gavo. Pasak Pareiškėjo, nuo susitarimo dėl teisinių 
paslaugų teikimo sudarymo ir honoraro sumokėjimo 
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Advokatas jokių procesinių dokumentų neparengė, 
nes, Advokato teigimu, jis sugaišta daug laiko, nagri-
nėdamas Pareiškėjo šeimos genealoginį medį. Vėliau, 
kai buvo bandoma su Advokatu susisiekti, jis nurody-
davo, kad yra labai užsiėmęs ir negali susitikti arba, 
kad yra išvykęs į užsienį ar atostogauja. dėl tokio 
Advokato neveikimo Advokato teisinių paslaugų buvo 
atsisakyta. Nutraukus teisinius santykius, Advokatas 
Pareiškėjui grąžino dalį jo pateiktų dokumentų, o taip 
pat parengto teismui pareiškimo dėl juridinę reikšmę 
turinčio fakto nustatymo projektą, kurio pasirašytą 
egzempliorių su priedais, anot Advokato, jis išsiuntė 
teismui. Gavus Advokato atsiųstus dokumentus, Pa-
reiškėjui paaiškėjo, jog pareiškimas į teismą buvo iš-
siųstas po to, kai jau buvo atsisakyta Advokato teisinių 
paslaugų bei nutraukta su juo teisinių paslaugų sutartis. 
dėl Advokato be Pareiškėjo žinios išsiųsto pareiškimo 
buvo priimta teismo nutartis, kuria Pareiškėjui nustaty-
tas 20 dienų terminas pašalinti pareiškimo trūkumus. 
Kadangi Pareiškėjas teisinių paslaugų sutartį su Advo-
katu nutraukė, procesinio dokumento trūkumus teko 
šalinti naujai pasamdytam Pareiškėjo atstovui. Nutrau-
kus su Advokatu teisinių paslaugų sutartį, iš Advoka-
to buvo pareikalauta grąžinti Pareiškėjui už pavedimo 
vykdymą avansu sumokėtą honorarą. 

Advokatas, vykdydamas Lietuvos advokatūros įparei-
gojimą, pateikė paaiškinimą į skunde nurodytas aplin-
kybes. Advokatas nurodė, jog Pareiškėjas į jį kreipėsi, 
siekdamas, jog teismine tvarka būtų nustatytas juridi-
nis faktas dėl palikimo priėmimo. Advokatas su Pareiš-
kėju sutarė dėl 1 500,00 Eur honoraro už procesinių 
dokumentų parengimą bei atstovavimą teisme, iš ku-
rių, pasak Advokato, Pareiškėjo atstovas sumokėjo jai 
tik 400,00 Eur avansą. Šias aplinkybes, anot Advokato, 
patvirtina jo išrašyta 400,00 Eur sumai sąskaita. Advo-
katas paaiškino, kad likusią honoraro dalį Pareiškėjas 
žadėjo sumokėti vėliau, kai bus paruošti procesiniai 
dokumentai, tačiau taip ir nesumokėjo. Pasak Advo-
kato, procesas užtruko, kadangi reikėjo ieškoti dau-
gybės genealoginį ryšį patvirtinančių dokumentų. Kai 
Advokatas gavo visus reikiamus dokumentus, paren-
gė pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo ir išsiun-
tė teismui. Advokatas nurodo, kad dokumentai buvo 
parengti pagal Pareiškėjo pageidavimą, jo nurodytas 
aplinkybes bei faktus. tačiau dėl Advokatui nežinomų 

priežasčių jos paslaugų Pareiškėjas atsisakė ir pareika-
lavo grąžinti visus dokumentus. Advokatas nurodo, jog 
dokumentus teismui išsiuntė iki Pareiškėjo pareikšto 
reikalavimo nutraukti su juo atstovavimo sutartį, tačiau 
tai pagrindžiančių duomenų pateikti negali, kadangi 
neišsaugojo kvito. 

drausmės bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog 
Advokatas įsipareigojo Pareiškėjui suteikti teisines 
paslaugas. Po teisinių paslaugų sutarties nutraukimo, 
ką patvirtina ir į tyrimo medžiagą pateikti susiraši-
nėjimai, Advokatas, neturėdamas teisinio pagrindo 
veikti kliento (Pareiškėjo) vardu, išsiuntė į teismą 
procesinį dokumentą. informacija, dėl ko dokumento 
rengimo procesas užtruko nepagrįstai ilgai, nebuvo 
pagrįsta įrodymais. Pareiškėjas sumokėjo žyminį mo-
kestį, sąžiningai tikėdamasis, jog per protingą laiką 
bus pateikti teismui procesiniai dokumentai, tačiau 
net ir po žyminio mokesčio sumokėjimo, Advoka-
tas jokių veiksmų neatliko. Kaip matyti iš pateikto į 
bylą susirašinėjimo, Advokatas, gavęs pinigus, vengė 
bendrauti su klientu (Pareiškėju), nurodydamas, kad 
yra užsiėmęs kitais darbais. Advokatų garbės teismas, 
įvertinęs drausmės byloje esančius duomenis, spren-
dimu konstatavo kad Advokatas, priėmęs pavedimą, 
laiku pavedimo neatliko ir, kai Pareiškėjas nutraukė 
su juo teisinių paslaugų sutartį, pateikė teismui pro-
cesinį dokumentą, kurio turinio prieš tai nesuderino 
su klientu. Atsižvelgiant į tai, garbės teismas kons-
tatavo, jog Advokatas pažeidė Advokatūros įstatymo 
39 straipsnio 1 dalies, Etikos kodekso 6 straipsnio 
2 dalies 1 ir 3 punktų, 9 straipsnio 2 dalies nuostatas 
bei skyrė drausminę nuobaudą – pastabą.

2) Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės 
bylą, iškeltą Advokatų tarybos sprendimu dėl ga-
limai pažeistų Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 
1 dalies, Etikos kodekso 6 straipsnio 2 dalies 1, 
2 ir 3 punktų, 6 straipsnio 5 dalies, 9 straipsnio 
2 dalies nuostatų reikalavimų.

Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos advokatūrą su skundu 
dėl Advokato padėjėjo profesinės veiklos. Pareiškėjas 
skunde nurodė, kad jis su Advokato padėjėju susitarė 
dėl atstovavimo kito fizinio asmens interesams civi-
linėje byloje. Pareiškėjas už šias teisines paslaugas 
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Advokato padėjėjui sumokėjo 600,00 Eur. Advokato 
padėjėjas kito fizinio asmens interesais parengė teis-
mui pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto 
nustatymo. teismas nustatė pareiškimo trūkumus, 
kurių Advokato padėjėjas nepašalino, todėl byla ne-
buvo nagrinėjama. taip pat, pasak Pareiškėjo, Advo-
kato padėjėjas kreipėsi į teismą dėl bylos atnaujinimo, 
tačiau byla nebuvo pradėta nagrinėti. 

Advokato padėjėjas, vykdydamas Lietuvos advokatū-
ros įpareigojimą, pateikė  paaiškinimą dėl Skunde nu-
rodytų aplinkybių. Paaiškinime Advokato padėjėjas 
nurodė, kad Pareiškėjui teikė teisines paslaugas pagal 
teisinių paslaugų sutartį. Pasak Advokato padėjėjo, su 
Pareiškėju buvo pasirašyta teisinių paslaugų sutartis 
bei sutarta dėl honoraro dydžio, kuris Advokato pa-
dėjėjui buvo sumokėtas. teisinės paslaugos (ieškinio 
parengimas), kurios buvo numatytos teisinių paslau-
gų sutartyje, atliktos.

tyrimo metu nustatyta, kad Advokato padėjėjas įsi-
pareigojo Pareiškėjui parengti procesinį dokumen-
tą – pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto 
nustatymo.  Pareiškėjas už teisines paslaugas Advo-
kato padėjėjui per du kartus sumokėjo 800,00 Eur 
honorarą. Advokato padėjėjas parengė ir pateikė apy-
linkės teismui pareiškimą dėl juridinio fakto nustaty-
mo. Apylinkės teismas nutartimi perdavė bylą pagal 
teismingumą nagrinėti rajono apylinkės teismui. Ra-
jono apylinkės teismo nutartimi buvo nustatytas ter-
minas pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto 
nustatymo trūkumams pašalinti. Advokato padėjėjas 
teismo nustatytu terminu trūkumų nepašalino, todėl 
rajono apylinkės teismo nutartimi šis pareiškimas 
buvo paliktas nenagrinėtu. Advokato padėjėjas ra-
jono apylinkės teismui pateikė prašymą pratęsti ter-
miną papildomiems įrodymams pateikti, kadangi iki 
pareiškimo pateikimo teismui dienos dokumentų iš 
atitinkamų institucijų negavo. Rajono apylinkės teis-
mas nutartimi šį Advokato padėjėjo prašymą atsisakė 
priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Šią nutartį 
Advokato padėjėjas skundė apeliacine tvarka, tačiau 
nutartimi apygardos teismas nustatė, kad atskirasis 
skundas paduotas su trūkumais: (1) byloje trūks-
ta duomenų, įrodančių, kokiu pagrindu Pareiškėjas 
atstovauja kito fizinio asmens interesams, o taip pat 

į bylą nėra nepateikta atstovavimo sutartis, sudaryta 
tarp to fizinio asmens ir Advokato padėjėjo; (2) pagal 
Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalį Advokato 
padėjėjas neturi teisės pasirašyti atskirojo skundo ir 
pateikti jo teismui. Atsižvelgiant į tai, kad atskirąjį 
skundą pasirašė Advokato padėjėjas, apygardos teis-
mas minėta nutartimi nustatė klientui terminą atskiro-
jo skundo trūkumams pašalinti. Pareiškimo trūkumai 
nebuvo pašalinti, todėl byla dėl juridinio fakto nusta-
tymo taip ir nebuvo pradėta nagrinėti. 

Advokatų garbės teismas pažymėjo, jog advokato 
padėjėjo praktika yra viena iš svarbiausių profesi-
nei advokatų veiklai pasirengimo stadijų. Ketinantis 
tapti advokatu asmuo turi įrodyti ne tik reikalingus 
sugebėjimus ir žinias, bet taip pat advokato profe-
sijai reikalingas ir būtinas moralines savybes bei 
laikytis advokatūros tradicijų ir papročių, todėl 
advokato padėjėjui mutatis mutandis kaip ir advoka-
tui taikomi profesinės veiklos ir etikos reikalavimai 
(Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalis, Etikos 
kodekso 2 straipsnio 2 dalis). Advokatų garbės teis-
mas priėmė šioje drausmės byloje sprendimą, ku-
riuo konstatavo, jog Advokato padėjėjas netinkamai 
parengė pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo, 
o teismui nustačius šio pareiškimo trūkumus, per 
nurodytą terminą jų nepašalino, taip pat neturėda-
mas teisės, pasirašė atskirąjį skundą ir pateikė jį 
teismui, tuo pažeisdamas Etikos kodekso 6 straips-
nio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktų, 6 straipsnio 5 dalies, 
9 straipsnio 2 dalies reikalavimus, ir skyrė draus-
minę nuobaudą – papeikimą.

3) Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės 
bylą, iškeltą Advokatų tarybos sprendimu dėl ga-
limai pažeistų Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 
2 dalies, 39 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Etikos 
kodekso 9 straipsnio 1 ir 3 dalių reikalavimų .

Lietuvos advokatūra Advokato padėjėjo atžvilgiu 
pradėjo tyrimą dėl Advokatūros įstatymo 34 straips-
nio 2 dalies reikalavimų pažeidimo, t. y. dėl to, jog 
pastarasis, neturėdamas Lietuvos advokatūros pa-
tvirtintos vienerių metų advokato padėjėjo praktikos 
atlikimo ataskaitos, atstovavo asmenį pirmosios ins-
tancijos teisme dvejose civilinėse bylose. 
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Advokato padėjėjas, vykdydamas Lietuvos advoka-
tūros įpareigojimą, pateikė paaiškinimą, kuriame nu-
rodė, kad Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 
norma įsigaliojo tik 2018-01-01. Advokato padėjėjas 
pripažino padaręs pažeidimą dėl neapdairumo. Pažei-
dimui pašalinti Advokato padėjėjas pateikė Lietuvos 
advokatūrai prašymą dėl vienerių metų advokato pa-
dėjėjo praktikos atlikimo ataskaitos patvirtinimo.

Advokato padėjėjo praktikos vadovas, vykdydamas 
Lietuvos advokatūros įpareigojimą, pateikė paaiški-
nimą, kuriame nurodė, kad Advokato padėjėjas prak-
tiką pradėjo kai galiojantis Advokatūros įstatymas 
numatė Advokato padėjėjo teisę atstovauti klientams 
teisme po vienerių metų nuo praktikos pradžios. Pa-
aiškėjus, kad pagal aktualią Advokatūros įstatymo 
redakciją būtina patvirtinta vienerių metų advokato 
padėjėjo praktikos atlikimo ataskaita, tokia ataskai-
ta nedelsiant buvo pateikta Lietuvos advokatūrai 
tvirtinimui.

Advokatų garbės teismas, išnagrinėjęs drausmės 
bylą, sprendime pažymėjo, jog advokato padėjėjo 
praktika yra viena iš svarbiausių profesinei advokatų 
veiklai pasirengimo stadijų. Ketinantis tapti advokatu 
asmuo turi įrodyti ne tik reikalingus sugebėjimus ir 
žinias, bet taip pat advokato profesijai reikalingas ir 
būtinas moralines savybes bei laikytis Advokatūros 
tradicijų ir papročių, todėl advokato padėjėjui mu-
tatis mutandis kaip ir advokatui taikomi profesinės 
veiklos ir etikos reikalavimai (Advokatūros įstaty-
mo 34 straipsnio 2 dalis, Etikos kodekso 2 straipsnio 
2 dalis). Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 da-
lies redakcija, galiojanti nuo 2018-01-01, nustato, 
kad advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios 
instancijos teismuose ir tik po to, kai Lietuvos advo-
katūra patvirtina jo vienų metų praktikos atlikimo 
ataskaitą. Etikos kodekso 9 straipsnio, įtvirtinančio 
kompetencijos ir pareigingumo reikalavimus, 1 dalis 
numato advokato (advokato padėjėjo) pareigą nuolat 
tobulinti profesinę kvalifikaciją, o 3 dalis įpareigoja 
sąžiningai ir rūpestingai vykdyti Advokatūros įstaty-
mo nustatytus reikalavimus verstis profesine veikla. 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Advokato padėjėjas 
pažeidė Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 da-
lies, 39 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Etikos kodekso 

9 straipsnio 1 ir 3 dalių reikalavimus. Advokatų gar-
bės teismas, spręsdamas Advokato padėjėjo drausmi-
nės atsakomybės klausimą, atsižvelgė, kad pastarasis 
nedelsiant įvykdė reikalavimą pateikti Lietuvos advo-
katūrai vienerių metų ataskaitą, kuri buvo patvirtinta. 
taip pat byloje nėra įrodymų, kad klientas, kurį teis-
me atstovavo Advokato padėjėjas be patvirtintos vie-
nerių metų ataskaitos, būtų patyręs žalą, kai teismas 
nustatė atstovavimo trūkumus. Be to, Advokato padė-
jėjas drausmine tvarka nebuvo baustas bei tinkamai 
bendradarbiavo su Lietuvos advokatūra, teikdamas 
rašytinius ir žodinius paaiškinimus. Advokatų garbės 
teismas priimtu sprendimu šioje drausmės byloje, nu-
tarė apsiriboti drausmės bylos svarstymu, pažeidimo 
konstatavimu ir drausminės nuobaudos Advokato pa-
dėjėjui neskirti.

4. Etikos kodekso 10 straipsnis, Advokatūros įstaty-
mo 5 straipsnio 1 dalies 5 punktas. 

 Lojalumo klientui principas

Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte 
įtvirtintas vienas pamatinių advokato profesinės vei-
klos principų – lojalumo klientui principas, kurio esmė 
yra siekis užtikrinti kliento pasitikėjimą advokatu. Pa-
gal Etikos kodekso 10 straipsnio 1 dalį  Advokato lo-
jalumas klientui yra profesionalaus advokato ir kliento 
bendradarbiavimo ir tinkamo advokato funkcijų vyk-
dymo būtinoji sąlyga, taip pat lemianti advokato pa-
reigą paslaugas klientui teikti taip, kad tai labiausiai 
atitiktų kliento interesus. Etikos kodekso 10 straipsnio 
2 dalis numato, kad lojalumo klientui principas įparei-
goja advokatą užtikrinti advokato ir kliento tarpusavio 
santykių sąžiningumą, teisėtumą bei etiškumą. Pagal 
Etikos kodekso 10 straipsnio 5 dalį Advokatas susita-
ria su klientu dėl pavedimo apimties, atlyginimo ir kitų 
esminių advokato paslaugų sąlygų bei sudaro sutartį 
Advokatūros įstatyme nustatyta tvarka. Advokatas gali 
su klientu susitarti dėl atlyginimo, išreikšto pinigine 
išraiška, kuris priklauso nuo pasiekto rezultato (pac-
tum de quota litis), laikydamasis Advokatūros įstatyme 
įtvirtintų reikalavimų. Advokatas privalo iki sutarties 
su klientu pasirašymo atskleisti klientui visas sutar-
ties sąlygas ir informuoti klientą apie atlyginimo už 
teikiamas teisines paslaugas dydį, jo apskaičiavimo ir 
mokėjimo tvarką, galimas kitas atlygintinas advokato 
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teikiamų teisinių paslaugų išlaidas (Etikos kodekso 
10 straipsnio 6 dalis). Advokatas privalo klientui pra-
šant informuoti klientą apie pavedimo vykdymo eigą, 
derinti savo veiksmus su klientu ir atsižvelgti į kliento 
samprotavimus bei argumentus, nedelsdamas infor-
muoti klientą apie esminius pavedimo vykdymo įvykius, 
kad klientas galėtų laiku priimti reikiamą sprendimą 
(Etikos kodekso 10 straipsnio 10 straipsnis).

1) Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės 
bylą, iškeltą Advokatų tarybos sprendimu dėl ga-
limai pažeistų Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 
1 dalies 1 ir 2 punktų, Etikos kodekso 6 straips-
nio 1 ir 5 dalių, 10 straipsnio 1, 2 ir 10 dalių bei 
13 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių reikalavimų.

Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos advokatūrą su 
skundu, kuriame nurodė, kad jo Globotinei buvo 
nuspręsta suteikti valstybės garantuojamą teisi-
nę pagalbą. teisinę pagalbą teikti buvo paskirtas 
Advokatas. Pareiškėjo teigimu, teisinė pagalba 
buvo reikalinga skubiai, kadangi neatidėliotinai 
buvo būtina išspręsti Globotinės sūnaus gyvenamo-
sios vietos nustatymo ir jam išlaikymo priteisimo 
klausimus. tačiau Pareiškėjos Globotinei su Advo-
katu visą savaitę susisiekti nepavyko, kadangi jis 
neatsiliepdavo į telefono skambučius arba atmes-
davo juos, o vėliau neperskambindavo. Pareiškėjo 
teigimu, po savaitės pavykus susisiekti su Advo-
katu, šis išbarė Globotinę, sakydamas, jog seniai 
laukė jos skambučio ir jau pateikė teismui ieškinį. 
Pasak Pareiškėjo, jos patarimu Globotinė nuvyko į 
teismą ir išsiaiškino, kad Advokatas iš tiesų įteikė 
teismui ieškinį, net nepateikęs jo susipažinti Glo-
botinei. Pareiškėjo teigimu, ieškinyje pareikštas 
reikalavimas tik dėl išlaikymo nepilnamečiam vai-
kui priteisimo, tačiau vaiko gyvenamosios vietos 
nustatyti neprašoma. taip pat Pareiškėjas pažymi, 
kad Globotinė po ieškinio padavimo gavo iš teismo 
atsakovo advokato priešieškinį, tačiau Advokatas 
net neišsiaiškino, kad atsakovui yra pritaikyta kar-
domoji priemonė, draudžianti jam artintis prie Glo-
botinės ir jos dviejų nepilnamečių vaikų, kadangi 
vyksta ikiteisminis tyrimas dėl atsakovo smurtinių 
veiksmų. Pareiškėjas nurodo, jog nebesutinka, kad 
Advokatas ją ir toliau atstovautų.

Advokatas, vykdydamas Lietuvos advokatūros įpa-
reigojmą, pateikė paaiškinimą dėl skunde nurody-
tų aplinkybių. Advokatas nurodė, kad Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – 
VGtPt) sprendimu jis buvo paskirtas teikti antrinę 
teisinę pagalbą Pareiškėjos Globotinei (toliau ir klien-
tei) civilinėje byloje dėl išlaikymo nepilnamečiams 
vaikams priteisimo, bendravimo tvarkos ir gyvena-
mosios vietos nustatymo. Advokato teigimu, jis krei-
pėsi į VGtPt su prašymu nutraukti antrinės teisinės 
pagalbos teikimą dėl klientės nebendradarbiavimo su 
juo bei VGtPt sprendimu antrinės teisinės pagalbos 
teikimas klientei buvo nutrauktas.

drausmės bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog an-
trinė teisinė pagalba klientei nutraukta, remiantis Lie-
tuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 
t. y. pastarajai pateikus prašymą nutraukti antrinės 
teisinės pagalbos teikimą. Advokatų garbės teismas, 
išnagrinęs šią drausmės bylą, sprendime konstatavo, 
jog Advokatas, atstovaudamas klientės interesams, 
parengė ir konkrečiai nesuderinęs su kliente, įteikė 
teismui ieškinį, kuriame suformuluoti reikalavimai 
visa apimtimi neatitiko atstovaujamosios interesų, 
nes nenurodytos visos reikšmingos bylai aplinkybės 
bei ieškinyje nesuformuluoti visi atstovaujamosios 
interesus atitinkantys reikalavimai, tuo pažeisda-
mas Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 
2 punktus, Etikos kodekso 6 straipsnio 1 ir 5 dalies, 
10 straipsnio 1, 2 ir 10 dalių reikalavimus. Advoka-
tų garbės teismas priimtu drausmės byloje sprendimu 
skyrė Advokatui drausminę nuobaudą – pastabą.

2) Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės 
bylą, iškeltą Advokatų tarybos sprendimu dėl ga-
limai pažeistų Advokatūros įstatymo 39 straips-
nio 1 dalies 1 ir 2 punktų, 48 straipsnio 1 dalies, 
Etikos kodekso 6 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų, 
10 straipsnio 2, 5 ir 6 dalių, 13 straipsnio 4 dalies 
reikalavimų.

Pareiškėjas pateikė Lietuvos advokatūrai skun-
dą, kuriame nurodė, jog kreipėsi į Advokato pa-
dėjėją, prašydamas padėti teismine tvarka atkurti 
nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą. Sudarant 
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sutartį, Pareiškėjas sumokėjo Advokato padėjėjui 
150,00 Eur. Po mėnesio Advokato padėjėjui parei-
kalavus, Pareiškėjas jam sumokėjo dar 450,00 Eur. 
Netrukus Advokato padėjėjas, pasak Pareiškėjo, vėl 
pareikalavo papildomai sumokėti 400,00 Eur, o pa-
klaustas, kam tie pinigai reikalingi, atsakė, kad Pa-
reiškėjas nesupras. Pareiškėjas skunde pažymėjo, 
jog jokių teisinių paslaugų Advokato padėjėjas jam 
taip ir nesuteikė. 

Advokato padėjėjas, vykdydamas Lietuvos advo-
katūros įpareigojimą, pateikė paaiškinimą į skunde 
nurodytas aplinkybes, kuriame nurodė, kad pas jį 
atvyko Pareiškėjas teisinės konsultacijos, kuri už-
truko apie 3 val. Už teisinę konsultaciją Pareiškėjas 
Advokato padėjėjui sumokėjo 150,00 Eur. Po šios 
konsultacijos tarp Advokato padėjėjo ir Pareiškė-
jo buvo sudaryta atstovavimo sutartis. Vizito metu 
Pareiškėjas Advokato padėjėjui paliko dokumentus, 
paprašęs atlikti jų teisinį vertinimą dėl galimai pa-
žeistų teisių gynimo, kreipiantis į teismą su pareiš-
kimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. 
Vėliau Pareiškėjui atvykus pas Advokato padėjėją, 
pastarasis išreiškė valią, kad Advokato padėjėjas 
nuodugniai įsigilintų į jo klausimą bei išreiškė norą 
sumokėti už tai 450,00 Eur. Po to Pareiškėjas vėl 
atvyko pas Advokato padėjėją bei pateikė jam papil-
domus dokumentus. Po suteiktos jam teisinės kon-
sultacijos, Pareiškėjas apsisprendė kreiptis į teismą 
su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nu-
statymo. Už procesinių dokumentų parengimą Pa-
reiškėjas sumokėjo Advokato padėjėjui 400,00 Eur 
honorarą. Šis honoraras, pasak Advokato padėjėjo, 
apėmė ne tik procesinio dokumento parengimą, ta-
čiau ir atstovavimą teisme bei anksčiau jau atliktus 
darbus. tačiau po kelių dienų Pareiškėjas, atvykęs 
į advokatų kontorą, pareikalavo jo klausimą spręsti 
nepriimtinomis ir priešingomis teisei bei Etikos ko-
dekso normoms priemonėmis. Advokato padėjėjui 
atsisakius tai daryti, Pareiškėjas pareikalavo grąžin-
ti jam sumokėtus pinigus. Advokato padėjėjas jam 
sumokėto honoraro negrąžino, kadangi pinigai buvo 
sumokėti šalims susitarus. Pasak Advokato padėjė-
jo, Pareiškėjas neprašė pateikti jam raštiškos darbų 
atlikimo ataskaitos bei pretenzijų dėl jam suteiktų 
teisinių paslaugų kokybės nereiškė. 

iš drausmės bylos medžiagos matyti, jog Pareiškėjas 
kreipėsi į Advokato padėjėją dėl juridinę reikšmę tu-
rinčio fakto nustatymo. Advokato padėjėjas priėmė 
Pareiškėjo pavedimą ir mokėjimus, tačiau nesudarė 
su Pareiškėju teisinių paslaugų teikimo sutarties pagal 
Advokatūros įstatymo 48 straipsnio 1 dalies ir Etikos 
kodekso 10 straipsnio 5 dalies reikalavimus, taip pat 
neįvykdė Etikos kodekso 10 straipsnio 6 dalies reika-
lavimo atskleisti klientui visas sutarties sąlygas ir in-
formuoti klientą apie atlyginimo už teikiamas teisines 
paslaugas dydį, jo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, 
galimas kitas atlygintinas Advokato padėjėjo teikiamų 
paslaugų išlaidas. drausmės bylos duomenys patvirti-
na, jog Pareiškėjas Advokato padėjėjui dalimis sumo-
kėjo 1 000,00 Eur sumą. Advokato padėjėjo teigimu, 
šie mokėjimai atlikti už Pareiškėjui suteiktas teisines 
paslaugas, tačiau Pareiškėjas neigia gavęs teisines pas-
laugas, o Advokato padėjėjas nepateikė teisinių paslau-
gų suteikimą bei jų turinį patvirtinančių įrodymų, taip 
pat nėra įrodymų apie šalių susitarimą dėl tokių teisi-
nių paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo. Pinigų priėmi-
mo kvituose taip pat nenurodyta mokėjimo paskirtis. 
Pabrėžtina ir tai, jog Advokato padėjėjo pateikta su Pa-
reiškėju pasirašyta atstovavimo sutartis neatitinka tei-
sinių paslaugų sutarčiai keliamų reikalavimų, kadangi 
joje yra aptarti tik Advokato padėjėjo įgaliojimai san-
tykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teismais, kuriuose 
turėjo būti vykdomas Pareiškėjo pavedimas. Šiuo as-
pektu Advokatų garbės teismas pažymėjo, kad klien-
to atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio 
santykiai, t. y. vidiniai santykiai tarp advokato ir klien-
to bei išoriniai atstovavimo santykiai tarp advokato ir 
trečiųjų asmenų, su kuriais advokatas atlieka teisinius 
veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius 
advokato ir kliento santykius reguliuoja jų sudaryta 
teisinių paslaugų sutartis, kurioje privalo būti aptarta 
pavedimo apimtis, atlyginimas ir kitos esminės teisinių 
paslaugų sąlygos (Advokatūros įstatymo 48 straipsnio 
1 dalis, Etikos kodekso 10 straipsnio 5 ir 6 dalys), o išo-
riniams atstovavimo santykiams skiriama atstovavimo 
sutartis, savo teisine paskirtimi atitinkanti įgaliojimą, 
patvirtinanti, kokius teisinius veiksmus su trečiuoju as-
meniu turi teisę atlikti atstovas atstovaujamojo vardu 
(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.137 straips-
nis). Advokato padėjėjas nepateikė teisinių paslaugų 
suteikimą bei jų turinį patvirtinančių įrodymų (teisinių 
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paslaugų teikimo ataskaitos, specifikacijų už sugaištą 
laiką ir pan.), taip pat nėra įrodymų apie šalių susita-
rimą dėl teisinių paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo.

Pagal Advokatūros įstatymą 48 straipsnio 1 dalį 
klientas su advokatu dėl teisinių paslaugų susitaria 
pasirašydami sutartį, o pagal Advokatūros įstatymo 
50 straipsnio 1 dalį už pagal sutartį teikiamas teisines 
paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį. Be 
to, Etikos kodeksas įtvirtina advokatui taikomus sąži-
ningumo ir nepriekaištingo elgesio reikalavimus, tarp 
kurių paminėtini reikalavimai saugoti profesinę garbę 
ir orumą, nediskredituoti advokato vardo, elgtis sąži-
ningai ir garbingai (Etikos kodekso 6 straipsnio 2 da-
lies 1 ir 3 punktai) bei nustato reikalavimą užtikrinti 
advokato  ir kliento santykių sąžiningumą, teisėtumą 
ir etiškumą (Etikos kodekso 10 straipsnio 2 dalis). 
Remiantis Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 da-
limi, numatančia, jog advokato padėjėjas turi visas 
šiame įstatyme numatytas advokato teises ir pareigas, 
išskyrus narystę Lietuvos advokatūroje bei proceso 
įstatymuose nustatytus apribojimus, Advokatų garbės 
teismas sprendimu pripažino, kad Advokato padėjėjas 
pažeidė Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 
1 ir 2 punktų, 48 straipsnio 1 dalies, Etikos kodekso 
6 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų, 10 straipsnio 2, 5 ir 
6 dalių, 13 straipsnio 4 dalies reikalavimus bei nutarė 
skirti drausminę nuobaudą – papeikimą.

5. Etikos kodekso 11 straipsnis, Advokatūros įsta-
tymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punktas.

 Interesų konflikto vengimo principas

Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte 
įtvirtintas interesų konflikto vengimo principas. Pagal 
Etikos kodekso 11 straipsnio 1 dalį interesų konflikto 
vengimo principo tinkamas įgyvendinimas lemia ypač 
svarbią advokato pareigą santykiuose su klientu ir ki-
tais asmenimis veikti taip, kad būtų išvengta advokato 
klientų arba kliento ir advokato interesų priešpriešos. 
Be kita ko, Etikos kodekso 11 straipsnio 5 dalis numa-
to, jog advokatui draudžiama konsultuoti, atstovauti, 
ginti ar veikti dviejų ar daugiau klientų vardu ir (ar) 
interesais tuo pačiu klausimu ar dėl teisinių santykių, 
jeigu tų klientų interesai yra priešingi arba yra reali 
tikimybė, kad interesų konfliktas kils ateityje. 

1) Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės 
bylą, iškeltą Advokatų tarybos sprendimu dėl 
galimai pažeistų Advokatūros įstatymo 5 straips-
nio 1 dalies 5 punkto, 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 
2 punktų, Etikos kodekso 10 straipsnio 19 dalies 
ir 11 straipsnio 5 dalies reikalavimų . 

Pareiškėjas kreipėsi su skundu į Lietuvos advokatūrą 
bei nurodė, kad jis ėjo bendrovės  direktoriaus parei-
gas, o Advokatas šiai bendrovei teikė teisines paslau-
gas. Pareiškėjas, gavęs ieškinį, nagrinėjamą teisme 
civilinėje byloje, kurioje ieškovas prašo priteisti iš 
jo, kaip atsakovo, žalos atlyginimą, buvo nuvykęs 
pas Advokatą konsultacijai. ieškinyje dėl žalos atly-
ginimo ir palūkanų priteisimo ieškovas kreditoriams 
padarytą žalą kildina, be kita ko, iš Pareiškėjo, kaip 
įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl ban-
kroto bylos iškėlimo nevykdymo. Advokatas teisi-
nių paslaugų sutarčių pagrindu šioje civilinėje byloje 
atstovauja atsakovę ir trečiąjį asmenį. Pasak Pareiš-
kėjo, Advokatas yra atstovavęs bendrovės interesus 
civilinėje byloje pagal brendrovės ieškinį atsakovui 
dėl skolos priteisimo, civilinėje byloje dėl bendrovės 
bankroto bylos iškėlimo, civilinėje byloje pagal ieš-
kovo ieškinį bendrovei dėl skolos priteisimo. Pasak 
Pareiškėjo, visų įmonių santykiai yra glaudžiai tarpu-
savyje susiję, todėl gali būti naudojama informacija, 
kurią advokatas sužinojo kitose bylose. 

Advokatas, vykdydamas Lietuvos advokatūros įpa-
reigojimą, pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad 
Pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu nušalinti 
Advokatą nuo teisme nagrinėjamų dviejų civilinių 
bylų, susijusių su Skunde nurodytomis aplinkybėmis. 
Vienoje civilinėje byloje teismas skyrė atskirą teismo 
posėdį šiam klausimui išspręsti, o kitoje – nutartimi 
atsisakė priimti Pareiškėjo (atsakovo) prašymą dėl 
Advokato nušalinimo. taip pat Advokatas savo pa-
aiškinime iš esmės patvirtino visas Skunde nurodytas 
faktines aplinkybes dėl bendrovės, Pareiškėjo, trečio-
jo asmens ir jo vadovo atstovavimo teisinių paslaugų 
teikimo sutarčių pagrindu. Pasak Advokato, iki 2017-
12-20, kuomet buvo sudaryta su Pareiškėju teisinių 
paslaugų teikimo sutartis, su pastaruoju Advokatas 
jokių teisinių santykių neturėjo. 2018-03-23 Pareiš-
kėjas savo valia atsisakė Advokato paslaugų civilinėje 
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byloje bei, nenurodydamas jokių priežasčių, nutraukė 
su juo sudarytą teisinių paslaugų sutartį ir už suteiktas 
teisines paslaugas neatsiskaitė. Kaip vėliau paaiškėjo, 
Pareiškėjas sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį su 
kitu atstovu. Advokatas mano, kad Pareiškėjas siekia 
nesąžiningai nušalinti jį nuo dalyvavimo civiliniame 
procese. 

drausmės bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog 
Advokatas yra sudaręs: (1) 2016-08-31 teisinių pas-
laugų sutartį su bendrove (sutartį pasirašė Pareiškėjas, 
kaip įmonės vadovas), (2) 2017-12-20 teisinių paslau-
gų sutartį su Pareiškėju (sutartį pasirašė Pareiškėjas, 
kaip fizinis asmuo), (3) 2018-01-10 teisinių paslaugų 
sutartį su trečiuoju asmeniu (4) 2018-03-03 teisinių 
paslaugų sutartį su trečiojo asmens vadovu. Visos 
aukščiau nurodytos teisinių paslaugų sutartys nėra 
apibrėžtos konkrečiu pavedimu, byla, ginču ar kitaip 
individualizuojamu klausimu. taigi, šios sutartys su-
teikia įgaliojimus Advokatui veikti visais klausimais. 

Advokatų garbės teismas, išnagrinėjęs šią draus-
mės bylą, priimtame sprendime konstatavo, jog 
advokatas privalo atsisakyti kliento pavedimo, kai 
tokio pavedimo vykdymas sąlygoja interesų konf-
liktą ir konfidencialumo pažeidimą (Etikos kodekso 
10 straipsnio 19 dalis). Advokatui draudžiama kon-
sultuoti, atstovauti, ginti ar veikti dviejų ar daugiau 
klientų vardu ir (ar) interesais tuo pačiu klausimu 
ar teisiniame santykyje, jeigu tų klientų interesai 
yra priešingi arba yra reali tikimybė, kad interesų 
konfliktas kils ateityje (Etikos kodekso 11 straipsnio 
5 dalis). Šiuo atveju Advokato klientų interesai tuo 
pačiu klausimu yra priešingi, todėl Advokatų garbės 
teismas konstatavo, jog yra nustatytas interesų konf-
liktas. Advokatas, anksčiau atstovavęs bendrovės 
interesus, privalėjo įvertinti galimus priešingus šios 
bendrovės buvusio vadovo (Pareiškėjo) interesus 
bei nepriimti pavedimo atstovauti Pareiškėją toje 
pačioje civilinėje byloje. taip pat pabrėžtina, jog 
teisiniame santykyje, kuris nesusijęs su byla, kurioje 
advokatas yra ar buvo byloje vienos šalies atstovas 
arba gynėjas, advokatas gali konsultuoti, atstovauti 
ar veikti prieš buvusį savo klientą, kuriam advokatas 
teikė klientui teisines paslaugas, kai tenkinamos abi 
šios sąlygos: 1) visi tokie klientai, būdami tinkamai 

informuoti, aiškiai sutinka dėl tokio teisinių paslau-
gų teikimo (įskaitant iš anksto gaunamą sutikimą); 
2) nebus pažeistas nė vieno tokio kliento informa-
cijos konfidencialumas (Etikos kodekso 10 straips-
nio 21 dalyje). Nagrinėjamu atveju buvęs klientas, 
Pareiškėjas, tokio sutikimo nėra davęs, priešingai – 
sužinojęs apie galimą interesų konfliktą, Advokatui 
atstovaujant trečiąjį asmenį ir trečiojo asmens va-
dovą, nedelsdamas atsisakė Advokato paslaugų ir 
nutraukė su juo teisinių paslaugų teikimo sutartį. 
Advokatų garbės teismas, įvertinęs aukščiau nuro-
dytas aplinkybes, nutarė pripažinti, kad Advokatas 
pažeidė 11 straipsnio 5 dalies reikalavimus ir skyrė 
Advokatui drausminę nuobaudą – pastabą.

6. Etikos kodekso 12 straipsnis. Advokatų tarpu-
savio santykių demokratiškumo, kolegiškumo 
ir sąžiningos konkurencijos principas bei rea-
li vadovavimo advokato padėjėjui praktika

Etikos kodekso 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog 
advokatų, kaip vieningos ir garbios profesinės korpora-
cijos narių, tarpusavio santykiai turi būti grindžiami de-
mokratiškumo, kolegiškumo ir sąžiningos konkurencijos 
principais. Pagal Etikos kodekso 12 dalies 2 punktą 
advokatų tarpusavio santykių demokratiškumo įgyven-
dinimo būtina prielaida yra advokatų aktyvus dalyva-
vimas Lietuvos advokatūros ir jos organų veikloje bei 
privalomas dalyvavimas visuotiniuose advokatų susirin-
kimuose sprendžiant svarbiausius Lietuvos advokatūros 
gyvavimo, veiklos ir valdymo klausimus. Etikos kodekso 
12 straipsnio 5 dalis, be kita ko, numato, jog Advokato 
padėjėjo praktikos vadovas privalo realiai ir veiksmin-
gai vadovauti padėjėjo praktikai. 

1) Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės 
bylą, iškeltą pagal Advokatų tarybos sprendi-
mą dėl galimai pažeistų Advokatūros įstatymo 
5 straipsnio 5 punkto, 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 
5 punktų ir Etikos kodekso 9 straipsnio 1 ir 2 da-
lių, 10 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 5 dalies 
reikalavimų. 

Lietuvos advokatūroje buvo gauta teismo nutartis dėl 
Advokato profesinės veiklos. teismo vertinimu, kai 
kurios Advokato parengto apeliacinio skundo dalys 
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pasižymi užgaulia, hiperbolizuota argumentacija ir 
nepagarbos demonstravimu tiek priešingai proceso 
šaliai, tiek teismui ar konkrečią bylą nagrinėjusiam 
teisėjui.

Vykdydamas Lietuvos advokatūros įpareigojimą, 
Advokatas pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, jog 
fiziniam asmeniui buvo skirta valstybės garantuoja-
ma teisinė pagalba, kuris pageidavo, jog jo interesus 
teisme atstovautų ne paskirtas teikti teisinę pagalbą 
Advokatas, o Advokato padėjėjas. Pasak Advokato, 
Advokato padėjėjas atstovavo fizinio asmens inte-
resams pirmosios instancijos teisme, po to parengė 
apeliacinį skundą, kurį Advokatas tik pasirašė. Advo-
katas išreiškė apgailestavimą, jog Advokato padėjė-
jo parengtą apeliacinį skundą pasirašė jo neskaitęs. 
Advokatas sutiko, jog kai kurie pavartoti apeliacinia-
me skunde išsireiškimai ir žodžiai galėjo būti priim-
tinesni ir švelnesni bei nurodė, jog ateityje panašūs 
atvejai nepasikartos.

Advokatų garbės teismas, išnagrinėjęs drausmės bylą, 
priimtame sprendime pažymėjo, jog pagal Etikos ko-
dekso 9 straipsnio 2 dalies ir 10 straipsnio 1 dalies 
reikalavimus advokatas visada privalo veikti profe-
sionaliai, pareigingai ir dalykiškai, savo profesines 
pareigas vykdyti nepriekaištingai, laiku, kvalifikuo-
tai, stropiai ir protingai. Lojalumas klientui yra profe-
sionalaus advokato skiriamasis bruožas. Šiuo atveju 
Advokatas, pasirašydamas ir pateikdamas teismui 
Advokato padėjėjo parengtą apeliacinį skundą civili-
nėje byloje, su kurio turiniu net nebuvo susipažinęs, 
pažeidė Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 
1 punkte nustatytą reikalavimą sąžiningai atlikti savo 
pareigas, laikytis Etikos kodekso reikalavimų bei pa-
gal Etikos kodekso 9 straipsnio 2 dalies reikalavimą 
visada veikti profesionaliai, pareigingai ir dalykiškai, 
savo profesines pareigas vykdyti nepriekaištingai, 
laiku, kvalifikuotai, stropiai ir protingai. Nors Advo-
katas buvo paskirtas fiziniam asmeniui teikti valsty-
bės garantuojamą teisinę pagalbą, pastarajam teisines 
paslaugas, kaip minėta, teikė Advokato padėjėjas, 
o Advokatas nebendravo su klientu, kaip ir nesiekė 
išsiaiškinti jo pozicijos. Atsižvelgiant į tai, Advoka-
tų garbės teismas konstatavo, jog Advokatas savo 
veiksmais pažeidė Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 

1 dalies 5 punkte ir Etikos kodekso 10 straipsnio 
1 dalyje įtvirtintą lojalumo klientui principą, įparei-
gojantį advokatą paslaugas klientui teikti taip, kad 
tai labiausiai atitiktų kliento interesus. taip pat išna-
grinėjus drausmės bylą nustatyta, jog Advokatas yra 
Advokato padėjėjo praktikos vadovas. Advokato pa-
dėjėjui parengus apeliacinį skundą, kurio kai kurios 
dalys pasižymi užgaulia, hiperbolizuota argumentaci-
ja bei demonstruoja nepagarbą tiek priešingai proceso 
šaliai, tiek teismui ar konkrečią bylą nagrinėjusiam 
teisėjui, Advokatas su šiuo procesiniu dokumen-
tu nesusipažino, tuo pažeisdamas ir Etikos kodekso 
12 straipsnio 5 dalyje numatytą pareigą realiai ir 
veiksmingai vadovauti advokato padėjėjo praktikai.

Advokatų garbės teismas, išnagrinėjęs šią drausmės 
bylą, priėmė sprendimą, kuriuo pripažino, jog Advo-
katas pažeidė Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 
5 punkto, 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktų, Eti-
kos kodekso 9 straipsnio 1 ir 2 dalių, 10 straipsnio 
1 dalies, 12 straipsnio 5 dalies reikalavimus bei skyrė 
drausminę nuobaudą – pastabą.

7. Etikos kodekso 13 straipsnis. 
Advokatų ir Lietuvos advokatūros organų santy-
kių geranoriškumo principas

Etikos kodekso 13 straipsnio 1 dalis numato, jog 
advokato ir Lietuvos advokatūros organų tarpusavio 
santykiai grindžiami abipuse pagarba ir geranoriš-
ku bendradarbiavimu. Etikos kodekso 13 staipsnio 
3 dalyje numatyta, kad advokatas privalo vykdyti 
Lietuvos advokatūros, jos organų sprendimus ir nu-
tarimus, kviečiamas laiku atvykti ir bendradarbiauti. 
Pagal Etikos kodekso 13 staipsnio 4 dalį, jeigu Lie-
tuvos advokatūra, jos organas, komitetas, komisija 
ar jų narys pagal kompetenciją kreipiasi į advokatą 
kokiu nors klausimu ar prašo paaiškinti aplinkybes, 
susijusias su advokatu ar advokato profesine veikla, 
ir (ar) pateikti tam tikrus duomenis, advokatas priva-
lo per nurodytą terminą pateikti Lietuvos advokatūrai 
paaiškinimą ir reikiamus duomenis. Apie tai, kad ne-
gali įvykdyti Lietuvos advokatūros organų sprendimų 
ir nutarimų arba atvykti, advokatas privalo nedels-
damas informuoti Lietuvos advokatūrą ir paaiškinti 
nevykdymo ar neatvykimo priežastis. 
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1) Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės 
bylą, iškeltą Advokatų tarybos sprendimu dėl ga-
limai pažeistų Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 
1 dalies 1 ir 2 punktų, Etikos kodekso 6 straips-
nio 2 dalies 1 punkto, 7 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 
13 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimų. 

Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos advokatūrą su skundu, 
kuriame nurodo, kad Advokatas, priėmęs pavedimą 
atstovauti jo sutuoktinės interesams, dalyvavo televi-
zijos laidose ir viešai komentavo apie Pareiškėjo as-
meninį gyvenimą. 

Lietuvos advokatūra kreipėsi į Advokatą su prane-
šimu apie gautą skundą, kuriuo prašė iki nurodyto 
termino pateikti paaiškinimą dėl skunde nurodytų 
aplinkybių, tačiau Advokatas su Lietuvos advokatūra 
nebendradarbiavo, t. y. nustatytais terminais jokių pa-
aiškinimų nepateikė. 

Atsižvelgiant į tai, kad Advokatas nebendradar-
biavimo su Lietuvos advokatūra, neteikė paaiški-
nimų ir dėl to nesigaili bei nelaiko Etikos kodekso 
13 straipsnio 4 dalies reikalavimų pareiga, Advo-
katų garbės teismas konstatavo, jog Advokatas pa-
žeidė Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 
1 punktą bei Etikos kodekso 13 straipsnio 4 da-
lies reikalavimus ir skyrė Advokatui drausminę 
nuobaudą – pastabą. 

8. Etikos kodekso 14 straipsnis. 
Pagarbos valstybei ir visuomenei principas

Pagal Etikos kodekso 14 straipsnio 1 dalį bendrau-
damas su valstybės ir visuomenės institucijomis, 
įstaigomis ir asmenimis ar atlikdamas profesines 
pareigas teisme, kitose institucijose ir įstaigose 
advokatas privalo veikti pagarbiai, korektiškai ir 
dalykiškai, laikydamasis nustatytų elgesio stan-
dartų ir reikalavimų bei gerbdamas kitų asmenų 
teises. Advokatas, sužinojęs, kad paskirtu laiku 
negalės dalyvauti posėdyje arba atlikti kitą pro-
fesinę pareigą teisme, kitoje institucijoje ar įstai-
goje arba su kitu asmeniu, privalo nedelsdamas 
apie tai informuoti teismą, instituciją, įstaigą ar 
suinteresuotą asmenį, o teisės aktuose nurodytais 

atvejais – pranešti apie neatvykimo priežastis 
(Etikos kodekso 14 straipsnio 2 dalis). Advokatas, 
atstovaujantis klientui (ginantis klientą) teisme, 
privalo nedelsdamas pranešti teismui apie atsto-
vavimo (gynybos) santykių pabaigą ar pasikeitimą 
(Etikos kodekso 14 straipsnio 3 dalis).

1) Advokatų garbės teismas išnagrinėjo drausmės 
bylą, iškeltą Advokatų tarybos sprendimu dėl ga-
limai pažeistų Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 
1 dalies 1 ir 2 punktų, Eikos kodekso 6 straipsnio 
1 dalies 1-3 punktų bei 14 straipsnio 1 dalies rei-
kalavimų nuostatų reikalavimų. 

Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos advokatūrą su skun-
du dėl Advokato profesinės veiklos ir etikos, ku-
riame nurodoma, kad Advokatas civilinėje byloje, 
nagrinėjamoje dėl nepilnamečio vaiko gyvenamo-
sios vietos pakeitimo, atstovauja atsakovę bei rašo 
melagingus skundus į Pareiškėjo darbovietę, po 
teismo posėdžio pasilieka teismo posėdžių salėje ir 
teisme dirbantiems asmenims pasakoja apie Pareiš-
kėją šmeižiančius bei tikrovės neatitinkančius fak-
tus, melagingai teigia teismui, kad Pareiškėjas turi 
namą, pastatytą be statybos leidimų, melagingai kal-
ba apie jo draugus, kad jie neturi šeimos, įžeidinėja 
Pareiškėją, grasina susidoroti su Vaikų teisių apsau-
gos specialiste. Kartu su skundu Pareiškėjas pateikė 
Lietuvos advokatūrai skunde nurodytas aplinkybes 
patvirtinantį vaizdo įrašą.

Lietuvos advokatūroje buvo gautas Advokato paaiš-
kinimas. Advokatas dėl skunde nurodomų aplinkybių 
paaiškinime nepasisakė, tačiau nurodė, kad Pareiškė-
jas teisme paskui Advokatą sekioja su savo mobiliuo-
ju telefonu bei jį filmuoja ir fotografuoja, o taip pat 
imasi kitų netinkamų jo atžvilgiu veiksmų. 

Advokatų garbės teismas, priimdamas šioje draus-
mės byloje sprendimą, įvertino byloje esančius 
duomenis, įskaitant ir vaizdo įrašą. Advokatų gar-
bės teismas sprendimu pripažino, kad toks nepa-
garbus Advokato elgesys nesuderinamas ne tik su 
Etikos kodekso 6 straipsnio nuostatomis (advokato 
pareiga saugoti profesinę garbę ir orumą, nedis-
kredituoti advokato vardo, būti nepriekaištingos 



2.  Lietuvos advokatų Garbės teismo 2019 metų veiklos ataskaita 32 / 90

reputacijos ir ją saugoti), tačiau ir su Etikos ko-
dekso 14 straipsnio 1 dalies keliamais reikalavi-
mais (bendraudamas su valstybės ir visuomenės 
institucijomis, įstaigomis ir asmenimis ar atlikda-
mas profesines pareigas teisme, kitose institucijose 

ir įstaigose advokatas privalo veikti pagarbiai, ko-
rektiškai ir dalykiškai, laikydamasis nustatytų el-
gesio standartų ir reikalavimų bei gerbdamas kitų 
asmenų teises) bei skyrė Advokatui drausminę 
nuobaudą – papeikimą. 

_______________

Advokatų garbės teismas, apibendrindamas išnagrinėtų drausmės bylų praktiką, siekia paaiškinti kai kurių 
dažniausiai advokatų veikloje aptinkamų Etikos kodekso nuostatų taikymą, užtikrinti advokatų profesinę etiką 
ir veiklos drausmę, taip pat saugoti Lietuvos advokatūros autoritetą ir advokato vardą. Advokatų garbės teismo 
nuomone, drausminės atsakomybės tikslus galima pasiekti ir netaikant drausminio poveikio priemonių, todėl 
kiekvienu atveju Advokatų garbės teismo pareiga išsamiai išsiaiškinti visas aplinkybes, lėmusias pažeidimo 
padarymą, taip pat įvertinti advokato ar advokato padėjėjo elgesį prieš drausmės bylos iškėlimą ir po jos bei 
sudaryti galimybę advokatui ir advokato padėjėjui pašalinti pažeidimus. 

Advokatų garbės teismo nariai: 

Advokatas Jonas Saladžius (Advokatų garbės teismo pirmininkas)

Advokatas Juozas Čivilis (Advokatų garbės teismo pirmininko pavaduotojas)

Advokatė džiolana tarvainytė 

Advokatas Justinas Usonis

Advokatas Jonas Kairevičius

Advokatų garbės teismo referentė: 

Advokatė Lina Sakalauskienė
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Lietuvos advokatūros revizijos komisija, susidedanti 
iš advokatų: daivos Jurevičienės (pirmininkė), Vik-
torijos Čivilytės ir Audriaus Bitino, vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 62 str. 
1 d., Lietuvos advokatūros j statų 21.7 punktu, Vi-
suotinio advokatų susirinkimo, vykusio 2017-05-
05, sprendimais ir Lietuvos advokatūros advokatų 
tarybos sprendimais, priimtais 2017 metais, taip pat 
2020-02-26 nepriklausomo auditoriaus (UAB „Aps-
kaitos ir mokesčių konsultacijos“) išvada, patikrino 
Lietuvos advokatūros 2019 metų finansinę veiklą.

Revizijos komisija atlikdama patikrinimą naudojosi au-
ditą atlikusios įmonės ir auditoriaus pateiktais duome-
nimis bei Lietuvos advokatūros pateikta informacija.

Lietuvos advokatūros auditą už 2019 metus atliko 
UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ auditorius 
dainius Vaičekonis (pažymėjimo Nr. 001215). Auditą 
atliko įmonė ir auditorius, kurie pagal LR audito įsta-
tymo 23-24 str. yra įrašyti į Audito įmonių sąrašą ir 
Auditorių sąrašą. Pagal LR audito įstatymo 2 str. 1 ir 
2 d., tiek auditą atlikęs auditorius, tiek audito įmonė 
yra atestuotos ir turi teisę tokį auditą atlikti. Pagrindas 
auditoriaus nuomonei pareikšti ir jų atsakomybė pa-
gal tarptautinius audito standartus išsamiai apibūdinta 
auditoriaus išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomy-
bė už finansinių ataskaitų auditą“. Pagal tarptautinių 
buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių 
profesionalų etikos kodeksą ir Lietuvos Respublikos 
finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, su-
sijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Nuomonę 
pareiškęs auditorius yra nepriklausomas nuo Lietuvos 
advokatūros. Lietuvos advokatūros finansinių atas-
kaitų auditas buvo atliktas pagal LR audito įstatymo 
2 str. 10 d. reikalavimus, t.y. buvo patikrintos Lietuvos 
advokatūros finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada 
pateikta vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių 

finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais. At-
likdami auditą auditoriai naudojosi visomis teisėmis ir 
laikėsi pareigų, kurias jiems suteikia ir nustato Audi-
to įstatymo 27-30 str. Audito išvada sudaryta laikantis 
Audito įstatymo 33 str, reikalavimų.

patikrinimo metu nustatyta

Lietuvos advokatūra apskaitą vykdo ir finansines 
ataskaitas rengia vadovaudamasi LR Finansų minis-
tro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „dėl 
pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juri-
dinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių atas-
kaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo 
ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių 
aukų) įvertinimo nuostatomis bei tokią vidaus kon-
trolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansi-
nėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų 
dėl apgaulės ar klaidos. Buhalterinę apskaitą tvarko 
kompiuterinės programos pagalba. 2019 m. apskaitos 
politika pakeista nebuvo.

Lietuvos advokatūros balansas ir veiklos re-
zultatų ataskaita sudaryta 2020-02-24, pagal 
2019-12-31 duomenis.

Lietuvos advokatūros balansas ir veiklos rezultatų 
ataskaita sudaryti pagal Lietuvos advokatūros vyr. 
buhalterės Jolitos Muntrimienės pateiktus duomenis. 
Revizijos komisija neturi pagrindo abejoti, kad audi-
toriams buvo pateikti visi reikalingi duomenys ir do-
kumentai nepriklausomo auditoriaus išvadai sudaryti.

Šiuos finansinius dokumentus patvirtino Lietuvos 
advokatūros vyr. buhalterė Jolita Muntrimienė, 
kuri pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės aps-
kaitos įstatymo 11 str. yra atsakinga už buhalterinių 
įrašų teisingumą, ir Advokatų tarybos pirmininkas 
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ignas Vėgėlė, kuris pagal LR buhalterinės apskai-
tos įstatymo 21 str. yra atsakingas už apskaitos 
organizavimą. teikdami išvadą UAB „Apskaitos 
ir mokesčių kosultacijos“ Lietuvos advokatūros 
vadovybės atsakomybės pagrindus patikrino ir tai 
nurodė išvadoje.

iš Revizijos komisijai pateiktų dokumentų, dary-
tina išvada, kad apskaitos dokumentai atitinka LR 
buhalterinės apskaitos įstatymo 13-14 str. išdėstytus 
reikalavimus, kadangi auditorius šiuos dokumentus 
vertino pateikdami nepriklausomo auditoriaus išva-
dą, patvirtinančią, kad „<...> įvertino bendrą finan-
sinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turini įskaitant 
atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti 
pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų 
teisingo pateikimo koncepciją ““ .

Be to, patikrinta kaip buvo laikomasi 2019-05-10 Vi-
suotiniame advokatų susirinkime patvirtintos pajamų 
ir išlaidų sąmatos. Patikrinimo metu buvo patikrin-
ta Lietuvos advokatūros ir jos valdymo organų vei-
kla, kuri buvo finansuojama Lietuvos advokatūros 
lėšomis.

Patikrinimo metu nustatyta:

Pagal pajamų-išlaidų ataskaitą parengtą pinigų aps-
kaitos principu, Lietuvos advokatūros pajamos 
2019 m. 1188156 Eur pajamų, išlaidos - 1123701 Eur. 
(žr. 2019 m Pajamų-išlaidų sąmatos įvykdymą).

pajamos

2019 metus Lietuvos advokatūra faktiškai gavo 
1188156 Eur įplaukų. iš jų:

 � advokatų ir advokatų padėjėjų įmokos - 
893031 (planuota gauti - 880000 Eur);

 � neįrašytų į praktikuojančius advokatus asmenų 
įmokos - 60474 Eur (planuota gauti - 80000 Eur);

 � stojamasis mokestis - 40780 Eur (planuota gauti 
- 48000 Eur);

 � gauta parama ir kitas tikslinis finansavimas - 
45996 Eur (planuota gauti - 45000 Eur);

 � advokatų egzaminai - 39173 Eur (planuota gauti 
- 41000 Eur);

 � advokatų ir advokatų padėjėjų mokymai - 
88285 Eur (planuota gauti - 80000 Eur);

 � palūkanos ir kitos komercinės veiklos pajamas 
20417 Eur (planuota gauti - 14000 Eur).

išlaidos

Per 2019 metus Lietuvos advokatūra faktiškai paty-
rė 1123701 Eur išlaidų, planuota 1187000 Eur, t .y . 
5 proc. mažiau, nei planuota.

 � 2019 metais su darbo santykiais susijusiems įsi-
pareigojimams vykdyti išleista 495942 Eur (pla-
nuota išleisti 512000 Eur), t.y. išmokėta darbo 
užmokesčio - 486056 Eur, valstybinio socialinio 
draudimo įmokos 9886 Eur. Įvertinus darbuoto-
jų metinius veiklos rezultatus, Advokatų tarybos 
sprendimu Lietuvos advokatūros administracijos 
darbuotojams buvo išmokėtos metinės premijos 
9831 Eur. Paslaugoms pagal teisinių paslaugų 
sutartis išleista 74760 Eur. Buvo planuota išleisti 
78000 Eur (4 proc. mažiau).

 � Egzaminų komisijos nariams išmokėta 24780 Eur 
(planuota 23000 Eur). dėl įmokų, gautų už kva-
lifikacinius egzaminus perskirstymo tarp ankstes-
nių ir 2019 metų, egzaminų organizavimo išlaidos 
buvo viršytos 1780 Eur.

 � 2019 m. tarnybinėms komandiruotės Lietuvos 
advokatūra išleido 33982 Eur (planuota išleisti 
33000 Eur). išlaidų viršijimas susidarė dėl pagal 
sutartį sumokėto avanso už 2020 m advokatų tary-
bos darbinės sesijos organizavimą.

 � ilgalaikio turto įsigijimui išleista 13891 Eur (planuo-
ta 22000 Eur). Įdiegta elektroninė parduotuvė lashop 
(išleista 4780 Eur), įsigytas dokumentinis filmas, su-
kurtas Advokatūros šimtmečiui (išleista 7850 Eur), 
atnaujinta susidėvėjusi kompiuterinė technika.

 � inventoriui įsigyti išleista 7408 Eur (seifas, bui-
tinė technika, planšetės medžiagos pateikimui 
advokatų tarybos posėdžių metu, baldai ir kom-
piuterinė įranga advokatų kambariams, ryšio prie-
monės ir kt.).
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 � Remonto ir atnaujinimo darbai. 2019 metais Lie-
tuvos Aukščiausiojo teismo patalpose atliktas 
patalpų, kuriose įrengtas advokatų kambarys, re-
montas, sumontuota praėjimo kontrolės sistema. 
Bendra darbų suma 2738 Eur.

 � Advokatūros patalpų išlaikymui skirta 21167 Eur 
(planuota 26000 Eur) .

 � 2019 metais transporto išlaikymui išleista 
11055 Eur (automobilio nuoma, degalų įsigijimas, 
automobilio plovimas, tepalų keitimas ir kitos su 
automobilio eksploatavimu susijusios išlaidos). 
Planuota 14000 Eur .

 � Advokatų ir advokatų padėjėjų mokymui išleista 
54007 Eur. Planuota 67000 Eur. Lektoriams išmo-
kėta 37046 Eur, patalpų ir įrangos nuomai skirta 
4589 Eur, kitoms su seminarų organizavimu susi-
jusioms išlaidoms (kavos pertraukėlės, seminarų 
medžiaga ir pan.) išleista 12372 Eur.

 � 2019-ieji metai prasidėjo Advokatų tarybos pir-
mininko prof. dr. igno Vėgėlės susitikimais su 
advokatais, advokatų padėjėjais. Pirmieji susiti-
kimai organizuoti didžiuosiuose šalies miestuose: 
Šiauliuose (sausio 11 d.) ir Kaune (vasario 1 d.). 
Jų metu pristatyti Advokatūros prioritetiniai metų 
darbai, Advokatūros vykdomi ilgalaikiai projek-
tai, kalbėta apie elektroninių paslaugų advoka-
tams kūrimą ir tobulinimą. daugiausiai dėmesio 
skirta bendruomenės informavimui apie valstybės 
institucijų iniciatyvas, susijusias su Advokatūra 
bei veiksmus siekiant realių pokyčių ir reformos 
VGtP srityje.

 � 2019-aisiais pirmininkas taip pat aplankė Vilniaus 
(kovo 14 d.), Klaipėdos (kovo 15 d.), Panevėžio 
(kovo 22 d.), Alytaus (kovo 29 d.), tauragės (ba-
landžio 23 d.), antrą kartą Kauno (spalio 18 d.) ir 
Klaipėdos (lapkričio 29 d.) advokatus ir advokatų 
padėjėjus. Susitikimų programą sudarė ir organi-
zuoti seminarai. Jie visiems dalyviams buvo ne-
mokami.

 � Lietuvos advokatūros organizuoti renginiai bei 
lėšos, skirtos jų organizavimui - konferencijų ir 
kitų renginių organizavimui išleista 75137 Eur 
(planuota 78000 Eur), taip pat skirta paramos už 
4180 Eur kitų organizacijų renginiams finansuoti.

• Kitos, aukščiau nepaminėtos išlaidos:
 - Biuro išlaidos (prekių skirtų pardavimui įsigiji-
mo savikaina, ryšio ir interneto išlaidos, pašto ir 
kurjerių paslaugos, leidinių prenumeratos, org-
technikos nuomos ir aptarnavimo išlaidos, kan-
celiarinės prekės ir kitos išlaidos) - 46.190 Eur;

 - informacinių technologijų tobulinimas ir aptar-
navimas - 25.727 Eur;

 - Nario mokestis tarptautinėms organizacijoms 
- 12.847 Eur; Visuotinio advokatų susirinkimo 
organizavimo išlaidos - 40.352 Eur;

 - Reprezentacinės išlaidos - 14.917 Eur;
 - Atlygis už dalyvavimą kratose - 12.000 Eur;
 - Kitos išlaidos (sveikinimai, užuojautos, blan-
kai, advokatų (padėjėjų) pažymėjimai, žinias-
klaidos stebėsena, vertimo paslaugos, komisi-
niai bankams ir pan.) - 40.535 Eur.

Lėšos, išmokėtos Lietuvos advokatūros valdymo 
organų nariams, kitokiu nei darbo užmokesčio pa- 
grindu:

 � Garbės teismo nariams už veiklą Garbės teisme 
pagal 2012 m. balandžio 20 d. visuotinio susirin-
kimo sprendimą išmokėta 48.480 Eur.

 � drausmės komiteto nariams už veiklą drausmės 
komitete pagal 2015 m vasario 5 d., 2015 m. bir-
želio 18 d. ir 2016 m. birželio 9 d. tarybos spren-
dimus išmokėta 35.984 Eur, iš jų tarybos nariams 
8 .056 Eur .

 � Lietuvos advokatų tarybos nariams, skaičiusiems 
paskaitas Lietuvos advokatūros organizuojamuo-
se seminaruose, mokami 2015 m. sausio 8 d. Lie-
tuvos advokatūros advokatų tarybos sprendimu 
patvirtinti įkainiai. Už seminarų vedimą advoka-
tams veikiantiems taryboje ir Garbės teisme iš-
mokėta 4.013 Eur.

 � Kitų išmokų Lietuvos advokatūros advokatų tary-
bos nariams (ne darbo sutarties pagrindu) mokėta 
nebuvo.

 � išsibraukus iš praktikuojančių advokatų sąrašo, vado-
vaujantis 2013 m. balandžio 12 d. (su 2015 m. kovo 
20 d. ir 2016 m. balandžio 15 d, pakeitimais) visuotinio 
advokatų susirinkimo sprendimu ,.dėl įmokų Lietuvos 
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advokatūros funkcijoms atlikti“, advokatų taryba Lie-
tuvos advokatūros asociacijos nariams ar jų artimie-
siems 2019 m. skyrė 35.923 Eur vienkartinių išmokų.

Visos išlaidos, kurioms būtinas advokatų tarybos prita-
rimas, buvo svarstomos advokatų tarybos posėdžiuose.

Lietuvos advokatūros organizuoti renginiai

Viena Lietuvos advokatūros vertybių - bendruomeniš-
kumas. tvirta bendruomenė ne tik lengviau sprendžia 
problemas, bet ir greičiau juda link siekiamo tikslo.

Jau gražia tradicija tapusi yra kasmetinė bendruome-
nės šventė, skirta Lietuvos advokatūros advokatams, 
advokatų padėjėjams ir jų šeimoms. Ji vyko gegužės 
11 dieną Palangoje. Renginys išsiskyrė itin turininga 
edukacine ir kultūrine programa tiek suaugusiems, 
tiek vaikams. Suaugusiems buvo surengtos ir spor-
to veiklos: teniso, krepšinio turnyrai. Renginio metu 
vyko apskrito stalo diskusija „Advokato profesinės 
garantijos - kaip teisė į teisingą teismą“.

Rugsėjo mėnesį Advokatūra prisidėjo prie sporto 
klubo „Advoco“ organizuojamų Vi-ojo tarptautinio 
futbolo ir teisininkų teniso „LAW SLAM 2019“ tur-
nyrų Lietuvos advokatūros taurei laimėti. Renginių 
tikslas - suburti teisininkų bendruomenę neformalioje 
aplinkoje ir skatinti bendravimą. Į renginius dalyvauti 
buvo kviečiami advokatai, teisėjai bei kiti teisininko 
išsilavinimą turintys futbolo bei teniso sportui prijau-
čiantys asmenys, kolegos iš užsienio.

Leidyba ir e-parduotuvė

Birželio 11 d. Martyno Mažvydo bibliotekoje Lie-
tuvos advokatūra pristatė išleistą knygą „Advokatū-
ros teisė“. tai - pirmą kartą Lietuvos teisės istorijoje 
išleista knyga, skirta advokatams ir jų padėjėjams, 
kitų teisinių profesijų atstovams, teisės studijų stu-
dentams, taip pat visiems žmonėms, besidomintiems 
advokatūros teise ir jos problematika.

Rugpjūčio 5 d. buvo įdiegta internetinė platforma 
- Advokatūros e-parduotuvė www.lashop.lt. Advo-
katų ir advokatų padėjėjų patogumui internetinėje 

parduotuvėje galima įsigyti knygą „Advokatūros 
teisė“, įvairių Advokatūros suvenyrų, Advokatūros 
ženklų, kasdieninėje veikloje naudojamų blankų. Mi-
nėtoje platformoje taip pat yra galimybė nusipirkti 
bilietus į Lietuvos advokatūros organizuojamus se-
minarus ir kitus renginius.

konferencijos

Liepos 4-5 dienomis Lietuvos advokatūra kartu su 
Lietuvos Respublikos Seimu ir Lietuvos teisininkų 
draugija organizavo 6-tąjį Pasaulio lietuvių teisininkų 
kongresą „Žmogus ir teisinė valstybė: Lietuva globa-
liame pasaulyje“.

Spalio 23 dieną Lietuvos advokatūra kartu su Myko-
lo Romėno universitetu, Seimo teisės ir teisėtvarkos 
komitetu, Konstituciniu teismu organizavo tarptauti-
nę konferenciją „Konstituciniai teisėkūros principai: 
įgyvendinimo patirtis ir iššūkiai“. Ši konferencija or-
ganizuojama septynerius metus, šį kartą jį buvo skirta 
Konstitucijos dienai paminėti.

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos advokatūra ir to-
liau tęsė Europos tarybos Europos žmogaus teisių 
švietimo programos teisininkams (HELP) įgyven-
dinimą bei skelbė dalyvių atranką dalyvauti „HELP 
in the 28“ ES finansuojamo projekto nuotoliniuose 
mokymuose.

HELP - tai elektroninė e-mokymų platforma, kurioje 
dalyviai susipažįsta su mokomąja medžiaga bei at-
lieka užduotis nuotoliniu būdu. Mokymų medžiagą 
rengia Europos tarybos sudaryta tarptautinė ekspertų 
grupė. 2019 m. vyko mokymai tema „duomenų ap-
sauga ir privatumo kriterijai“. Juose dalyvavo apie 
30 advokatų.

socialiai atsakinga

Gruodis - vienas intensyviausių mėnesių Lietuvos 
advokatūrai.

Gruodžio 2-13 dienomis Lietuvos advokatūra, pasi-
telkusi Lietuvos Caritas ir Maltos ordino Pagalbos 
tarnybą (MOPT) bei Nacionalinio skurdo mažinimo 

http://www.lashop.lt
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organizacijų tinklą įgyvendino tęstinę socialinę akci-
ją. Jos metu šalies gyventojams buvo teikiama nemo-
kama teisinė pagalba (pro bono). Pasinaudoti tokia 
galimybe lietuviai turėjo net dvi savaites. Minėtų 
konsultacijų sąraše: vartotojų teisių apsaugos, civili-
nės, administracinės ir baudžiamosios teisės, šeimos, 
darbo, paveldėjimo, nekilnojamo turto klausimai. 
Svarbu paminėti tai, kad 2017 metais startavusi ak-
cija yra tęstinė.

Gruodžio 3 d. - svarbi diena Lietuvos advokatūrai, 
tądien minima Advokatūros diena. ta proga organi-
zuojami savaitės renginiai. Vienas iš jų - XiV-asis 
tarptautinis advokatų krepšinio turnyras, kuris buvo 
organizuojamas kartu su advokatų sporto klubu 
„Advoco“.

tradiciškai ši profesinė šventė pradedama Šv. Mi-
šiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje už advokatų 
bendruomenę. Vėliau Lietuvos mokslų akademijoje 
vyko seminaras tema „Korupcinių nusikaltimų sudė-
čių taikymo ir įrodinėjimo aktualijos“, po kurio - iš-
kilminga eisena Gedimino prospektu (gruodžio 6 d.). 
Ja siekiama parodyti, kad advokatai ir toliau visomis 
teisinėmis priemonėmis gins Lietuvos piliečių bei 
savo bendruomenės interesus. tai buvojau ketvirtoji 
eisena.

Gruodžio 5 d. įvyko jau septintasis atviras šachma-
tų „žaibo“ turnyras „Lietuvos Advokatūros taurės 
2019“. tai - vienas iš Advokatūros savaitės renginių. 
Lietuvos advokatūros organizuotame šachmatų turny-
re dalyvavo 24 žaidėjai, iš jų 9 advokatai ir padėjėjai.

dar viena kilni Lietuvos advokatūros tradicija - ap-
lankyti ir vesti pamokas moksleiviams. 2019 metais 
gruodį advokatai lankėsi šalies ugdymo įstaigose, ku-
riose pristatė advokato profesiją, papasakojo, kokia 
yra jų darbo kasdienybė.

Advokatūros savaitę vainikavo iškilmingas renginys, 
vykęs gruodžio 13 d. Lietuvos operos ir baleto tea-
tre. tradiciškai iškilmingame vakare garbės ženklais 
buvo apdovanoti iškilūs advokatai ir įvertinti teisės 
temomis rašantys žurnalistai. Kultūrinės dalies metu 
svečiai klausėsi ir stebėjo operetę „Kandidas“.

komandiruočių tikslas ir nauda Lietuvos 
advokatūrai

Pagrindinis komandiruočių į CCBE susitikimus tikslas 
- palaikyti draugiškus ir kolegiškus ryšius bei santykius 
su kitų advokatūrų delegacijomis. tokie ryšiai leidžia 
labai operatyviai susirinkti reikiamą informaciją dėl 
advokato profesijos teisinio reglamentavimo iš esmės 
bet kuriuo aspektu (pavyzdžiui, Šiaurės - Baltijos šalių 
advokatūrų informacija dėl sveikatos patikros reikala-
vimų, keliamų advokatams buvo surinkta per savaitę 
ir ši informacija buvo panaudota teikiant Advokatūros 
poziciją Sveikatos apsaugos ministerijai).

tokie kontaktai leidžia sužinoti gerąsias praktikas bei 
iššūkius, kylančius profesijai (pavyzdžiui, asmens 
duomenų apsauga arba pinigų plovimo prevencija). 
Periodiškai, oficialių susitikimų metu ar jų paraštė-
se CCBE organizuoja ir konferencijas bei tematinius 
pranešimus. 2019 m. buvo skirti advokato profesijos 
ateities perspektyvoms.

Palaikant nuolatinius kontaktus, Lietuvos advokatūra 
yra geriau matoma europiniame kontekste, CCBE vi-
suomet gali būti operatyviai informuojama apie Lie-
tuvos advokatūrai kylančius iššūkius ar pavojus.

Šiais metais bendradarbiavimas su CCBE buvo itin 
intensyvus dėl Lietuvos advokatūrai kilusių iššūkių, 
susijusių su Lietuvos valdžios veiksmais ir teisėsau-
gos institucijų veiklos metodais. Lietuvos advokatūra, 
matydama beprecedentį spaudimą Advokatūros sava-
rankiškumui ir profesijos savireguliacijos teikė išsamią 
informaciją CCBE. Ši pateikta informacija buvo per-
duoda svarstyti CCBE komitetams ir 2019 m. spalio 
pabaigoje Lisabonoje vykusiame Nuolatinio komiteto 
posėdyje CCBE komitetai pateikė savo išvadas, kurių 
pagrindu 2019 m. lapkričio pabaigoje Briuselyje vy-
kusiame CCBE Plenarinėje sesijoje buvo nuspręsta 
kreiptis į Lietuvos institucijas su oficialiu CCBE laiš-
ku. CCBE Prezidento oficialus laiškas, adresuotas Res-
publikos Prezidentui G. Nausėdai, Seimo pirmininkui 
V. Pranckiečiui ir Ministrui Pirmininkui S. Skverneliui, 
buvo išsiųstas 2019 m. gruodžio 11d. CCBE parama ir 
Lietuvos advokatūros veiklos viešumas lėmė, kad neį-
prastai įtemptų 2019 metų pačioje pabaigoje pajaustas 
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koordinuoto spaudimo Lietuvos advokatūrai atoslūgis. 
iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuvos advokatūra, buvo 
atskirai pastebėti ir Prancūzijos Nacionalinės advokatų 
tarybos, kuri gruodžio 13-14 dienomis vykusios sesijos 
metu priėmė sprendimą dėl paramos Lietuvos advoka-
tūrai ir visiems advokatams. drąsiai galima teigti, kad 
šiais metais Lietuvos advokatūros savarankiškumo 
išsaugojimas ir advokato profesijos garantijų užtikri-
nimas buvo pagrindinė tarptautinių santykių vystymo 
kryptis. Kita vertus, objektyviai konstatuotina, kad tik 
nuolatinio aktyvaus darbo CCBE ankstesniais metais 
pasėkoje Lietuvos advokatūra buvo iš karto išgirsta.

47-oji Europos Advokatūrų prezidentų konferencijoje 
Vienoje Lietuvos advokatūra plėtojo kontaktus su Eu-
ropos advokatūrų vadovais. tai yra kasmetinis renginys, 
kuriame susitinka visų Europos advokatūrų vadovai 
aptarti visai Europai svarbius iššūkius žmogaus teisių 
apsaugai, advokato veiklai ir advokatūros savivaldai. 
Vykęs renginys padėjo sustiprinti kontaktus, atkreipti 
dėmesį į Lietuvos advokatūros problemas ir aktualijas.

2019 m. balandžio 5-6 dienomis dalyvauta Gar-
dine (Baltarusija) rengtame kaimyninių valstybių 
seminare/konferencijoje, kurio tema „Užsienio vals-
tybių sprendimų pripažinimas ir vykdymas“. Lietu-
vos advokatūros vardu buvo padarytas pranešimas ir 
pasikeista praktinėmis įžvalgomis.

2019 m. gegužės 22-25 dienomis dalyvauta iBA 
vykusiuose renginiuose: Advokatūrų vadovų konfe-
rencijoje, metų vidurio posėdžiuose ir iBA tarybos 
posėdyje. Šių renginių metu buvo susitikta su iBA 
atstovais ir aptarti tokie patys renginiai, 2020 m. vyk-
siantys Vilniuje. Šiuo požiūriu tai buvo unikali patirtis 
ir žinios, leidžiančios daug geriau orientuotis ir efek-
tyviau organizuoti Lietuvos advokatūrai tenkančių 
renginių dalį. Pasirengimo rezultatai ir oficialus kvie-
timas delegacijoms atvykti į Lietuvą buvo pristatyti 
iBA metinėje tarybos vadovų konferencijoje Seule.

2019 m. gegužės 24-26 dienomis dalyvauta danijos, 
birželio 13 dieną - Estijos, o rugpjūčio 22-24 dieno-
mis - Suomijos advokatūrų šimtmečio minėjime. Su 
kaimyninių šalių advokatūromis Lietuvos Advokatū-
ra palaiko itin gerus ir glaudžius santykius. danijos, 

Estijos ir Suomijos advokatūros atstovai dalyvavo 
Lietuvos Advokatūros 100-mečio minėjime, todėl 
buvo nuspręsta nuvykti į šių šalių advokatūrų šimtme-
čio minėjimus, kuriuose dalyvavo Šiaurės - Baltijos 
šalių ir kitų advokatūrų atstovai. Šimtmečio minėji-
mų metu vyko seminarai bei konferencijos, iškilmin-
gi vakaro renginiai, kuriuose Lietuvos advokatūros 
atstovai visų Lietuvos advokatų vardu perdavė svei-
kinimus ir įteikė simbolines dovanas. itin glaudūs ir 
draugiški santykiai sieja Gruzijos advokatūrą ir Lie-
tuvos advokatūrą, kurie užsimezgė dar 2015 metais. 
2019 m. lapkričio 7-10 dienomis ir Gruzijos advoka-
tūra šventė savo šimtmečio šventę. Atsižvelgiant į tai, 
kad Gruzijos atstovai dalyvavo Lietuvos advokatūros 
100-tmečio minėjime, advokatūros atstovai pasveiki-
no Gruzijos advokatus su jų švente.

2019 m. rugpjūčio 30 d. taline (Estija) vyko tradici-
nis kasmetinis Šiaurės - Baltijos šalių advokatūrų va-
dovų susitikimas, kuriame bendravimas neformalioje 
aplinkoje leidžia atvirai kalbėtis apie svarbiausius 
iššūkius teisininko profesijai. 2019 m. Lietuva prista-
tė temą „iššūkiai gynėjams“, kurioje plačiai pristatė 
teisėsaugos institucijų veiksmus prieš advokatus bei 
taikomus veiklos metodus. Kitų delegacijų praneši-
mai buvo pagal šias tematikas: „Kitų teisinių paslau-
gų teikėjų konkurencija“, „Legal tech ir Meetoo“.

2019 m. spalio mėnesio 3-6 dienomis dalyvauta Azer-
baidžano advokatūros šimtmečio minėjime. Baku, 
Azerbaidžanas. Su Azerbaidžano Advokatūra Lietuvos 
Advokatūra palaiko gerus santykius. Azerbaidžano 
advokatūros atstovai dalyvavo Lietuvos Advokatūros 
100-mečio minėjime, todėl buvo nuspręsta nuvykti į 
šios šalies advokatūros šimtmečio minėjimą, kuriame 
dalyvavo kaimyninių, Baltijos šalių ir kitų advokatū-
rų atstovai. Renginio dieną vyko Advokatūrų atstovų 
konferencija, buvo perskaitytas Lietuvos advokatūros 
pranešimas, dalyvauta šimtmečio minėjime.

Advokatūrai kylantys nacionaliniai iššūkiai dėl val-
džios institucijų daromo spaudimo buvo priststyti ir 
CEEBA (Europos advokatūrų sekertorių) metinėje 
konferencijoje. Šios konferencijos metu taip pat buvo 
gauta kitų advokatūrų gerosios praktikos pavyzdžių 
Pinigų plovimo prevencijos veiklos srityje.
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Pagal 2014 m. Lietuvos advokatūros advokatų tary-
bos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu patvirtintą Lie-
tuvos advokatūros advokatų tarybos darbo reglamen-
tą, Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirminin-
kas informuoja advokatų tarybą apie prekių ar paslau-
jų įsigijimus, kai bendra sandorio vertė per vienerius 
kalendorinius metus viršija 6000 Eur.

Pažymėtina, kad 2014 m. Lietuvos advokatūros advo-
katų tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu patvir-
tinto Lietuvos advokatūros advokatų tarybos darbo 
reglamento 5.6 p. nustato, kad Advokatų tarybos pri-
tarimas reikalingas sprendimams dėl prekių ar pas-
laugų įsigijimo, kai bendra sandorio vertė per viene-
rius kalendorinius metus viršija 30.000 Eur. Per 2019 
m. sandorių, viršijančių šią sumą, sudaryta nebuvo.

Visos komandiruotės, Revizijos komisijos nuomone, 
atitinka Lietuvos advokatūros tikslus. Jokių išvykų, 
nesusijusių su Lietuvos advokatūros veikla ar intere-
sais, patikrinimo metu nenustatyta.

2020 m. sausio 1 d. piniginių lėšų likutis Lietuvos 
advokatūroje - 527306 Eur.
Šios lėšos yra: atsiskaitomosiose sąskaitose:

AB SEB banke - 123555,11 Eur;
Citadele banke - 162,10 Eur;
Luminor banke - 141635,12 Eur;
AB Swedbank - 98620,88 Eur;
AB Šiaulių banke - 99900,84 Eur;
Medicinos banke - 10507,50 Eur;
Paysera Lt - 52531,49 Eur;
Lietuvos advokatūros kasoje- 393,08 Eur.
Bankuose 2019 m. buvo sudarytos dvi terminuotų 
indėlių, kurių terminas baigėsi 2020-01-29, sutartys. 
Bendra indėlių suma 2020-01-01 dienai - 200000 Eur:

• Citadele banke - 100000 Eur;
• Medicinos banke - 100000 Eur.

Visi dokumentai, patvirtinantys pajamas ir išlaidas yra 
saugomi Lietuvos advokatūros buhalterijoje.
Revizijos komisijos ataskaita ir joje esantys duome-
nys skelbtini viešai advokatams.

Revizijos komisijos pirmininkė 
daiva Jurevičienė

Revizijos komisijos nariai 
Viktorija Čivilytė

Audrius Bitinas

Darbo vizitai:
CCBE-5;
IBA-2;
CEEBA-1;
Kiti - 8;

2019-02-28 d. CCBE nuolatinio komiteto posėdis. Viena, Austrija.
2019-03-01 d. 47-oji Europos Advokatūrų prezidentų konferencija. Viena, Austrija.
2019-03-28/30 d. CCBE nuolatinio komiteto posėdis. Roma, italija.
2019-04-05/06 d. Gardinas (Baltarusija) seminare/konferencija, tema „Užsienio valstybių 
sprendimų pripažinimas ir vykdymas“.
2019-05-14/19 d. CCBE plenarinė sesija. Porto, Portugalija.
2019-05-22/25 d. iBA 14-oji nuolatinė advokatūrų vadovų konferencija ir metų vidurio po-
sėdžiai. Budapeštas, Vengrija.
2019-05-24/26 d. danijos advokatūros šimtmečio minėjimas. Kopenhaga, danija.
2019-06-13 d. Estijos advokatūros šimtmečio minėjimas. talinas, Estija.
2019-08-22/24 Suomijos advokatūros šimtmečio minėjimas. Helsinkis, Suomija.
2019-08-29/31 d. Šiaurės - Baltijos advokatūrų vadovų susitikimas. talinas. Estija.
2019-09-20/10-3 d. iBA metinė tarybos vadovų konferencija. Seulas, Pietų Korėja.
2019-10-10/13 d. Metinė CEEBA (Europos advokatūrų sekretorių) konferencija. Limasolis, Kipras.
2019-10-23/26 CCBE nuolatinis komiteto posėdis ir konferencija. Lisabona, Portugalija.
2019-10-03/06 d. Azerbaidžano advokatūros šimtmečio minėjimas. Baku, Azerbaidžanas.
2019-11-07/10 d. Gruzijos advokatūros šimtmečio minėjimas. tbilisis, Gruzija
2019-11-28/30 d CCBE plenarinė sesija. Briuselis, Belgija
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4.  LIeTUVOS ADVOKATŪROS 2019 MeTŲ fINANSINIŲ ATASKAITŲ 
RINKINIO IR LIeTUVOS ADVOKATŪROS ADVOKATŲ TARybOS 
2019 MeTŲ VeIKLOS fINANSINėS ATASKAITOS (APySKAITA)

Projektas
ViSUotiNio AdVoKAtų SUSiRiNKiMo

SPRENdIMAS

DėL LIETUVoS ADVoKATūRoS 2019 m. fInAnSInIų ATASKAITų RInKInIo IR LIETUVoS 
ADVoKATūRoS ADVoKATų TARyBoS 2019 m. VEIKLoS fInAnSInėS ATASKAIToS 

(APySKAIToS) PATVIRTInImo

2020 m. rugpjūčio 28 d. 

Visuotinis Lietuvos advokatų susirinkimas nusprendžia patvirtinti Lietuvos advokatūros 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir Lietuvos 
advokatūros Advokatų tarybos 2019 m. veiklos finansinę ataskaitą (apyskaitą):
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LIETUVoS ADVoKATūRA
Kodas 300099149, buveinės adresas – tilto g.17, Vilnius

                                                                         

2019 metų gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas
2020 m. vasario 24 d.

I. BEnDRoJI DALIS

1.1 Įregistravimo data
Lietuvos advokatūra  - (toliau Advokatūra) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 

2005 m. kovo mėn. 24 d. Juridinio asmens teisinė forma – asociacija. Buveinės adresas – tilto g. 17, Vilniuje 
ir Sporto g. 12, Vilniuje. Įmonės kodas 300099149, nėra PVM mokėtoja.

Advokatūra nuo 2005-03-24 įregistruota paramos gavėja.

1.2 Veikla
Advokatūros veiklos tikslai: advokatų savivaldos įgyvendinimas, advokatų profesinės veiklos koordina-

vimas, advokatų interesų atstovavimas valstybės institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių organizaci-
jose; 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 Seimui, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei, LR teisingumo ministerijai, kitoms kompetentingoms institucijoms, taip pat 
išvadų dėl minėtų teisės projektų aktų projektų rengimas ir teikimas valstybės institucijoms; sprendimų, kuriais 
pripažįstama ir įgyvendinama asmenų teisė teikti advokato paslaugas bei užtikrinama advokatų ir advokatų 
padėjėjų veiklos kontrolė, priėmimas; advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas 
ir įgyvendinimas; advokatų kvalifikacinių egzaminų  ir advokatų veiklos egzaminų organizavimas; advokatų 
teikiamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimas; informacijos apie advokatus, asmenis, 
kurie yra pripažinti advokatais, tačiau nėra įrašyti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą ir advokatų padė-
jėjų rinkimas, kaupimas, apibendrinimas ir skelbimas, kitos funkcijos.

1.3 Informacija apie dalyvavimą programose
Advokatūra vyriausybinėse programose nedalyvavo. 2019 m. sausio mėnesį buvo baigtas vykdyti ES lė-

šomis finansuojamas projektas „teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ 
(JUSt/2015/ACtioN GRANtS), kuris tęsėsi nuo 2017 m. Projekto koordinatorius – Lietuvos teisės insti-
tutas. Projekto partneriai: Frankfurto prie Maino J. W. Goeyhe“s universitetas, Nyderlandų teisinės pagalbos 
valdyba, Lietuvos advokatūra, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Bendra projekto vertė – 
221.370,25 Eur (iš jų Lietuvos advokatūrai faktiškai pervesta per 2017-2019 m. laikotarpį 6.460,51 Eur). Pro-
jekto įgyvendinimo ataskaita pateikta 2019 m. gegužės mėnesį.
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1.4 Vidutinis darbuotojų skaičius
Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 ir 2018 metais atitinkamai 15 ir 17 žmonių.

1.5 Kita informacija
Advokatūros duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 2019 metų Lietuvos advokatūros 

apskaitą vedė vyr. buhalterės dalia Karlonienė ir Jolita Muntrimienė. 

1.6 finansiniai metai
Advokatūros finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAIToS PoLITIKA

Advokatūros metinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d., parengtos vadovaujantis 
šiais finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu;
- LR labdaros ir paramos įstatymu; 
- LR asociacijų įstatymu;
- kitais LR teisės aktais, apibrėžiančiais apskaitos tvarkymą, bei apskaitos politika.
Advokatūra apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia, atsižvelgiant ir įvertinant LR Finansų ministro 

2018 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr.1K-443 „dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių 
asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygin-
tinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“ nuostatas.

Advokatūros finansinės ataskaitos parengtos LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme nustatytais aps-
kaitos principais. Apskaitoje ir ataskaitose duomenys pateikiami eurais. Buhalterinė apskaita tvarkoma kom-
piuterinės programos pagalba.

2.1  finansavimo apskaitos politika
Advokatūros finansavimo lėšos skirstomos:
- dotacija;
- tikslinis finansavimas;
- Nario įmokos;
- Kitas finansavimas.

dotacijos pripažįstamos ir rodomos balanse kai:
- Gauto turto naudojimo tikslas atitinka Lietuvos advokatūros įstatuose nustatytus tikslus;
- turtas gautas neatlygintinai arba įsigytas iš programai skirtų lėšų, surinkto nario mokesčio ar įmokų 

lėšų.
dotacijos apskaitomos kaupimo principu ir pripažįstamos panaudotos, kai neatlygintinai gautas ar įsigytas 

turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijų dalis.
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tiksliniu finansavimu laikoma gautos lėšos/parama, kurios skiriamos griežtai apibrėžtiems tikslams įgy-
vendinti. tiksliniai įnašai pripažįstami ir apskaitoje rodomi, jeigu jie atitinka šiuos požymius:

- Advokatūra pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas;
- tiksliniai įnašai (arba parama) yra faktiškai gauti iš finansuotojo;
tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais, kai gautas finansavimas yra panaudotas finansavimo (paramos) 

sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti dėl patirtų išlaidų kompensavimo. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas, skir-
tas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas. 

Advokatūros funkcijoms atlikti iš advokatų renkamos įmokos:
- vienkartinis stojamasis mokestis;
- kas ketvirtį mokamos advokatų, advokatų padėjėjų įmokos Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti. 

Jų dydį Advokatų tarybos siūlymu nustato visuotinis advokatų susirinkimas.
Kitą finansavimą sudaro kiti finansavimo būdai, nepriskirti dotacijai, tiksliniams įnašams ar nario įmo-

koms. Jei pagal Labdaros ir paramos įstatymą gauta parama iš fizinių ir juridinių asmenų, kai paramos davėjas 
nenurodo paramos panaudojimo tikslo, tokią paramą advokatūra gali panaudoti savo nuožiūra įstatuose nuro-
dytiems tikslams. Pinigais gauta parama apskaitoje registruojama jos gavimo momentu į sąskaitą banke. Kitas 
finansavimas pripažįstamas panaudotu tiek, kiek apskaičiuota pajamų patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama.

2.2  neatlygintinai gauto turto apskaitos principai
Neatlygintinai  gauto ilgalaikio turto įsigijimo savikainą sudaro davėjo dokumentuose nurodyta to turto 

vertė ir su šiuo turto gavimu bei paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Kai turto vertė nenurodyta, gautas turtas 
įkainojamas, atsižvelgiant į to turto tikrąją vertę. Jeigu turto tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, jo 
vertė įvertinama 1 Eur. 

Neatlygintinai ilgalaikio turto nebuvo gauta.

2.3  Pajamų ir sąnaudų pripažinimas
Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamos pripažįstamos, kai uždirbamos neatsižvel-

giant į pinigų gavimą. Pajamos už parduotas prekes laikomos uždirbtomis, kai turtas (prekės) išsiųstas ar per-
duotas pirkėjo nuosavybėn ir perduota su tuo turtu (prekėmis) susijusi nauda. Pajamos už suteiktas paslaugas 
laikomos uždirbtomis ir rodomos finansinėse ataskaitose, jeigu pardavėjas perdavė pirkėjui visą su šiomis 
paslaugomis susijusią riziką arba pirkėjui suteiktos visos paslaugos (sutartyje numatyta jų dalis), nesvarbu ar 
pirkėjas sumoka iš karto ar įsipareigoja sumokėti vėliau. Pinigai už paslaugas gauti iš anksto apskaitoje fik-
suojami kaip asociacijos įsipareigojimų pirkėjams padidėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik suteikus 
paslaugas.

Sąnaudos apskaitoje yra pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tą ataskaitinį lai-
kotarpį, kai yra uždirbamos su jomis susijusios pajamos.

Per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, kurios nelaikomos sąnaudomis, balanse rodomos kaip turtas 
(būsimųjų laikotarpių sąnaudose).

Per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos nedelsiant pripažįstamos sąnaudomis, jei jų neįmanoma susieti su 
konkrečių pajamų uždirbimu ir nenustatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius bus galima gauti 
pajamų, susijusių su šiomis išlaidomis.
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2.4  Apskaitos politikos keitimas
Apskaitos politika nebuvo keista. 

2.5  Apskaitinių įvertinimų keitimas
Apskaitiniai įvertinimai nevykdyti.

2.6  Klaidų taisymas
Klaidų taisymų nebuvo.

III. AIŠKInAmoJo RAŠTo PASTABoS

3.1 nematerialus turtas
Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, o balanse pateikiamas likutine verte. ilgalai-

kiam nematerialiam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė yra 1.000 Eur ir didesnė.
Nematerialiam ilgalaikiam  turtui priskiriama: programinė įranga, filmas Advokatūros šimtmečiui ir elek-

troninė Lietuvos advokatūros parduotuvė.
Nematerialiam turtui amortizacija skaičiuojama tiesiniu metodu. Nematerialus turtas pradedamas amor-

tizuoti nuo kito mėnesio 1 d. pradėjus turtą naudoti. Amortizacija neskaičiuojama nuo kito mėnesio 1 d. po 
turto nurašymo arba pilnai jį amortizavus. Nematerialiojo turto straipsniuose apskaitytam filmui ir programinei 
įrangai taikoma 3 metų, kitam nematerialiam turtui 4 metų naudojimo norma. 

Viso įsigyta nematerialaus turto už 21.705 Eur. 2019 m. įsigytas dokumentinis filmas sukurtas Advoka-
tūros šimtmečiui, įdiegta elektroninė parduotuvė. Kito nematerialaus turto balanso straipsnyje apskaitomas 
sumokėtas avansas už E-tarybos sistemos sukūrimą.

Advokatūra savo veikloje naudoja pilnai nudėvėtą nematerialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė – 16.592 Eur 
(buhalterinė programa, advokatų veiklos duomenų ir dokumentų valdymo sistemos).

3.2 Ilgalaikis materialus turtas
Advokatūroje ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė yra nemažesnė už 

nustatytą minimalią 1.000 Eur vertę. Materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, o balanse ro-
domas likutine verte.

ilgalaikiam turtui priskiriama: žemė, pastatai, transporto priemonės, kompiuterinė technika, ryšio priemo-
nės, baldai ir kitas materialus turtas.

ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu. ilgalaikio materialaus turto nu-
sidėvėjimas skaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 d. pradėjus turtą naudoti veikloje ir neskaičiuojamas nuo kito 
mėnesio 1 d. po jo nurašymo arba kai visa jo vertė pilnai nudėvėta.

Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomi pelno mokesčio įstatymo 1 priede turto gru-
pėms nurodyti normatyvai (patvirtinta 2014-12-30 advokatų tarybos pirmininko įsakymu Nr. 181). Žemei nu-
sidėvėjimas neskaičiuojamas, pastatams taikomas 20 metų, transporto priemonėms - 6 metų, kompiuterinei 
technikai ir ryšio priemonėms - 3 metų, kitam ilgalaikiui turtui - 4 metų nusidėvėjimo normatyvai.

2019 m. advokatūra įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 1.262 Eur. Atnaujinta susidėvėjusi kompiuterinė 
technika.

Advokatūra savo veikloje naudoja pilnai nudėvėtą turtą, kurio įsigijimo vertė – 85.252 Eur (iš jų kompiu-
terinė įranga – 19.549 Eur, baldai – 24.245 Eur, orgtechnika – 12.600 Eur, transporto priemonės – 17.426 Eur, 
kitas materialus turtas – 11.432 Eur).
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3.3 Atsargos
Finansinės būklės ataskaitos straipsnį „Atsargos“ sudaro atsargos ir sumokėti išansktiniai avansai. At-

sargoms Advokatūroje priskiriamas trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas per vienerius metus bei prekės, 
skirtos pardavimui. Registruojant atsargas apskaitoje ir sudarant finansines ataskaitas jos įvertinamos įsigijimo 
savikaina. Atsargos apskaitomos taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Apskaičiuojant veikloje sunaudotų 
atsargų savikainą taikomas konkrečių kainų įkainojimo būdas.  

Atsargų straipsnį (21.627 Eur) sudaro: suvenyrai, garbės ženklai ir jų aplankalai – 13.729 Eur; specialios 
paskirties blankai – 865 Eur; ženklai į mantiją, ženkliukai, bylų viršeliai ir kt. – 7.033 Eur.

išankstinių mokėjimų straipsnį (23.730 Eur) sudaro: sumokėti išankstiniai mokėjimai tiekėjams - 6.995 Eur; 
busimųjų laikotarpių sąnaudos – 16.735 Eur.   

3.4 Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinoms sumoms Advokatūroje priskiriamas trumpalaikis turtas: juridinių ir fizinių asmenų skolos už 

suteiktas paslaugas, gautinos įmokos advokatūros funkcijoms vykdyti. Kitų gautinų sumų straipsnyje  užregis-
truoti įmokų įsipareigojimai – 147.092 Eur, iš jų: praktikuojančių advokatų (padėjėjų) įsiskolinimas 68.195 Eur, 
pripažintų advokatais, bet neįrašytų į praktikuojančių advokatų sąrašą  – 78.897 Eur. Skolų, kurių apmokėjimas 
pradelstas daugiau kaip 12 mėn., dydis metų pabaigoje siekia 5.983 Eur (2018 m. –  12.134 Eur). informacija 
apie apmokėjimo pradelsimą perduodama Advokatų tarybai, drausmės komitetui ir Advokatų garbės teismui. 
Skolų išieškojimas ar nurašymas  vykdomas po šių organų sprendimų. Per ataskaitinius metus abejotinų skolų 
nurašyta nebuvo. Gautinos sumos balanse pateikiamos tikrąja verte, t.y., atėmus abejotinas skolas.

3.5  Kitas trumpalaikis turtas
Kito trumpalaikio turto straipsnį finansinėje ataskaitoje sudaro terminuoti (iki 2020-01-29) indėliai ban-

kuose. terminui pasibaigus, 2020 m. sausio mėnesio pabaigoje buvo pasirašytos 3 naujos terminuotų indėlių 
sutartys, kurių bendra suma 300.000 Eur.

3.6 finansavimo sumos
Finansavimo sumų straipsnį finansinės būklės ataskaitoje sudaro: dotacija, narių mokesčiai ir tikslinis 

finansavimas.
„Nario mokestį“ sudaro gautino (nesumokėto)  nario mokesčio – 170.512 Eur likučio ir gauto, bet nepa-

naudoto išlaidų kompensavimui, nario mokesčio ir įmokų – 648.466 Eur metų pabaigai sumos. Nario įmokomis 
finansuojama visa asociacijos veikla. 

Sąskaitoje „dotacija“ pateikiama ilgalaikio turto, kuris buvo įsigytas iš įmokų advokatūros funkcijoms 
vykdyti, finansavimo lėšų likutinė vertė 126.489 Eur. „tikslinio finansavimo“ likutį sudaro 15.000 Eur gauta 
parama, skirta iBA 2020 renginiui finasuoti.

4. Lietuvos advokatūros 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir Lietuvos advokatūros  
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2019 m. Advokatūra gavo iš juridinių ir fizinių asmenų 23.605 Eur paramos, kurios dalis – 8.605 Eur 
panaudota Advokatūros organizuojamų renginių (Advokatūros savaitė ir bendruomenės šventė) finansavimui. 
Parama paslaugomis ar savanorių darbu nebuvo gauta.

2019 m. tikslinio finansavimo Advokatūra nei iš valstybės biudžeto, nei iš savivaldybių biudžetų negavo. 
Visa per ataskaitinį laikotarpį gauta parama buvo tik piniginėmis lėšomis, suteikta parama juridiniams asme-
nims buvo taip pat tik pinigais. 

4. Lietuvos advokatūros 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir Lietuvos advokatūros  
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3.7 mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Finansinės ataskaitos „Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų“ straipsnį sudaro tik trumpalaikiai įsipareigoji-

mai: gauti išankstiniai mokėjimai, skolos tiekėjams ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.  
Advokatūros balanse įregistruoti išankstiniai apmokėjimai – 41.746 Eur. tarp jų:  išankstiniai apmokėjimai 

už egzaminus – 18.403 Eur, avansu sumokėtos įmokos Advokatūros funkcijoms vykdyti – 23.343 Eur. Visi iš-
ankstiniai mokėjimai yra  Advokatūros įsipareigojimai, kurie turės būti įvykdyti ateinančiais finansiniais metais. 
Per ataskaitinius 2019 metus įsipareigojimų dydis sumažėjo 997 Eur. Įsipareigojimai atvaizduoti tikrąja verte.

Skolos tiekėjams 2019 m. pabaigai yra 14.022 Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro tarptautinėms advokatų 
organizacijoms mokėtinas 2020 m. narystės mokestis. Su darbo santykiais susijusiuose įsipareigojimuose aps-
kaitytas nepanaudotų atostogų  rezervas.

3.8 Turto inventorizacija
Vadovaujantis LR Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (LRV 2014 m. spalio 3 d. nutarimo 

Nr. 1070 nauja redakcija) „dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais ir 2019 m. gruodžio 20 d. 
advokatų tarybos pirmininko įsakymu Nr. 165 „Įsakymas dėl metinės inventorizacijos atlikimo“, advokatūroje 
2019-12-31 dienai  buvo atlikta metinė inventorizacija. inventorizuotas ilgalaikis turtas, atsargos, gautinos ir 
mokėtinos sumos, pinigai. inventorizacijos metu nei trūkumų, nei pertekliaus nenustatyta.

3.9  Pajamos
Pagrindinis Advokatūros pajamų straipsnis yra finansavimo pajamos. Jos sudaro 86% nuo visų pajamų, 

pardavimų ir kitos pajamos – 14% (2018 m. aitinkamai 88% ir 12%). 2019 m. įdiegus elektroninę parduotuvę, 
pajamos už parduotas prekes, palyginus su 2018 m. padidėjo 8.746 Eur, pajamos už seminarų organizavimą – 
20.189 Eur. Viso 2019 m. palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu Advokatūros metinės pardavimų pa-
jamos padidėjo 51.939 Eur.

3.10  Sąnaudos
Bendra patirtų sąnaudų suma 2019 m. palyginus su ankstesniais ataskaitiniais metais sumažėjo daugiau nei 

62 tūkst. Eur. Patirta advokatų ir advokatų padėjėjų mokymų organizavimo sąnaudų –  53.930 Eur (2018 m. – 
62.715 Eur),  egzaminų organizavimo – 24.780 Eur (2018 m. – 22.728 Eur). 

2018 m. Lietuvoje vyko Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) komiteto sesija, taip 
pat buvo surengtas Gala vakaras „100 AČiŪ MoKYtoJAMS“ ir Lietuvos advokatūros šimtmečiui paminėti 
skirti renginiai, dėl kurių organizavimo advokatūra patyrė 89.543 Eur kitos veiklos straipsniui priskirtų sąnau-
dų daugiau, lyginant su 2019 m.

4. Lietuvos advokatūros 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir Lietuvos advokatūros  
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(eurais)
Eil. 
Nr. Rodikliai 2019 m. 2018 m.

Veiklos sąnaudos:
1.         Darbuotojų išlaikymo 495.942 468.490
2.         Nusidėvėjimo (amortizacijos) 33.438 25.834
3.         Patalpų išlaikymo 20.850 24.844
4.         Ryšių 9.713 10.567
5.         Transporto išlaikymo 12.532 13.472
6.         Kitos veiklos 460.037 549.580
7.         Suteiktos labdaros, paramos 4.180 4.850

1.036.692 1.097.637Iš viso:

Už Advokatūros 2018 m. finansinių ataskaitų audito  atlikimą sumokėta 2.420 Eur, pagal sutartį  2019 m. 
finansinių ataskaitų audito paslaugų kaina – 1.815 Eur.

3.11  Vadovybei išmokėtos sumos
Advokatūros vadovybei (vadovui ir kitiems valdymo organų nariams) 2019 metais buvo sumokėtas 

181.983 Eur darbo užmokestis ir atostoginiai, įskaičiuojant valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo bei 
gyventojų pajamų mokesčius. Metų eigoje vadovybei nei suteikų, nei iš vadovybės gautų paskolų nebuvo.

3.12  Įkeistas turtas ir nebalansiniai įsipareigojimai
Advokatūra paskolų neturi. Advokatūros prievolėms užtikrinti turtas neįkeistas. Advokatūros vadovybės 

pastangomis administracijai panaudos teisėmis suteiktos patalpos. Šias administracines patalpas tilto g. 17, 
Vilniuje naudoja pagal 2016-11-07 valstybės turto panaudos sutartį Nr. Nt-12 pasirašytą su VĮ Registrų centru. 
Panaudos terminas – 5 metai po sutarties pasirašymo. 

2019 m. nebuvo gauta ir išduota jokių garantinių įsipareigojimų. 2019 m. nesudaryta jokių sandorių, kurie 
prieštarautų veiklos įstatams ir įstatymams. 

3.13  Pobalansiniai įvykiai
Po balanso sudarymo datos Advokatūroje neįvyko reikšmingų įvykių, kuriuos būtų privaloma atskleisti 

aiškinamajame rašte.

3.14  neapibrėžtieji įsipareigojimai
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, priimto 2013-04-12 (aktuali redakcija nuo 2016-05-01) 12-u 

punktu numatyta vienkartinių pašalpų skyrimo tvarka asmenims, pateikusiems prašymą išbraukti iš prakti-
kuojančių advokatų sąrašo. dėl neapibrėžtumų, susijusių su įsipareigojimo vertės nustatymu bei tikimybe, 
jog sumos bus išmokėtos, įsipareigojimas 2019-12-31 datos finansinės būklės ataskaitoje nėra pripažintas. Šio 
finansinio rinkinio išleidimo datą advokatų sąraše yra įtraukti 1 342 asmenys, turintys teisę į numatytą pašalpą, 
o per 2019 m. Advokatūra patyrė 35 923 Eur išlaidų, susijusių su šiomis pašalpomis.

Pirmininkas             ignas Vėgėlė

  

Vyriausioji buhalterė                               Jolita Muntrimienė
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2019 m. Pajamų-išlaidų sąmatos įvykdymas          (Eur)

Piniginių lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d. 662 851

Patvirtinta Įvykdyta Įvykdymo %

Pajamos:
1. Advokato ir advokato padėjėjo nario įmokos 880 000 893 031 101
2. Neįrašyto į praktikuojančius advokato įmokos 80 000 60 474 76
3. Stojamasis mokestis 48 000 40 780 85
4. Gauta parama ir kitas tikslinis finansavimas 45 000 45 996 102
5. Advokatų egzaminai 41 000 39 173 96
6. Advokatų ir jų padėjėjų mokymai 80 000 88 285 110
7. Palūkanos ir kitos (komercinės) veiklos pajamos 14 000 20 417 146

Iš viso: 1 188 000 1 188 156 100

Išlaidos:
1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 512 000 495 942 97
2. Atlygis garbės teismui, drausmės komitetui ir dalyvaujant kratose 96 000 98 309 102
3. Paslaugos pagal teisinių paslaugų sutartis 78 000 74 760 96
4. tarnybinės komandiruotės 33 000 33 982 103
5. Advokatų egzaminų organizavimas 23 000 24 780 108
6. Advokatų ir advokatų padėjėjų mokymų organizavimas 67 000 54 007 81
7. Patalpų eksploatavimas ir remontas 26 000 21 167 81
8. Biuro (inventorius, ryšių, pašto, prenumeratos ir kt.) ir leidybos išlaidos 50 000 46 190 92
9. ilgalaikio turto įsigijimas 22 000 13 891 63
10. transporto išlaikymas 14 000 11 055 79
11. informacinių technologijų tobulinimas ir aptarnavimas 30 000 25 727 86
12. Parama ir pašalpos 44 000 40 103 91
13. Nario mokestis tarptautinėms organizacijoms 13 000 12 847 99
14. Visuotinio advokatų susirinkimo organizavimas 45 000 40 352 90
15. Konferencijų ir kitų renginių organizavimas 78 000 75 137 96
16. Reprezentacija 15 000 14 917 99
17. Kitos išlaidos                                                                             41 000 40 535 99

Iš viso:  1 187 000 1 123 701 95

Piniginių lėšų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. 663 851 727 306 63 455

Per ataskaitinius metus sutaupytų piniginių lėšų suma 63 455

Advokatų tarybos pirmininkas ignas Vėgėlė

Vyriausioji buhalterė Jolita Muntrimienė
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                               Projektas
ViSUotiNio AdVoKAtų SUSiRiNKiMo SPRENdiMAS

DėL LIETUVoS ADVoKATūRoS ADVoKATų TARyBoS 2020 m. VEIKLoS SąmAToS 
PATVIRTInImo

2020 m. rugpjūčio 28 d. 

Visuotinis Lietuvos advokatų susirinkimas, vadovaudamasis Lietuvos advokatūros įstatų 11.1.6 punktu nusprendžia:

1 . Patvirtinti Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2020 m. veiklos sąmatą:

Eil. nr. Sąmatos eilutės Suma, Eur
PAJAmoS

1 Mėnesinės įmokos 890 000
2 Neįrašyto į praktikuojančius advokato įmokos 65 000
3 Stojamasis mokestis 45 000
4 Gauta parama ir kitas tikslinis finansavimas 35 000
5 Advokatų egzaminai 41 000
6 Advokatų ir advokatų padėjėjų mokymai 88 000
7 Palūkanos ir kitos (komercinės) veiklos pajamos 23 000

Iš viso: 1 187 000
IŠLAIDoS

8 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 512 000
9 Atlygis garbės teismui, drausmei ir kratoms 97 000

10 Vartotojų komitetas ir paslaugos pagal teisinių paslaugų sutartis 88 000
11 tarnybinės komandiruotės 23 000
12 Advokatų egzaminų organizavimas 25 000
13 Advokatų ir advokatų padėjėjų mokymų organizavimas 67 000
14 Patalpų eksploatavimas ir remontas 21 000
15 Biuro ir leidybos išlaidos 50 000
16 E-pardavimų (lashop) išlaidos 14 000
17 ilgalaikio turto įsigijimas 34 000
18 transporto išlaikymas 10 000
19 informacinių technologijų tobulinimas ir aptarnavimas 30 000
20 Parama ir pašalpos 40 000
21 Nario mokestis tarptautinėms organizacijoms 13 000
22 Visuotinio advokatų susirinkimo organizavimas 42 000
23 Konferencijų ir kitų renginių organizavimas 65 000
24 Reprezentacija 15 000
25 Kitos išlaidos 40 500

Iš viso: 1 186 500

2 . Nustatyti, kad faktinis sąmatoje nurodytų atskirų išlaidų rūšių dydžio pokyti yra galimas neviršijant bendros 
sąmatos išlaidų sumos. 

Advokatų tarybos pirmininkas                                                                                 ignas Vėgėlė

Vyriausioji buhalterė                                                                                              Jolita Muntrimienė

5.  LIeTUVOS ADVOKATŪROS ADVOKATŲ TARybOS 2020 MeTŲ 
VeIKLOS SąMATA
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AIŠKInAmASIS RAŠTAS

dėL ViSUotiNio AdVoKAtų SUSiRiNKiMo SPRENdiMo 
„dėL LiEtUVoS AdVoKAtŪRoS AdVoKAtų tARYBoS 2020 M. VEiKLoS

SąMAtoS PAtViRtiNiMo“

teikiame palygintas 2018 - 2020 m. Pajamų-išlaidų sąmatas:

Eil. nr. Sąmatos eilutės Sąmata
2018 m.

Sąmata
2019 m.

Sąmata
2020 m.

Pokytis %,
2019/2020

PAJAmoS
1 Mėnesinės įmokos 880 .000 880 .000 890 .000 1%
2 Neįrašyto į praktikuojančius advokato įmokos 67 .000 80 .000 65 .000 -19%
3 Stojamasis mokestis 35 .000 48 .000 45 .000 -6%
4 Gauta parama ir kitas tikslinis finansavimas 40 .000 45 .000 35 .000 -22%
5 Advokatų egzaminai 30 .000 41 .000 41 .000 0%
6 Advokatų ir advokatų padėjėjų mokymai 75 .000 80 .000 88 .000 10%
7 Palūkanos ir kitos (komercinės) veiklos pajamos 6 .000 14 .000 23 .000 64%

Iš viso: 1 .133 .000 1 .188 .000 1 .187 .000 -0,08%

IŠLAIDoS
8 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 472 .300 512 .000 512 .000 0%
9 Atlygis garbės teismui, drausmei ir kratoms 0 96 .000 97 .000 1%

10
Vartotojų komitetas ir paslaugos pagal teisinių 
paslaugų sutartis 140 .000 78 .000 88 .000 13%

11 tarnybinės komandiruotės 33 .000 33 .000 23 .000 -30%
12 Advokatų egzaminų organizavimas 23 .000 23 .000 25 .000 9%

13
Advokatų ir advokatų padėjėjų mokymų 
organizavimas 63 .000 67 .000 67 .000 0%

14 Patalpų eksploatavimas ir remontas 39 .000 26 .000 21 .000 -19%
15 Biuro ir leidybos išlaidos 57 .200 50 .000 50 .000 0%
16 E-pardavimų (lashop) išlaidos 0 0 14 .000 0%
17 ilgalaikio turto įsigijimas 26 .000 22 .000 34 .000 55%
18 transporto išlaikymas 14 .000 14 .000 10 .000 -29%

19
informacinių technologijų tobulinimas ir 
aptarnavimas 24 .000 30 .000 30 .000 0%

20 Parama ir pašalpos 44 .000 44 .000 40 .000 -9%
21 Nario mokestis tarptautinėms organizacijoms 13 .000 13 .000 13 .000 0%
22 Visuotinio advokatų susirinkimo organizavimas 50 .000 45 .000 42 .000 -7%
23 Konferencijų ir kitų renginių organizavimas 153 .000 78 .000 65 .000 -17%
24 Reprezentacija 14 .500 15 .000 15 .000 0%
25 Kitos išlaidos 41 .000 41 .000 41 .000 0%

Iš viso: 1 .207 .000 1 .187 .000 1 .187 .000 0,00%
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Projektas

VISUoTInIS ADVoKATų SUSIRInKImAS 
SPREnDImAS

DėL LIETUVoS ADVoKATūRoS AUDIToRIAUS PARInKImo

2020 m. rugpjūčio 28 d.
Vilnius

Visuotinis advokatų susirinkimas n u s p r e n d ž i a: 

1. Atlikti Lietuvos advokatūros 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą.
2. Atsižvelgiant į gautus audito įmonių pasiūlymus, Lietuvos advokatūros 2020 metų finansinių ataskaitų 

rinkinio auditui atlikti pasirinkti uždarąją akcinę bendrovę „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“;
3. Uždarajai akcinei bendrovei „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ nesutikus ar negalint pasirašyti su-

tarties su Lietuvos advokatūra dėl 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito, sutarties pasirašymui pagal 
aiškinamajame rašte nurodytą mažiausios kainos eiliškumą pasirinkti mažiausią kainą siūlančią sekančią audito 
įmonę, kuri sutinka ir gali pasirašyti sutartį su Lietuvos advokatūra dėl 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio 
audito.

4. Įgalioti Advokatų tarybos pirmininką igną Vėgėlę, o jam nesant, Advokatų tarybos pirmininko pavaduo-
toją Mindaugą Kukaitį pasirašyti sutartį su audito įmone.
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Projektas

VISUoTInIo ADVoKATų SUSIRInKImo 
SPREnDImo „DėL LIETUVoS ADVoKATūRoS AUDIToRIAUS PARInKImo“ 

A I Š K I n A m A S I S   R A Š T A S

Lietuvos advokatūros įstatų 9.1. punktas nustato, jog Lietuvos advokatūros metinės finansinės atskaitomybės 
tikrinimą kasmet atlieka Revizijos komisija. Apie finansinės atskaitomybės auditą / audito įmonės rinkimą įstatuose 
nekalbama. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 56 straipsnio 3 dalis nustato, kad Lietuvos advokatūrai 
taikomos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nuostatos dėl asociacijos teisių, veiklos garantijų, metinių 
finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo Juridinių asmenų registrui, pertvarkymo ir pabaigos. Pagal Lietuvos 
Respublikos asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punktą visuotinis narių susirinkimas tvirtina asociacijos 
metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą, pagal tos pačios dalies 8 punktą priima sprendimą dėl 
asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę. 

Siūlytina visuotiniam advokatų susirinkimui priimti sprendimą atlikti Lietuvos advokatūros 2020 metų 
finansinių ataskaitų rinkinio auditą bei išrinkti audito įmonę.

Lietuvos advokatūra atliko apklausą audito paslaugų pirkimui. Prašymai pateikti pasiūlymus buvo 
pateikti šioms audito įmonėms:

1. UAB „Auditas“;
2. UAB „deloitte Lietuva“;
3. UAB „Grant thornton Baltic“;
4. UAB „tezaurus auditas“;
5. UAB „Audito ir mokesčių konsultacijų biuras“;
6. UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“;
7. MB „Sostinės auditoriai“;
8. UAB „Bdo auditas ir apskaita“.

Buvo gauti šių audito įmonių pasiūlymai:

Eil. nr. Audito įmonės pavadinimas Pasiūlymo kaina su PVm, Eur
1 . UAB “deloitte Lietuva” 15 125,00
2 . UAB “Grant thornton Baltic” 5 324,00
3 . UAB “Auditas” 5 082,00
4 . UAB “tezaurus audito” 4 356,00
5 . UAB “Audito ir mokesčių konsultacijų biuras” 2 057,00
6 . UAB “Apskaitos ir mokesčių konsultacijos” 1 996,50

Įvertinus gautus pasiūlymus, remiantis mažiausios kainos vertinimo kriterijumi, siūlytina visuotiniam 
advokatų susirinkime Lietuvos advokatūros 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti pasirinkti 
uždarąją akcinę bendrovę „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“.

6. Sprendimas „Dėl Lietuvos advokatūros auditoriaus parinkimo“
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Projektas

VISUoTInIS ADVoKATų SUSIRInKImAS 
SPREnDImAS

DėL ADVoKATų DRAUSmėS ByLų nAGRInėJImo TVARKoS APRAŠo PAKEITImo
2020 m. rugpjūčio 28 d.

Vilnius

Visuotinis advokatų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Lietuvos advokatūros 2016 m. balandžio 15 d. visuotinio advokatų susirinkimo sprendimu pa-
tvirtinto ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1R-137 paskelbto 
Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 8, 9, 10, 11, 62 ir 72 punktus, išdėstant 
juos šia nauja redakcija:

- „8. Advokatų tarybos pirmininkas turi teisę savo iniciatyva pradėti nagrinėjimą dėl drausmės bylos iškė-
limo advokatui teikimu inicijuoti galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo aplinkybių 
tyrimą, kai Lietuvos advokatūra turi arba gauna duomenų apie galimą advokato veiklos ir (ar) profesi-
nės etikos pažeidimą, arba teikti Advokatų tarybai siūlymą svarstyti drausmės bylos advokatui iškėlimo 
klausimą  be išankstinio aplinkybių nagrinėjimo tyrimo, kai advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pa-
žeidimo padarymo aplinkybės yra pakankamai aiškios . Pagrindas tokiam nagrinėjimui pradėti ar drausmės 
bylai iškelti gali būti galimo pažeidimo duomenys, nurodyti žiniasklaidos priemonėse, pareiškėjų skunduose, 
teismų procesiniuose dokumentuose ar pranešimuose, kitų asmenų, įstaigų, organizacijų, institucijų raštuose 
ar kituose šaltiniuose. Galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo aplinkybių tyrimą, 
pradedamą pagal pareiškėjo skundą arba Advokatų tarybos pirmininko teikimu, atlieka Lietuvos advo-
katūros drausmės komitetas (toliau – Drausmės komitetas), kurio veiklos tikslus, funkcijas, sudarymo 
ir darbo organizavimo tvarką nustato Advokatų tarybos patvirtintas reglamentas. Drausmės komitetas, 
atlikęs tyrimą, teikia Advokatų tarybai rekomendacinę išvadą dėl galimo advokato veiklos ir (ar) profe-
sinės etikos pažeidimo aplinkybių vertinimo ir drausmės bylos iškėlimo (neiškėlimo). Drausmės komiteto 
posėdis, kuriame priimama rekomendacinė išvada dėl advokato veiksmų ar neveikimo, dėl kurių gali 
būti keliama drausmės byla, laikomas šio advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos galimo pažeidimo 
sužinojimo Lietuvos advokatūroje momentu. Kai išankstinis tyrimas neatliekamas, pažeidimo sužinoji-
mo Lietuvos advokatūroje momentu laikomas Advokatų tarybos pirmininko teikimas Advokatų tarybai 
svarstyti drausmės bylos advokatui iškėlimo klausimą.“;

- „9. drausmės byla advokatui iškeliama Advokatų tarybos sprendimu arba teisingumo ministro įsakymu. 
Kai drausmės byla iškeliama teisingumo ministro įsakymu, įsakymas pateikiamas Advokatūrai ir draus-
mės byla nagrinėjama šiame Apraše nustatyta tvarka.“;

7. SPReNDIMAS „Dėl drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo 
pakeitimo“
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- „10. Jeigu advokatui drausmės byla keliama teisingumo ministro įsakymu, įsakymas pateikiamas Advo-
katūrai ir drausmės byla nagrinėjama šiame Apraše nustatyta tvarka Lietuvos advokatūra, prieš keldama 
drausmės bylą pagal Drausmės komiteto rekomendacinę išvadą, pasiūlo advokatui pateikti paaiškini-
mus, susijusius su veiksmais ar neveikimu, dėl kurių gali būti keliama drausmės byla, ir pateikti turimus 
dokumentus . Pareiškėjo ir advokato, dėl kurio gali būti keliama drausmės byla, ir jų atstovų teisė daly-
vauti posėdyje ir būti išklausytiems, užtikrinama pareiškėją ir advokatą kviečiant dalyvauti Drausmės 
komiteto posėdyje, sudarant galimybę šiems asmenims duoti Lietuvos advokatūrai paaiškinimus žodžiu 
arba raštu, teikti įrodymus, žodžiu arba raštu teikti argumentus ir samprotavimus galimo advokato 
veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo aplinkybių klausimais. Lietuvos advokatūra pareiškėjui ir/ar 
advokatui praneša apie Advokatų tarybos posėdį, bet Lietuvos advokatūra ypatingais atvejais gali pripa-
žinti, kad pareiškėjo ir/ar advokato dalyvavimas Advokatų tarybos posėdyje yra būtinas ir/ar (pakarto-
tinai) kviečia pareiškėją ir/ar advokatą, dėl kurio keliama/nekeliama drausmės byla, į Advokatų tarybos 
posėdį. Pareiškėjo ir/ar advokato, kurie buvo privalomai pakviesti į posėdį, nedalyvavimas Advokatų 
tarybos posėdyje nekliudo Advokatų tarybai priimti sprendimą dėl advokato drausmės bylos (ne)iškė-
limo ar priimti kitą procesinį sprendimą, jei pati Advokatų taryba nepripažįsta, kad be pareiškėjo ir/ar 
advokato sprendimas negali būti priimtas.“;

- „11. Pareiškėjo ir advokato, dėl kurio keliama drausmės byla, ir jų atstovų dalyvavimas Drausmės 
komiteto posėdyje ir (arba) Advokatų tarybos posėdyje bei liudytojo paaiškinimų teikimas jo buvimo 
vietoje gali būti užtikrinami naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo kon-
ferencijas, telekonferencijas ir kitaip). Advokatų taryba sprendimą dėl drausmės bylos iškėlimo priima be 
išankstinio (atlikto iki Advokatų tarybos posėdžio, kuriame priimamas spendimas) advokato veiklos ir (ar) 
profesinės etikos pažeidimo aplinkybių nagrinėjimo, jei Advokatų tarybai pateiktų duomenų, be papildomų 
aplinkybių nustatymo, pakanka sprendimui priimti“;

- „62. Sprendimo kopija ne vėliau kaip per keturiolika dienų po sprendimo paskelbimo išsiunčiama advo-
katui, kurio drausmės byla buvo išnagrinėta, ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, kai drausmės 
byla buvo iškelta teisingumo ministro įsakymu. Pareiškėjui siunčiamas pranešimas, kuriame nurodomi su jo 
skundu susiję motyvai, kuriais remiantis advokatui buvo arba nebuvo skirta drausminė nuobauda. Advokatų 
garbės teismui nusprendus, pareiškėjui gali būti siunčiama Advokatų garbės teismo sprendimo kopija spren-
dimo nuorašas . Esant duomenims, kuriuos reikia nuasmeninti ar esant kitiems neskelbtiniems duome-
nims, siunčiamas nuasmenintas sprendimo nuorašas, kuriame tie duomenys yra nuasmeninti ar kitaip 
neatskleidžiami. “;

„ 72. Advokatui, advokato padėjėjui, kurio skundas ir (ar) drausmės byla nagrinėjama, advokato padėjėjo 
praktikos vadovui Advokatūros pranešimai ir kiti dokumentai siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis Lie-
tuvos advokatūrai nurodytu elektroninio pašto adresu. Pareiškėjui ir teisingumo ministrui, kai drausmės byla 
iškelta įsakymu, Advokatūros pranešimai ir kiti dokumentai siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis, jeigu jie 
yra Advokatūrai žinomi. Įteikiant asmeniui dokumentą elektroninio ryšio priemonėmis, jo įteikimo diena lai-
koma pirma darbo diena po dokumento išsiuntimo dienos. Jei per tris dienas po išsiuntimo gavėjas nepatvirtina 
dokumentų elektroninėmis ryšio priemonėmis gavimo, Jeigu Advokatūrai nėra žinomas gavėjo elektroninis 
adresas, tuomet dokumentai siunčiami paštu arba įteikiami pasirašytinai“.
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AIŠKInAmASIS RAŠTAS 
DėL VISUoTInIo ADVoKATų SUSIRInKImo SPREnDImo 

„DėL ADVoKATų DRAUSmėS ByLų nAGRInėJImo TVARKoS APRAŠo 
PAKEITImo“ 

1 . Vadovaujantis Lietuvos advokatūros įstatų 20.1 punktu, Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimams 
įgyvendinti Advokatų taryba prireikus gali sudaryti komitetus. Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo, 
kuriuo patvirtintas Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), įgyvendinimui 
Advokatų taryba yra sudariusi nuolat veikiantį drausmės komitetą, kuris atlieka visapusišką tyrimą prieš 
Advokatų tarybai priimant sprendimą dėl advokato (advokato padėjėjo) drausmės bylos (ne)iškėlimo. 

2 . Aprašo pakeitimu siekiame išsamiai reglamentuoti pareiškėjo ir advokato teisę būti  išklausytu Lietuvos 
advokatūroje, kartu suderinant šios teisės įgyvendinimą su kiek įmanoma operatyvesniu drausmės bylos išna-
grinėjimu. Aprašo pakeitimu siekiama nedubliuoti asmenų išklausymo drausmės komitete ir Advokatų tary-
boje. Pareiškėjo ir advokato išklausymo funkcija skiriama drausmės komitetui, nebent pati Advokatų taryba 
nusprendžia pareiškėją ir/ar advokatą papildomai išklausyti Advokatų tarybos posėdyje. 

3 . Aprašo pakeitimu, įvertinus galimas grėsmes žmonių sveikatai, taip pat atsižvelgiant į ekstremalios pa-
dėties įvedimą Lietuvoje ir į būtinumą operatyviai nagrinėti skundus, įtvirtinama galimybė posėdžius vesti 
nuotoliniu būdu, naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas. 

4 . Aprašo pakeitimu atsisakoma Aprašo 62 punkte įtvirtintų papildomų pranešimų rengimo ir siuntimo, 
siekiant išsaugoti neatskleistinus duomenis, vietoje to, nustatant, kad pareiškėjui siunčiamas Garbės teismo 
sprendimo nuorašas su nuasmenintais ar kitaip neatskleidžiamais neskelbtinais duomenimis. 

5 . taip pat, Aprašo pakeitimu siūloma nustatyti, kad dokumentai būtų laikomi įteiktais, kai jie išsiųsti elek-
troniniu paštu, be to, dokumentai būtų siunčiami paštu tik tada, kada nėra žinomas elektroninio pašto adresas. 
tokiu reguliavimu supaprastinama bei tampa ekonomiškesnė sprendimų išsiuntimo procedūra.

7. Sprendimas „Dėl drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo pakeitimo“
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Projektas
VISUoTInIo ADVoKATų SUSIRInKImo

SPREnDImAS

DėL LEnGVATų LIETUVoS ADVoKATūRoS oRGAnų nARIAmS  
IR IŠmoKų PAnAIKInImo

2020 m. rugpjūčio 28 d.
Vilnius

 Lietuvos advokatūros Visuotinis advokatų susirinkimas nus p r endž i a :
 1. Pakeisti 2013 m. balandžio 12 d. Lietuvos advokatūros Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo 

„dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti“ 12 punktą, panaikinant išmokų išmokėjimą iš Lietuvos 
praktikuojančių advokatų sąrašo išsibraukiantiems advokatams ir išdėstant pastarąjį punktą šia nauja redakcija: 

 1) „12. Jei Aasmeniuiuo, kuris yra išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo dėl jo paties 
prašymu arba asmeniui mirtiesus, ir jis iki išbraukimo dienos buvo įgijęsusiam ne trumpesnį nei dešimties 
metų nepertraukiamą vertimosi advokato veikla stažą, iš Lietuvos advokatūros lėšų skiriama vienkartinė pašal-
pa, 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 paties asmens, kuriam priklauso 

pašalpa, prašymu arba, asmens mirties atveju, vieno iš jo mirusio advokato artimųjų (sutuoktinio, -ės, vaikų, 
įvaikių, tėvų, įtėvių) prašymu.“.

 2. Panaikinti 2013 m. balandžio 12 d. Lietuvos advokatūros Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo 
„dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti“ 5.5 punktą: „5.5. Advokatus, išrinktus ar paskirtus į Lie-
tuvos advokatūros organus.“;

 3. Nustatyti, kad po šio sprendimo priėmimo visi po 2020 m. birželio 24 d. pateikti advokatų prašymai 
išmokėti pašalpą pagal 2013 m. balandžio 12 d. Lietuvos advokatūros Visuotinio advokatų susirinkimo spren-
dimo „dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti“ 12 punktą, nagrinėjami vadovaujantis šiuo sprendi-
mu.  

 4. Pakeisti 2013 m. balandžio 12 d. Lietuvos advokatūros Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo 
„dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti“ 8 punktą, išdėstant jį šia nauja redakcija:

 1) „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 sumažin-
ti pateikimo dieną yra nesumokėję įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti už tris ar daugiau mėnesių, 
taip pat mažiau nei prieš metus bausti drausmine tvarka už įmokų nemokėjimą Advokatų garbės teismo pri-
pažinti pažeidę Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimus.“.

 5. Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. 

8. SPReNDIMAS „Dėl lengvatų Lietuvos advokatūros organų nariams ir 
išmokų panaikinimo“
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AIŠKInAmASIS RAŠTAS
DėL VISUoTInIo ADVoKATų SUSIRInKImo SPREnDImo 

„DėL LEnGVATų LIETUVoS ADVoKATūRoS oRGAnų nARIAmS IR IŠmoKų 
PAnAIKInImo“

1 . Siūlomu sprendimu siūloma atsisakyti ankstesnės nuostatos, kad Advokatai išrinkti ar paskirti į 
Advokatūros organus, yra atleidžiami nuo įmokos Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti. Šis siūlymas teikia-
mas sustiprinti visos advokatų bendruomenės lygiateisiškumą ir nustatyti, kad renkamų Lietuvos advokatūros 
organų nariai nėra atleidžiami nuo įmokos Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti.

2 . Pagal 2013 m. balandžio 12 d. Lietuvos advokatūros (toliau – Advokatūra) Visuotinio advokatų susi-
rinkimo sprendimo „dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti“ (toliau – Sprendimas) 12 punktą, į 
Lietuvos praktikuojančių sąrašą (toliau – sąrašas) įrašyti advokatai, kurie nepertraukiamai verčiasi advokato 
veikla 10 ir daugiau metų, pateikdami prašymą išbraukti juos iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo gau-
na išmoką, siekiančią nuo 1000 iki 3000 Eur, priklausomai nuo nepertraukiamo advokato praktikos laikotarpio. 

3 . Siūloma šias išmokas palikti tik praktikuojančio advokato mirties atveju. tais atvejais, kai praktikuojantis 
advokatas miršta, visa bendruomenė savanoriškai solidarizuojasi su advokato artimaisiais jiems labai sunkiu 
laikotarpiu. tačiau visais kitais atvejais išmokas siūloma panaikinti .

4 . Nepriklausomo išorės auditoriaus išvadoje, kuri yra pateikiama Visuotinio advokatų susirinkimo me-
džiagoje, bei finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte (3.14 punktas) konstatuojama, kad nors per 2019 
m. Lietuvos advokatūra advokatams, išsibraukiantiems iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo išmokėjo 
beveik 36 tūkst. Eur, teisę į tokią išmoką turi 1342 advokatai. Bendra mokėtinų išmokų suma šiems advokatams 
sudarytų beveik 1,8 mln. Eur. 

5 . Pagal apskaitos standartus, esant potencialiai mokėtinoms sumoms (ypač ženklioms sumoms) turėtų būti 
vykdomi atidėjimai. tai reikštų, kad Lietuvos advokatūra privalo turėti sukauptą beveik 1,8 mln. Eur finansinių 
įsipareigojimų rezervą, nors tai ir tėra tik teorinis atvejis, kad visi advokatai, įgiję teisę į išmokas, vienu metu 
pasiprašytų būti išbraukti iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo. tokio rezervo sukaupimas reikštų, kad 
2019 m. gruodžio 31 d. be Lietuvos advokatūros turimų piniginių lėšų bankų sąskaitose, kaupiamų Lietuvos 
advokatūros patalpų įsigijimui, Lietuvos advokatūra dar turėtų sukaupti daugiau nei 1 mln. Eur rezervą. tokio 
rezervo Lietuvos advokatūra niekada neturėjo ir nekaupė.

6 . tokia situacija neišvengiamai reikštų privalomo nenaudojamo 1,8 mln. Eur rezervo sudarymą, kurį 
Lietuvos advokatūra kauptų daugelį metų. tai taip pat lemtų, kad Lietuvos advokatūra negautų paskolos ne-
kilnojam turtui, skirtam Lietuvos advokatūros veiklos tęstinumui užtikrinti, įsigyti. taip pat šios aplinkybės, 
tikėtina, lemtų, kad Lietuvos advokatūra negalėtų sudaryti net ir ilgalaikės patalpų nuomos, nepaisant fakto, 
kad ne vėliau kaip nuo 2021 m. spalio 26 d. Lietuvos advokatūra privalės keisti buveinę, nes iki minėtos dienos 
galioja Vyriausybės suteikta patalpų panauda, kurią tęsti nenumato įstatyminės galimybės. 

7 . Paminėtina, kad tokių išmokų teisėtumas, atsižvelgiant į teismų praktiką, gali būti ginčo objektu, atsižvel-
giant į Asociacijų įstatyme nustatytą draudimą neatlygintinai perduoti asociacijos turtą, tame tarpe ir pinigines 
lėšas, nuosavybėn asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, asociacijoje darbo sutarties pagrindu 
dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tiks-
lus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą. 

8 . Apibendrinant aukščiau išdėstytus argumentus matyti, kad sprendimas skirti išmokas, susijusias su advo-
kato praktikos stažu, atsižvelgiant į galimą lėšų trūkumą išmokėti šias išmokas, kelia realų pavojų Lietuvos 
advokatūros veiklos tęstinumui vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. 

8. Sprendimas „Dėl lengvatų Lietuvos advokatūros organų nariams ir išmokų panaikinimo“
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9 . todėl Visuotiniam advokatų susirinkimui siūloma atsisakyti dabartinio išmokų modelio. Atsižvelgiant į 
tai, kad šis sprendimas gali paskatinti advokatus „dirbtinai“ trumpam išsibraukti iš Lietuvos praktikuojančių 
advokatų sąrašo siekiant gauti išmokas, siūloma šį sprendimą taikyti prašymams, gautiems po 2020 m. birželio 
24 d., t. y. po 2020 m. liepos 1 d. Advokatų tarybos posėdžiui teiktų dokumentų datos. 

10 . Šiuo sprendimu taip pat siūloma nustatyti, jog atleidimas nuo mėnesinės įmokos Lietuvos advokatūros 
funkcijoms atlikti ar šios įmokos mažinimas netaikomas advokatams, kurie mažiau nei prieš metus Advokatų 
garbės teismo yra pripažinti pažeidę advokato profesinės veiklos ir/ar Lietuvos advokatų etikos kodekso rei-
kalavimus. toks siūlymas teikiamas atsižvelgiant į tai, kad advokatas, pripažintas pažeidusiu advokatų etiką, 
sukelia reputacijos krizę ar jos riziką visos profesijos ir visos advokatų bendruomenės atžvilgiu, todėl len-
gvatų įmokoms netaikymas už etikos pažeidimus turėtų papildomai skatinti advokatus nenukrypti nuo etikos 
standartų.

8. Sprendimas „Dėl lengvatų Lietuvos advokatūros organų nariams ir išmokų panaikinimo“



9. Sprendimas „Dėl atleidimo nuo mėnesinės įmokos mokėjimo“64 / 90

Projektas

VISUoTInIo ADVoKATų SUSIRInKImo
SPREnDImAS

DėL ATLEIDImo nUo mėnESInėS ĮmoKoS moKėJImo 
2020 m. rugpjūčio 28 d.

Vilnius

Lietuvos advokatūros Visuotinis advokatų susirinkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos advokatūros 
įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 5 punktu nusprendžia:

1. Pakeisti 2013 m. balandžio 12 d. Lietuvos advokatūros Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo „dėl 
įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti“ 5.1 punktą, išdėstant jį šia nauja redakcija: 

1) „5.1. Advokatus, vyresnius nei kuriems suėjo 70 ir daugiau metų amžiaus ir jie yra įgiję turinčius ne 
mažesnį nei 130 metų nepertraukiamą vertimosi advokato veikla stažą“;

2. 2013 m. balandžio 12 d. Lietuvos advokatūros Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo „dėl įmokų 
Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti“ 15 punkte nustatyti, kad 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. 

3. Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. sausio mėn. 1 d. 

9. SPReNDIMAS „Dėl atleidimo nuo mėnesinės įmokos mokėjimo“
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AIŠKInAmASIS RAŠTAS
DėL VISUoTInIo ADVoKATų SUSIRInKImo SPREnDImo
„DėL ATLEIDImo nUo mėnESInėS ĮmoKoS moKėJImo“

1 . Advokatų, kurie yra sulaukę 70 metų amžiaus bei turi 10 metų advokatų profesinės veiklos stažą yra tai-
koma 2013 m. balandžio 12 d. Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo „dėl įmokų Lietuvos advokatūros 
funkcijoms atlikti“ (suvestinė redakcija po 2015-03-20 ir 2016-04-15 pakeitimų) 5.1. punkte yra numatyta 
lengvata, atleidžianti advokatą nuo įmokų Lietuvos advokatūrai mokėjimo. 

2 . Šiuo metu yra 134 advokatai, kuriems  taikoma ši lengvata. Šis skaičius 2020 m. turėtų padidėti dar 23 
advokatais, taigi, bendras advokatų, besinaudojančių šia lengvata, skaičius 2020 m. gali siekti 157. 

3 . Projektu siūloma keisti kriterijus, kuriuos turi atitikti advokatai, atleidžiami nuo įmokų Lietuvos advo-
katūros funkcijoms atlikti. Naujai siūlomi kriterijai yra pagrįsti ne advokato amžiumi, o advokato narystės 
Lietuvos advokatūroje trukme, nes ne asmens amžius, o jo ilgametis advokato vardo ir profesijos išlaikymas 
bei puoselėjimas parodo asmens nuopelnus advokatų bendruomenei. Manytina, jog advokatai, praktikuojantys 
10 metų, vien tik dėl savo amžiaus neturėtų atsidurti geresnėje padėtyje už daug ilgesnį laiką praktikuojančius 
advokatus. 

4 . tuo remiantis siūloma Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimo dėl įmokų Lietuvos advokatūros 
funkcijoms atlikti 5.1. punktą pakeisti, nustatant, kad advokatai, kuriems suėjo 70 metų, būtų atleidžiami nuo 
įmokų tik tuo atveju, jeigu turi 30 ir daugiau metų praktikos stažą vietoje dabar numatyto 10 metų stažo. 
Nepriklausomai nuo amžiaus, nuo įmokų būtų atleidžiami advokatai, turintys daugiau kaip 40 metų praktikos 
stažą. 

5 . tuo pačiu metu yra suprantamas ir ypač vertinamas advokato noras išlikti advokatų bendruomenės nariu 
ir po advokato praktikos pabaigos. Siūloma 70 metų amžiaus sulaukusius advokato vardą turinčius (pripažintus 
advokatais) asmenis, kurie išsibraukė iš Lietuvos praktikuojančių advokato sąrašo, atleisti nuo įmokų Lietuvos 
advokatūrai. Ši kategorija asmenų išliktų advokatų bendruomenės nariais ir jiems netektų atsisakyti garbingo 
advokato vardo vien tik dėl ekonominių priežasčių.
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Projektas

VISUoTInIS ADVoKATų SUSIRInKImAS
SPREnDImAS

DėL LIETUVoS ADVoKATūRoS ĮSTATų PAKEITImo
2020 m. rugpjūčio 28 d.

Vilnius

Visuotinis advokatų susirinkimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 59 straipsnio 
2 dalies 4 punktu, n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Lietuvos advokatūros įstatų 10.2., 12.3. ir 12.4. punktus, išdėstant juos šia nauja redakcija:
- „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. Ji Advokatų 
taryba gali priimti sprendimą sušaukti advokatų įgaliotinių konferenciją, jeigu nesprendžiami Įstatų, Lietuvos 
advokatų etikos kodekso, rinkimų klausimai. 

- „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. “. 

- „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 kaip 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.“  

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos advokatūros įstatų 18.2. punktą.

10. SPReNDIMAS „Dėl Lietuvos advokatūros įstatų pakeitimo“ 
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AIŠKInAmASIS RAŠTAS
DėL VISUoTInIo ADVoKATų SUSIRInKImo SPREnDImo

„DėL LIETUVoS ADVoKATūRoS ĮSTATų PAKEITImo“

1 . 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo (toliau – Advokatūros įstaty-
mas) iX-2066 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. Xiii-3082, kuriuo buvo įtvirtinta galimybė vykdy-
ti Visuotinį advokatų susirinkimą nuotoliniu būdu, sudarant galimybę advokatams registruotis, dalyvauti ir 
balsuoti elektroniniu būdu Advokatų tarybos nustatyta tvarka. Šio įstatymo reguliavimas siejasi su 2020 m. 
Visuotiniu advokatų susirinkimu ir Lietuvoje paskelbta ekstremalia padėtimi. 

2 . Įstatų pakeitimais siūloma juos suderinti su įsigaliojusiais Advokatūros įstatymo pakeitimais bei užti-
krinti galimybę advokatams registruotis elektroniniu būdu į Visuotinį advokatų susirinkimą. tokie pokyčiai 
sudarytų galimybę Visuotiniame advokatų susirinkime dalyvauti nuotoliniu būdu, o taip pat atvykti į Visuotinį 
advokatų susirinkimą iš anksto užsiregistravus, atsisakyti Visuotiniam advokatų susirinkimui būdingų eilių, 
greičiau nustatyti kvorumą. tai lemtų spartesnę viso susirinkimo eigos galimybę, o tuo pačiu daugiau laiko 
liktų bendravimui su kolegomis. 

3 . taip pat būtų sudaryta galimybė elektroninėmis priemonėmis ne tik registruotis susirinkimo dalyviais, 
tačiau ir balsuoti atvirais balsavimo klausimais. Advokatai, esant būtinybei galėtų balsuoti netgi iš anksto, arba, 
pavyzdžiui, stebėdami transliaciją tiek savo darbo vietoje, tiek ir tiesiogiai nebūdami salėje, kurioje vyksta su-
sirinkimas. tokiu būdu būtų užtikrinamas greitesnis balsų skaičiavimas, o tai leistų daugiau laiko skirti gyvoms 
diskusijoms, pasikeisti nuomonėmis ir požiūriais.

4 . Pastebėtina, kad šie Įstatų pakeitimai sudarytų galimybę naudoti elektronines priemones ne tik nuotoliniu 
būdu vykdomame, bet taip pat ir įprastine tvarka (ne nuotoliniu būdu) vykdomame Visuotiniame advokatų 
susirinkime. 

5 . Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nepaisant galimos elektroninės registracijos ir elektroninio balsavimo, 
Advokatų tarybos pirmininko, Advokatų tarybos, Advokatų garbės teismo ir Revizijos komisijos narių rinkimo 
tvarka nesikeičia, t. y. išlaikoma tokia pati slaptų ir tiesioginių rinkimų tvarka, kokia yra buvusi iki šiol.

6 . tačiau, nors visi rinkimai į Lietuvos advokatūros organus vyko ir bus vykdomi slaptai, siekiant didesnio 
operatyvumo, siūloma nustatyti išankstinę kandidatų kėlimo tvarką. Šis siūlymas remiasi poreikiu iš anksto 
(o ne susirinkimo metu) tikrinti kandidatų atitiktį Advokatūros įstatymo ir Advokatūros įstatų reikalavimams, 
iš anksto parengti balsavimo biuletenius. tuo pačiu metu tai leistų advokatams iš anksto gauti visą informaciją 
apie kandidatus, apgalvoti ką rinkti. Atsižvelgiant į projekte teikiamus siūlymus, kandidatų sąrašai būtų žinomi 
likus 15 dienų iki Visuotinio advokatų susirinkimo, kuriame vyks rinkimai. Advokatūros administracija galėtų 
iš anksto parengti technologiškai apsaugotus balsavimo biuletenius, nes ligšiolinė praktika rodo, kad balsavimo 
biuletenių parengimas susirinkimo metu užtrunka iki pusantros valandos, o kartais ir ilgiau. 

7 . išankstinis kandidatavimas lemtų, kad ir keliami kandidatai būtų labiau apgalvoję savo apsisprendimą, o 
advokatai būtų labiau įvertinę savo balsavimą. Atkreiptinas dėmesys, kad nebeliktų galimybės iškelti kandidatų 
į Advokatūros organus tiesiogiai Visuotinio advokatų susirinkimo metu. 

8 . Priėmus siūlomus pakeitimus, balsavimo biuleteniai Visuotinio advokatų susirinkimo metu prireikus būtų 
rengiami tik pakartotiniam balsavimui Advokatų tarybos pirmininko rinkimuose. tam, kad būtų galima parengti 
išankstinius balsavimo biuletenius Advokatų tarybos pirmininko rinkimuose, siūloma atsisakyti Lietuvos advo-
katūros įstatų 18.2. punkto, numatančio vienos dešimtosios dalyvaujančių advokatų palaikymą kandidatūrai.
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11. PRANeŠIMAS „2020 m. rugpjūčio 28 d. šaukiamas visuotinis advokatų 
susirinkimas“

VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2020-185 Puslapis 4

2. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės už 2019 metus tvirtinimas.
3. Etikos komisijos ataskaita.
4. Viceprezidento kandidatūros patvirtinimas.
5. Sekretoriaus kandidatūros patvirtinimas.
6. Revizoriaus kandidatūros patvirtinimas.
7. Tarybos narių rinkimas.
8. Etikos komisijos narių rinkimas.

Susirinkimo pradžia 10 valandą.
Dalyviai registruojami nuo 9 valandos 30 minučių.

- - -

UAB "Sweco Lietuva", kodas 301135783
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas.
Buveinės adresas: Vilnius, Spaudos g. 6-1
Pranešimo Nr. 4825487

UAB "SWECO LIETUVA" akcininkams

2020 m. liepos 29 d. 11:30 val. UAB "SWECO LIETUVA" patalpose, adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius, UAB "SWECO
LIETUVA" valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas UAB "SWECO LIETUVA" (kodas 301135783, buveinė Spaudos
g. 6-1, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės nuostolių padengimas papildomais akcininkų įnašais.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 11:00 val.
Akcininkai turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Su sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektu ir kitais dokumentais, kurie turi
būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, bus galima
susipažinti UAB "Sweco Lietuva" veiklos vykdymo vietoje, adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius, nuo 2020 m. liepos 15 d.
Kreiptis į bendrovės prezidentą darbo dienomis nuo 8 val. iki 16.30 val., tel. pasiteiravimui 8 699 21555, elektroninio
pašto adresas info@sweco.lt.

UAB "SWECO LIETUVA" valdyba.

- - -

LIETUVOS ADVOKATŪRA, kodas 300099149
Teisinė forma: Asociacija. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas.
Buveinės adresas: Vilnius, Tilto g. 17
Pranešimo Nr. 4831848

P R A N E Š I M A S
2020 m. rugpjūčio 28 d.
ŠAUKIAMAS VISUOTINIS ADVOKATŲ SUSIRINKIMAS,
kuris bus vykdomas elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu)* su ribota galimybe dalyvauti fiziškai**
Compensa koncertų salėje, Vilnius, Kernavės g. 84

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2019 m. veiklos ataskaita
2. Lietuvos advokatų garbės teismo 2019 m. veiklos ataskaita
3. Revizijos komisijos 2019 m. ataskaita
4. Lietuvos advokatūros 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2019 m. veiklos
finansinės ataskaita (apyskaita)
5. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2020 metų veiklos sąmata
6. Sprendimas "Dėl Lietuvos advokatūros auditoriaus parinkimo"
7. Sprendimas "Dėl Drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo pakeitimo"

VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2020-185 Puslapis 4

2. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės už 2019 metus tvirtinimas.
3. Etikos komisijos ataskaita.
4. Viceprezidento kandidatūros patvirtinimas.
5. Sekretoriaus kandidatūros patvirtinimas.
6. Revizoriaus kandidatūros patvirtinimas.
7. Tarybos narių rinkimas.
8. Etikos komisijos narių rinkimas.

Susirinkimo pradžia 10 valandą.
Dalyviai registruojami nuo 9 valandos 30 minučių.

- - -

UAB "Sweco Lietuva", kodas 301135783
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas.
Buveinės adresas: Vilnius, Spaudos g. 6-1
Pranešimo Nr. 4825487

UAB "SWECO LIETUVA" akcininkams

2020 m. liepos 29 d. 11:30 val. UAB "SWECO LIETUVA" patalpose, adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius, UAB "SWECO
LIETUVA" valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas UAB "SWECO LIETUVA" (kodas 301135783, buveinė Spaudos
g. 6-1, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės nuostolių padengimas papildomais akcininkų įnašais.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 11:00 val.
Akcininkai turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be to, turi pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Su sprendimo dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektu ir kitais dokumentais, kurie turi
būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, bus galima
susipažinti UAB "Sweco Lietuva" veiklos vykdymo vietoje, adresu Spaudos g. 6-1, Vilnius, nuo 2020 m. liepos 15 d.
Kreiptis į bendrovės prezidentą darbo dienomis nuo 8 val. iki 16.30 val., tel. pasiteiravimui 8 699 21555, elektroninio
pašto adresas info@sweco.lt.

UAB "SWECO LIETUVA" valdyba.

- - -

LIETUVOS ADVOKATŪRA, kodas 300099149
Teisinė forma: Asociacija. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas.
Buveinės adresas: Vilnius, Tilto g. 17
Pranešimo Nr. 4831848

P R A N E Š I M A S
2020 m. rugpjūčio 28 d.
ŠAUKIAMAS VISUOTINIS ADVOKATŲ SUSIRINKIMAS,
kuris bus vykdomas elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu)* su ribota galimybe dalyvauti fiziškai**
Compensa koncertų salėje, Vilnius, Kernavės g. 84

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2019 m. veiklos ataskaita
2. Lietuvos advokatų garbės teismo 2019 m. veiklos ataskaita
3. Revizijos komisijos 2019 m. ataskaita
4. Lietuvos advokatūros 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2019 m. veiklos
finansinės ataskaita (apyskaita)
5. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2020 metų veiklos sąmata
6. Sprendimas "Dėl Lietuvos advokatūros auditoriaus parinkimo"
7. Sprendimas "Dėl Drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo pakeitimo"

VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2020-185 Puslapis 5

8. Sprendimas "Dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti" (Dėl lengvatų Lietuvos advokatūros organų nariams
ir išmokų panaikinimo)
9. Sprendimas "Dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti" (Dėl atleidimo nuo mėnesinės įmokos mokėjimo)
10. Sprendimas "Dėl Lietuvos advokatūros įstatų pakeitimo" (Dėl elektroninio balsavimo)

Visuotinio advokatų susirinkimo pradžia  - 2020 m. rugpjūčio 28 d. 10:00 val.

Visa 2020 m. Visuotinio advokatų susirinkimo medžiaga pateikiama ir advokatų registracija Visuotinio advokatų
susirinkimo dalyviais vykdoma Advokatūros savitarnos svetainėje nuo 2020 m. liepos 27 d. 10:30 val. iki 2020 m.
rugpjūčio 28 d. 10:30 val.

Visuotinio advokatų susirinkimui pirmininkaujantys, Balsų skaičiavimo komisijos ir Sekretoriato nariai renkami tik
išankstiniu balsavimu Advokatūros savitarnos svetainėje nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. 10:30 val. iki 2020 m. rugpjūčio
25 d. 24:00 val.

Išankstinis balsavimas visais (kitais) Visuotinio advokatų susirinkimo darbotvarkės klausimais vykdomas nuo 2020 m.
rugpjūčio 10 d. 10:30 val. iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. 10:30 val. Advokatūros savitarnos svetainėje. Balsavimas šiais
darbotvarkės klausimais Advokatūros savitarnos svetainėje vyks ir realiu laiku iki sprendimo dėl darbotvarkės klausimo
priėmimo momento.

Daugiau informacijos apie susirinkimą - tel. + 370 5 262 4546 arba tinklapyje www.advokatura.lt

* - Įgyvendinant Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr.IX-2066 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr.
XIII-3082 3 straipsnio 2 dalies nuostatas ir  Advokatų tarybos 2020 m. birželio 30 d. patvirtintą Elektroninių ryšių
priemonėmis (nuotoliniu būdu) vykdomo visuotinio advokatų susirinkimo advokatų registravimo, dalyvavimo ir balsavimo
tvarką.
** - Tik iš anksto Advokatūros savitarnos svetainėje advokato paskyroje pasirinkus "fizinį" dalyvavimą, jei nebus viršytas
dėl ekstremalios padėties nustatytas uždarose patalpose maksimalus asmenų skaičius.

- - -

Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija, kodas 248170950
Teisinė forma: Asociacija. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas.
Buveinės adresas: Panevėžys, Taikos al. 11
Pranešimo Nr. 4831930

Šaukiama Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos (kodas 248170950) ataskaitinė konferencija 2020 m. liepos 21 d. 11.00
val. draugijos  buveinės adresu: Panevėžys, Taikos al. 11 (salėje).

Pirmininkė Stanislava Arbutavičienė.

1.3 Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės buveinės perkėlimas

Nėra naujų pranešimų

1.4 Kapitalo mažinimas

Nėra naujų pranešimų

1.5 Likvidavimas

UAB "Scandicloud", kodas 305185449
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas: Likviduojamas.
Buveinės adresas: Vilnius, Tolminkiemio g. 13-37
Pranešimo Nr. 4825517
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LIETUVoS ADVoKATūRA
ADVoKATų TARyBA

S P R E n D I m A S

DėL ELEKTRonInIų RyŠIų PRIEmonėmIS (nUoToLInIU BūDU) VyKDomo 
VISUoTInIo ADVoKATų SUSIRInKImo  ADVoKATų REGISTRAVImo, 

DALyVAVImo IR BALSAVImo TVARKoS PATVIRTInImo
2020 m. birželio 30 d.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr. iX-2066 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo 
Nr. Xiii-3082 3 straipsnio 2 dalies nuostatas, Lietuvos advokatūros advokatų taryba n u s p r e n d ž i a:

1 . Patvirtinti Elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu) vykdomo visuotinio advokatų susirinki-
mo advokatų registravimo, dalyvavimo ir balsavimo tvarką (pridedama).

2 . Nustatyti, kad Elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu) vykdomo visuotinio advokatų susi-
rinkimo  advokatų registravimo, dalyvavimo ir balsavimo tvarka įsigalioja 2020 m. birželio 30 d. ir yra 
taikoma 2020 m. rugpjūčio 28 d. vykdomam visuotiniam susirinkimui. 

Advokatų tarybos pirmininkas                      ignas Vėgėlė

12. SPReNDIMAS „Dėl elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu) 
vykdomo visuotinio advokatų susirinkimo advokatų registravimo, 
dalyvavimo ir balsavimo tvarkos patvirtinimo“
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PATVIRTINTA
Lietuvos advokatūros advokatų tarybos   

2020 m. birželio 30 d. sprendimu

ELEKTRonInIų RyŠIų PRIEmonėmIS (nUoToLInIU BūDU) VyKDomo 
VISUoTInIo ADVoKATų SUSIRInKImo  ADVoKATų REGISTRAVImo, 

DALyVAVImo IR BALSAVImo TVARKA

 I. BEnDRoSIoS nUoSTAToS

1 . Ši Elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu) vykdomo visuotinio advokatų susirinkimo advokatų 
registravimo, dalyvavimo ir balsavimo tvarka (toliau – tvarka) taikoma 2020 m. rugpjūčio 28 d. vykdomam 
Visuotiniam advokatų susirinkimui ir nustato į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašytų advoka-
tų (toliau – Advokatų) registravimąsi, dalyvavimą ir balsavimą elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu 
būdu) 2020 m. rugpjūčio 28 d. vyksiančiame Visuotiniame advokatų susirinkime (toliau – Visuotinis advokatų 
susirinkimas). 
2 . Advokatas gali registruotis Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviu ir balsuoti šiame Visuotiniame advoka-
tų susirinkime tik nuotoliniu būdu per Lietuvos advokatūros savitarnos svetainę https://savitarna.advokatura.lt 
(toliau – Advokatūros savitarnos svetainę) šioje tvarkoje nustatyta tvarka, nepriklausomai nuo to, ar advokatas 
dalyvauja Visuotiniame advokatų susirinkime nuotoliniu būdu, ar dalyvauja Visuotiniame advokatų susirinki-
me atvykęs fiziškai. 
3 . Advokatams savitarnos svetainės skiltyje „Visuotinis advokatų susirinkimas“ nuo 2020 m. liepos 27 d. 
10:30 val. yra skelbiama 2020 m. rugpjūčio 28 d. Advokatų visuotinio susirinkimo darbotvarkė, siūlomų spren-
dimų projektai ir kita su kiekvienu klausimu susijusi medžiaga.

 II. REGISTRAVImASIS Į VISUoTInĮ ADVoKATų SUSIRInKImą

4 . Siekdamas registruotis Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviu, Advokatas turi atlikti tapatybės nustaty-
mo ir indentifikavimo procedūras prisijungdamas prie savo paskyros Advokatūros savitarnos svetainėje. 
5 . Savo paskyroje Advokatūros savitarnos svetainės skiltyje „Visuotinis advokatų susirinkimas“, advokatas 
registruojasi 2020 m. rugpjūčio 28 d. Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviu. 
6 . Advokatas, užsiregistravęs Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviu Advokatūros savitarnos svetainėje 
savo paskyroje, automatiškai yra įrašomas į Visuotinio advokatų susirinkimo registracijos dalyvių sąrašą kaip 
2020 m. rugpjūčio 28 d. Visuotinio advokatų susirinkime dalyvaujantis advokatas.
7 . Advokatas į Visuotinį advokatų susirinkimą gali registruotis per Advokatūros savitarnos svetainę nuo 
2020 m. liepos 27 d. 10:30 val. iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. 10:30 val. Po 2020 m. rugpjūčio 28 d. 10:30 val. 
advokato registracija į Visuotinį advokatų susirinkimą negali būti vykdoma, nepriklausomai nuo to, ar advoka-
tas dalyvauja nuotoliniu būdu, ar atvykęs fiziškai.
8 . Pagal Advokatūros įstatymo 59 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos advokatūros įstatų 12.1 punktą, Visuotinis 
advokatų susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė advokatų,  įrašytų į Lietuvos 
praktikuojančių advokatų sąrašą. Visuotinio advokatų susirinkimui įvykti būtinas dalyvių skaičius nustatomas 
pagal faktinį 2020 m. liepos 27 d. 10:30 val. į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą įrašytų advokatų 
skaičių. 

12. Sprendimas „Dėl elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu) vykdomo visuotinio  
 advokatų susirinkimo advokatų registravimo, dalyvavimo ir balsavimo tvarkos patvirtinimo“
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9 . Visuotinio advokatų susirinkimo kvorumas yra nustatomas Visuotinio advokatų susirinkimo dieną, 2020 m. 
rugpjūčio 28 d. 10:30 val. Nustačius esant kvorumui, pripažįstama, kad jis yra per visą Visuotinį advokatų 
susirinkimą.
10 . Jeigu 2020 m. rugpjūčio 28 d. 10:30 val. Visuotiniame advokatų susirinkime pagal Lietuvos advokatūros 
įstatus reikalingas kvorumas nėra nustatomas, pagal Lietuvos advokatūros įstatų 12.2. punktą 2020 m. rugsėjo 
25 d. šaukiamas pakartotinis Visuotinis advokatų susirinkimas, kuris yra vykdomas nuotoliniu būdu mutatis 
mutandis pagal šioje tvarkoje nustatytus principus ir jis turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusios susirinki-
mo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek narių dalyvauja. 

 III. DALyVAVImAS VISUoTInIAmE ADVoKATų SUSIRInKImE

11 . Advokatas, užsiregistravęs Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviu savo paskyroje Advokatūros savitar-
nos svetainėje, yra laikomas dalyvaujančiu Visuotiniame advokatų susirinkime.
12 . Visuotinis advokatų susirinkimas vyksta ir yra transliuojamas iš Koncertų salės „Compensa“, tačiau advo-
katų fizinis dalyvavimas minėtoje salėje yra ribojamas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje paskelbtą ekstre-
malią padėtį ir nustatytus susirinkimų ribojimus. dėl uždarose patalpose taikomų dalyvių skaičiaus renginiuose 
apribojimų, advokatai gali atvykti į Visuotinio advokatų susirinkimo vietą ir dalyvauti tiesiogiai susirinkime, 
jei nėra viršijama nustatyta dalyvių skaičiaus riba. tuo tikslu dalyvauti fiziškai į Koncertų salę „Compensa“ 
įleidžiami tik tie advokatai, kurie registruodamiesi dalyviu savo paskyroje Advokatūros savitarnos svetainėje 
pažymėjo savo pageidavimą dalyvauti susirinkime fiziškai. 
13 . Advokatas, užsiregistravęs Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviu, per savo paskyrą Advokatūros savi-
tarnos svetainėje galės stebėti visą Visuotinio advokatų susirinkimo transliaciją.  
14 . Advokatas, užsiregistravęs Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviu, Visuotinio advokatų susirinkimo 
transliacijos metu ir/arba iš anksto per Advokatūros savitarnos svetainę gali raštu pateikti klausimus pirmi-
ninkaujantiems ir pasisakantiems visais Visuotinio advokatų susirinkimo darbotvarkės klausimais Visuotinio 
advokatų susirinkimo patvirtinto reglamento tvarka. 
15 .  Advokatui iš anksto iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. 12:00 val. per Advokatūros savitarnos svetainę užsire-
gistravusiam pasisakyti, esant techninėms sąlygoms, bus sudaryta galimybė pasisakyti Visuotinio advokatų 
susirinkimo metu  Visuotinio advokatų susirinkimo patvirtinto reglamento tvarka. 

 IV. BALSAVImAS VISUoTInIAmE ADVoKATų SUSIRInKImE

16 . Advokatas, registravęsis Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviu, įgyja teisę balsuoti visais balsavimui 
teikiamais Visuotinio advokatų susirinkimo darbotvarkės klausimais, bei Visuotinio advokatų susirinkimo 
procedūriniais klausimais. Balsuodamas dėl bet kurio Visuotinio advokatų susirinkimo darbotvarkės ar pro-
cedūrinio klausimo, Advokatas pasirenka vieną iš dviejų galimų alternatyvų: „už“ arba „prieš“. Advokatas, 
nepasirinkęs vienos iš šių balsavimo alternatyvų (balsuodamas susilaiko), pagal Lietuvos advokatūros įstatų 
12.3. punktą laikomas tuo klausimu nedalyvavusiu balsavime.
17 . Advokatas, registravęsis Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviu, savo paskyroje Advokatūros savitarnos 
svetainėje balsuoti gali arba iš anksto iki Visuotinio advokatų susirinkimo dalyvių registracijos pabaigos laiko 
(nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. 10:00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. 10:30 val.), arba Visuotinio advokatų susi-
rinkimo metu iki to klausimo balsavimo laiko pabaigos, išskyrus balsavimą dėl Visuotinio advokatų susirinki-
mo procedūrinių klausimų, kuris vykdomas šios tvarkos V dalyje numatyta tvarka. 

12. Sprendimas „Dėl elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu) vykdomo visuotinio  
 advokatų susirinkimo advokatų registravimo, dalyvavimo ir balsavimo tvarkos patvirtinimo“
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18 . Nustačius Visuotinio advokatų susirinkimo kvorumą, pradedamas vykdyti Visuotinio advokatų susirinki-
mo balsavimas realiuoju laiku. Šis balsavimas vykdomas tik advokato paskyroje Advokatūros savitarnos sve-
tainėje. Vykstant Visuotiniam advokatų susirinkimui advokatas, registravęsis Visuotinio advokatų susirinkimo 
dalyviu, gali balsuoti Advokatūros savitarnos svetainėje, jeigu nebuvo balsavęs išankstiniu būdu. iš anksto 
balsavęs Advokatas Visuotinio susirinkimo eigoje pakartotinai balsuoti nebegali. 
19 . Paskelbus balsavimo rezultatus ir pradėjus svarstyti kitą klausimą, balsavimas ankstesniais darbotvarkės 
klausimais nebėra galimas. 
20 . Pasibaigus balsavimui skirtam laikui, Balsų skaičiavimo komisija, paprastai šios komisijos pirmininkas, 
Visuotiniam advokatų susirinkimui kiekvienu Visuotinio advokatų susirinkimo darbotvarkės klausimu paskel-
bia atskirai išankstinio balsavimo rezultatus ir Visuotinio advokatų susirinkimo metu gautus rezultatus, o taip 
pat bendrą balsavimo rezultatą, konstatuoja, koks yra priimtas Visuotinio advokatų susirinkimo sprendimas.
21 . Pasibaigus Visuotiniam advokatų susirinkimui, kol nepaskelbtas Visuotinio susirinkimo protokolas, Advo-
katūros savitarnos svetainėje pateikiama galutinė visų balsavimų ataskaita.

 V. VISUoTInIo ADVoKATų SUSIRInKImo PRoCEDūRInIAI KLAUSImAI

22 . Siekiant tinkamai organizuoti ir pravesti Visuotinį advokatų susirinkimą, Visuotiniam advokatų susirinki-
mui kartu su darbotvarkėje kiekvienu numatytu klausimu pateikiamais siūlomais sprendimų projektais taip pat 
yra teikiami Visuotinio advokatų susirinkimo eigą ir teisėtumą užtikrinantys procedūrinių sprendimų projektai, 
dėl kurių yra balsuojama tik išankstinio balsavimo būdu.
23 . Visuotiniam advokatų susirinkimui tvirtinti yra teikiami šie procedūrinių sprendimų projektai: 
23 .1 . dėl pirmininkaujančiųjų Visuotiniam advokatų susirinkimui patvirtinimo;
23 .2 . dėl Visuotinio advokatų susirinkimo Balsų skaičiavimo komisijos sudėties patvirtinimo;
23 .3 . dėl Visuotinio advokatų susirinkimo Sekretoriato skaičiaus ir sudėties patvirtinimo;
23 .4 . dėl Visuotinio advokatų susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo;
23 .5 . dėl Visuotinio advokatų susirinkimo reglamento patvirtinimo.
24 . dėl šios tvarkos 23.1. – 23.3. punktuose numatytų Visuotinio advokatų susirinkimo procedūrinių klausimų 
yra vykdomas tik išankstinis balsavimas nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. 10:30 val. iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. 
24:00 val. dėl tvarkos 23.1-23.3 punktuose numatytų Visuotinio advokatų susirinkimo procedūrinių klausimų 
nustatomas šis balsavimo laikas, siekiant iš anksto informuoti išrinktus advokatus ir sudaryti jiems galimybę 
pasirengti ir atvykti fiziškai vykdyti savo pareigas Visuotiniame advokatų susirinkime, laikantis individualios 
kiekvieno fiziškai dalyvaujančio advokato Covid-19 prevencijos, taip pat dėl dalyvaujančių asmenų skaičiaus 
ribojimo, , Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr. iX-2066 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo 
Nr. Xiii-3080 1 straipsnį, nesant techninių galimybių šias funkcijas vykdyti nuotoliniu būdu ir kt.
25 . Visuotiniam advokatų susirinkimui pagal ilgametę Lietuvos advokatūros tradiciją pirmininkauja Advokatų 
tarybos pirmininkas, kuris kviečia kartu Visuotiniam advokatų susirinkimui pirmininkauti dar du advokatus. 
Visuotiniam advokatų susirinkimui teikiamas patvirtinti Advokatų tarybos pirmininko ir jo pasiūlytų dviejų 
advokatų, pirmininkaujančių Visuotiniam advokatų susirinkimui, sąrašas. Kiekvienas advokatas, rinkdamas 
pirmininkaujančius Visuotiniam advokatų susirinkimui turi 3 (tris) balsus, t. y. turi teisę balsuoti už ne daugiau 
kaip 3 (tris) kandidatus, 
26 . Visuotiniam advokatų susirinkimui teikiama patvirtinti Balsų skaičiavimo komisijos, sudarytos iš 11 (vie-
nuolikos) advokatų, sudėtis. 
26 .1 . Kandidatais į Balsų skaičiavimo komisiją advokatai išsikelia patys arba jų kandidatūra gali būti iškelta 
nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 5 d. elektroniniu paštu: susirinkimas@advokatura.lt atsiuntus kandidatūros vardą 

12. Sprendimas „Dėl elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu) vykdomo visuotinio  
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ir pavardę. Jeigu advokatą iškelia kitas advokatas, jis kartu turi pateikti keliamo advokato sutikimą kandida-
tuoti. Vienas advokatas, nepriklausomai nuo to, ar pats kandidatuoja, dar gali pasiūlyti iškelti ne daugiau kaip 
3 (trijų) kitų advokatų kandidatūras. Advokatų taryba iškelia 7 (septynis) kandidatus į Balsų skaičiavimo komi-
siją. Prie Advokatų tarybos iškeltų kandidatų nurodoma, kad jie yra iškelti Advokatų tarybos.
26 .2 . Visuotiniam advokatų susirinkimui teikiamas balsuoti visų iškeltų kandidatų į Balsų skaičiavimo komisi-
ją sąrašas. Kiekvienas advokatas, rinkdamas Balsų skaičiavimo komisijos narius, turi 11 (vienuolika) balsų, t. y. 
turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 11 (vienuolika) iškeltų kandidatų. Pasibaigus išankstiniam balsavimui dėl 
procedūrinių klausimų, 11 (vienuolika) daugiausiai balsų surinkusių kandidatų laikomi išrinktais Balsavimo 
skaičiavimo komisijos nariais ir yra kviečiami atvykti fiziškai į Visuotinio susirinkimo vietą. Balsavimo skai-
čiavimo komisijos nariai Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką išsirenka iš savo tarpo Visuotinio advokatų 
susirinkimo pradžioje.
27 . Visuotiniam advokatų susirinkimui  siūloma nustatyti 3 (trijų) narių Sekretoriatą ir teikiama patvirtinti 
Sekretoriato, sudaryto iš 3 (trijų) advokatų, sudėtis. Kandidatus į Sekretoriatą siūlo Advokatų taryba bei advo-
katai, įsiregistravę Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviais, taip pat kandidatais į sekretoriatą advokatai gali 
išsikelti patys. 
27 .1 . Advokatai kandidatus į Sekretoriatą kelia (išsikelia) nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 5 d. siųsdami prane-
šimą elektroniniu paštu susirinkimas@advokatura.lt ir nurodydami kandidato vardą ir pavardę. Jeigu advokatą 
iškelia kitas advokatas, jis kartu turi pateikti keliamo advokato sutikimą kandidatuoti. Vienas advokatas, nepri-
klausomai nuo to, ar kandidatuoja pats, dar gali iškelti 1 (vieno) advokato kandidatūrą. 
27 .2 . Advokatų taryba savo posėdyje iškelia 2 (du) kandidatus į Sekretoriatą. Prie Advokatų tarybos iškeltų 
kandidatų nurodoma, kad jie yra iškelti Advokatų tarybos. 
27 .3 . Visuotiniam advokatų susirinkimui teikiamas balsuoti visų iškeltų kandidatų į Sekretoriatą sąrašas. Kie-
kvienas advokatas, rinkdamas Sekretoriatą, turi 3 balsus, t. y. turi teisę balsuoti ne daugiau kaip už 3 (tris) 
kandidatus. Pasibaigus išankstiniam balsavimui dėl procedūrinių klausimų, 3 (trys) daugiausiai balsų surinkę 
kandidatai laikomi išrinktais Sekretoriato nariais ir yra kviečiami atvykti į Visuotinio susirinkimo vietą. Sekre-
toriato nariai Sekretoriato pirmininką išsirenka iš savo tarpo Visuotinio advokatų susirinkimo pradžioje.
28 . išankstinis balsavimas dėl šios tvarkos 23.4. – 23.5. punktuose numatytų Visuotinio advokatų susirinki-
mo procedūrinių klausimų yra vykdomas nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. 10:30 val. iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. 
10:30 val. Balsuodamas išankstiniu būdu dėl šios tvarkos 23.4. – 23.5. punktuose numatytų Visuotinio advo-
katų susirinkimo procedūrinių klausimų Advokatas pasirenka vieną iš dviejų galimų alternatyvų: „už“ arba 
„prieš“. Advokatas, nepasirinkęs vienos iš šių balsavimo alternatyvų laikomas nedalyvavusiu balsavime.

 VI. BAIGIAmoSIoS nUoSTAToS

29. Lietuvos Advokatūros administracija iki Visuotinio advokatų susirinkimo pradžios konsultuoja ir padeda 
kiekvienam Advokatui tinkamai registruotis ir identifikuoti save Advokatūros savitarnos svetainėje konkretaus 
advokato paskyroje.
30. Lietuvos advokatūra Visuotinio advokatų susirinkimo metu nesuteikia techninės įrangos (įrenginių) advo-
katams jungtis prie Advokatūros savitarnos svetainės (konkretaus advokato paskyros). Advokatai technine 
įranga (įrenginiais) turi pasirūpinti patys. 
31. Visuotinio advokatų susirinkimo reglamentas, esant poreikiui, gali detalizuoti šios tvarkos įgyvendinimo 
nuostatas ir/ar Visuotinio advokatų susirinkimo vedimo tvarką (taisykles).  

12. Sprendimas „Dėl elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu) vykdomo visuotinio  
 advokatų susirinkimo advokatų registravimo, dalyvavimo ir balsavimo tvarkos patvirtinimo“

mailto:susirinkimas@advokatura.lt
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LIETUVOS ADVOKATŪRA 
Juridinių asmenų registras 300099149, Tilto g. 17, Vilnius 

Tel.:+370 5 262 4546, faks. +370 5 212 1859, el. paštas la@advokatura.lt, 
Tinklapis www.advokatura.lt 

 

P R A N E Š I M A S 

2020 m. rugpjūčio 28 d. šaukiamas 
VISUOTINIS ADVOKATŲ SUSIRINKIMAS,  

kuris bus vykdomas elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu)* su ribota galimybe dalyvauti fiziškai** 
Compensa koncertų salėje, Vilnius, Kernavės g. 84 

 

Susirinkimo darbotvarkė: 

1. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2019 m. veiklos ataskaita 
2. Lietuvos advokatų garbės teismo 2019 m. veiklos ataskaita 
3. Revizijos komisijos 2019 m. ataskaita 
4. Lietuvos advokatūros 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2019 
m. veiklos finansinės ataskaita (apyskaita)  
5. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2020 metų veiklos sąmata 
6. Sprendimas „Dėl Lietuvos advokatūros auditoriaus parinkimo“  
7. Sprendimas „Dėl Drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo pakeitimo“ 
8. Sprendimas „Dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti“ (Dėl lengvatų Lietuvos advokatūros organų 
nariams ir išmokų panaikinimo) 
 9. Sprendimas „Dėl įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti“ (Dėl atleidimo nuo mėnesinės įmokos 
mokėjimo) 
 10. Sprendimas „Dėl Lietuvos advokatūros įstatų pakeitimo“ (Dėl elektroninio balsavimo) 
 

Visuotinio advokatų susirinkimo pradžia  – 2020 m. rugpjūčio 28 d. 10:00 val. 
 

Visa 2020 m. Visuotinio advokatų susirinkimo medžiaga pateikiama ir advokatų registracija Visuotinio advokatų susirinkimo dalyviais 
vykdoma Advokatūros savitarnos svetainėje nuo 2020 m. liepos 27 d. 10:30 val. iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. 10:30 val. 
 

Visuotinio advokatų susirinkimui pirmininkaujantys, Balsų skaičiavimo komisijos ir Sekretoriato nariai renkami tik išankstiniu 
balsavimu Advokatūros savitarnos svetainėje nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. 10:30 val. iki 2020 m. rugpjūčio 25 d. 24:00 val.  
 

Išankstinis balsavimas visais (kitais) Visuotinio advokatų susirinkimo darbotvarkės klausimais vykdomas nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. 
10:30 val. iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. 10:30 val. Advokatūros savitarnos svetainėje. Balsavimas šiais darbotvarkės klausimais 
Advokatūros savitarnos svetainėje vyks ir realiu laiku iki sprendimo dėl darbotvarkės klausimo priėmimo momento. 
 

Daugiau informacijos apie susirinkimą – tel. + 370 5 262 4546 arba tinklapyje www.advokatura.lt  
 

* – Įgyvendinant Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr.IX-2066 59 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3082 3 straipsnio 2 dalies 
nuostatas ir  Advokatų tarybos 2020 m. birželio 30 d. patvirtintą Elektroninių ryšių priemonėmis (nuotoliniu būdu) vykdomo visuotinio advokatų 
susirinkimo advokatų registravimo, dalyvavimo ir balsavimo tvarką. 
** – Tik iš anksto Advokatūros savitarnos svetainėje advokato paskyroje pasirinkus „fizinį“ dalyvavimą, jei nebus viršytas dėl ekstremalios padėties 
nustatytas uždarose patalpose maksimalus asmenų skaičius. 

Pranešimo paskelbimo data - 2020 m. liepos 3 d.
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13. execUTIVe SUMMARy

ACtiVitY STATISTICS

Lithuanian bar association: generaL information
2019 data (change +/- or 2018 data)

AdVoCATES

Number of practicing advocates, of them:
Male
Female

2248 (+35), of them:
1393 (+16)
855 (+19)

Recognized as advocates but not entered in the List 
of Practicing Advocates of Lithuania

618 (-11)

Number of practicing advocates in main 6 cities:
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Šiauliai
Panevėžys
Alytus

1410 (+34)
276 (+2)
150 (+4)
74 (-2)
46 (-4)
31 (-1)

the oldest practicing advocate 98 years old, 1 person [born in 1921] 

the youngest practicing advocate 27 years old, 4 persons [born in 1992]

Average age of advocates 49 years old

the most numerous group of advocates in terms of age 44 years old, 98 persons [born in 1975]

Law firms according to the number of advocates 
working in them:

1 advocate
2 advocates
3 advocates
4 – 6 advocates
7 – 10 advocates
11 – 20 advocates
21 – 30 advocates
31 – 60 advocates

807 / 69 .3% 
157 / 13 .5% 
70 / 6% 
75 / 6 .4%  
22 / 1 .9%
15 / 1 .3% 
2 / 0 .2%
4 / 0 .3%



13. executive summary77 / 90

Number of advocates in law firms compared to the 
total number of practicing advocates:

1 advocate
2 advocates
3 advocates
4 – 6 advocates
7 – 10 advocates
11 – 20 advocates
21 – 30 advocates
31 – 60 advocates

807 / 35 .9% 
314 / 14% 
210 / 9 .3% 
344 / 15 .3%
176 / 7 .8% 
191 / 8 .5% 
44 / 2% 
146 / 6 .5%

Number of persons recognized as advocates 52

Number of law firms 1046

Number of professional associations of advocates 118 (+13)

Users of the E-service portal of Lithuanian courts 1997 advocate (+93) 
957 advocate’s assistants (+66)

AdVoCAtE’S ASSiStANtS

Number of advocate’s assistants, of them:
Male
Female 

1008 (+65)
449 (+24)
559 (+41)

the oldest advocate’s assistant 64 years old, [born in 1955]

the youngest advocate’s assistant 23 years old, [born in 1996]

Average age of advocate’s assistants 34 years old

Number of advocate’s assistants in main 6 cities:
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Panevėžys
Šiauliai
Alytus

660 (+59)
167 (0)
60 (+1)
18 (-4)
23 (+4)
9 (-1)

the number of persons entered in the List of 
Advocate’s Assistants of Lithuania 163 (+22)

Number of persons who withdrew from the List of 
advocate’s assistants 75

Number of persons who suspended activity of 
advocate’s assistant 16 (-12)
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Number of assistant advocates who changed the 
supervisor of their apprenticeship 79 (-1) 

total number of approved apprenticeship reports of 
advocate’s assistants
of them:
1-year apprenticeship of advocate’s assistants
2-year apprenticeship of advocate’s assistants

263

143
110

advocates of the state-guaranteed LegaL aid

Number of advocates who permanently provided 
secondary State-guaranteed legal aid 53

Number of advocates who have provided secondary 
legal aid, when necessary 501

State-Guaranteed Legal Aid Service 14 members, of them:
3 advocates included in the List of Practicing 
Advocates of Lithuania

opinion of the Council of the Lithuanian Bar 
concerning advocates 

27 submitted
12 not submitted

funding of the state-guaranteed LegaL aid

Allocations EUR 6 307 794, 06

Allocations for payment to advocates who provided 
secondary legal aid and for covering other costs of 
the service

EUR 5 270 522, 69

Allocations for maintenance costs to advocates who 
provided secondary legal aid EUR 98 742, 99

to State-Guaranteed Legal Aid Services EUR 938 528, 38

Highest number of State-Guaranteed Legal Aid 
Service employees allowed 58

Allocations from State reserve funds EUR 592 796

debt dynamics of State-Guaranteed Legal Aid 
Service

debt on January 1 – EUR 531 680, 38 
debt on September 30 – EUR 739 900 
debt on december 31– EUR 297 000
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meetings of the counciL of the Lithuanian bar, administrative decisions 
by the chairman, activity of the committees

Meetings of the Council of the Lithuanian Bar 23 meetings (+11)
330 agenda issues (+94)

Number of advocates working in the Committees on 
Supervision of Codes at the Ministry of Justice 

3 members of the Council of the Lithuanian Bar,
9 advocates
total 12 advocates

Committees of the Council of the Lithuanian Bar 116 advocates working in:
1. Committee of Administrative Law and Justice [7] 

(8 meetings); 
2. Committee of Civil Law [13] (3 meetings);
3. Committee of Civil Procedure Law [12] 
 (3 meetings);
4. Committee of Competition Law [12] 
 (9 meetings);
5. Committee of Criminal and Criminal Procedure 

Law [10] (8 meetings);
6. disciplinary Committee [12] (11 meetings);
7. Committee of information technology [9] 

(8 meetings)
8. Committee of Labour Law [7] (7 meetings)
9. Committee of the Regions [13] (newly appointed 

since october 16, 2019)
10. Committee of State-Guaranteed Legal Aid [11] 

(8 meetings)
11. Committee of tax Environment regarding 

Advocates’ Activity [10] (2 meetings).

Working group on Lobbying activity 6 advocates who actively participated in the 
consideration of the draft Law on Lobbying in the 
Parliament.

Activities of the Commission for the Unfair Standard 
terms in Consumer Legal Service Contracts

1 meeting
3 complaints (2 of them referred to the Council of 
the Lithuanian Bar by 2019-06-05 and 2019-09-
18 decisions)
0 examined complaints

total number of applicants who have been 
recognised as advocates 52 persons 

total number of advocates entered in the List of 
Practicing Advocates 85 advocates

Advocates who changed their activity form 60 advocates
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Advocates who changed their workplace or 
workplace address 181 advocates

temporary suspended activity on the basis of 
persons’ requests 

19 advocates
16 advocate’s assistants

delisted advocates 37

temporarily delisted advocates 3

Late advocates 5

impLementation of anti- money Laundering and terrorist financing prevention

Number of participants in the anti-money laundering 
and terrorist financing prevention training cycle 
organized by the Lithuanian Bar Association (2019-
09-20; 2019-10-24; 2019-11-22)

107

administrative activity

Number of received letters
on average per working day 

3782 (-515)
15,07

Number of letters sent off
on average per working day

of them:
by registered mail
by e-mail (excluding administrative correspondence, 
general information for all advocates or 
automatically generated information)

4586 (+248)
18,27

1797 (+254)

2789 (+115)

Number of received phone calls*

on average per working day
*period March-December, 2019

31 773 
152

Number of issued advocate certificates 156 (-65)

Newly sworn advocates 61 (+2)

decisions of the Council of the Lithuanian Bar to 
exempt persons from the fee to the Bar association or 
to reduce it by 50% 
(executing decision of General meeting of advocates) 

781 persons (+54)

orders of the Chairman of the Council of the 
Lithuanian Bar 165, of them 26 activity related orders
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Number of investigations initiated on the initiative of 
the Bar Association and according to the complaints 
received by the Lithuanian Bar Association 

279 (+37)

Number of investigations examined in the meetings 
of the Council of the Lithuanian Bar:

239 (-54)
note: part of complaints examined in 2019 were 
received in 2018 m. 
1 . January –29 complaints examined 

 � 10 decisions to bring proceedings 
 � 19 decisions to cancel proceedings

2. February – 19 complaints examined 
 � 2 decisions to bring proceedings 
 � 17 decisions to cancel proceedings

3. March – 20 complaints examined 
 � 3 decisions to bring proceedings 
 � 17 decisions to cancel proceedings

4 . April – 13 complaints examined 
 � 4 decisions to bring proceedings 
 � 9 decisions to cancel proceedings

5 . May - 0 complaints examined 
6 . June - 24 complaints examined 

 � 7 decisions to bring proceedings 
 � 17 decisions to cancel proceedings

7 . July – 20 complaints examined 
 � 7 decisions to bring proceedings 
 � 13 decisions to cancel proceedings

8. August - 28 complaints examined 
 � 3 decisions to bring proceedings 
 � 24 decisions to cancel proceedings
 � 1 investigation dismissed due to passing of 
advocate 

9. September - 26 complaints examined 
 � 9 decisions to bring proceedings  
 � 17 decisions to cancel proceedings

10. october – 29 complaints examined 
 � 3 decisions to bring proceedings 
 � 26 decisions to cancel proceedings

11. November – 22 complaints examined 
 � 3 decisions to bring proceedings 
 � 19 decisions to cancel proceedings

12. december – 9 complaints examined 
 � 3 decisions to bring proceedings 
 � 6 decisions to cancel proceedings
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Number of disciplinary proceedings brought by the 
decisions of the Council of the Lithuanian Bar:
of them – in accordance with the applicants’ 
complaints:
of them – in accordance with the circumstances set 
out under the Lithuanian Bar related to failure to 
fulfill obligations to Lithuanian Bar:

54 disciplinary proceedings 

42

12

Number of decisions by the Council of the 
Lithuanian Bar to cancel disciplinary proceedings 184

Number of decisions by the Council of the 
Lithuanian Bar to dismiss disciplinary proceedings 1

sociaL partnership and institutionaL cooperation 

When submitting comments on draft legislation and 
draft legislation itself, the Lithuanian Bar Associati-
on intensively cooperated with more than 30 institu-
tions, among them: 

1 . The ministry of Justice (submission of comments 
on legislation and draft legislation and putting for-
ward proposals).
the Ministry of Justice was submitted 44 letters, of 
them 30 contained comments on the amendments to 
legal acts; 

2 . The office of the Seimas (submission of com-
ments on legislation and draft legislation and putting 
forward proposals).
the office of Seimas was submitted 2 draft legal acts 
(or legal packages);

3 . The Committee on Legal Affairs of the Seimas 
(submission of comments on legal acts, participation 
in the Committee hearings and other events organised 
by the Committee).
the Committee was submitted comments on 3 draft 
legal acts (or legal packages) 

4 . The Committee on Human Rights of the Seimas 
(submission of comments on legal acts, participation 
in the Committee hearings and other events organised 
by the Committee).

the Committee was submitted comments on 2 draft 
legal acts (legal packages)

5 . The Government of the Republic of Lithuania 
(submission of comments on legal acts, participation 
in the Committee hearings and other events organised 
by the Committee). 
the Government was submitted comments on 5 draft 
legal acts (legal packages) 

6 . other institutions:
President of the Republic of Lithuania, Council of 
Bars and Law Societies of Europe (CCBE), Minis-
try of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, 
Ministry of the interior of the Republic of Lithuania, 
Ministry of Economy of the Republic of Lithuania, 
Ministry of transport and Communications of the 
Republic of Lithuania, Ministry of Health of the Re-
public of Lithuania, the State tax inspectorate under 
the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, 
the State Social insurance Fund Board under the Min-
istry of Social Security and Labour, State Guaranteed 
Legal Aid Service, Banks of Republic of Lithuania, 
Association of Lithuanian banks, the Lithuanian de-
partment of Statistics, the State Consumer Rights 
Protection Authority, Chief official Ethics Commis-
sion, Financial Crime investigation Service under 
the Ministry of the interior of the Republic of Lith-
uania, Special investigation Service of the Republic 
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of Lithuania, Lithuanian Police department, office of 
the Prosecutor General of Lithuania, National Court 
Administration, industry and Crafts, European Law 
department under the Ministry of Justice, Vilnius Uni-
versity Faculty of Law, Mykolas Romeris University 

Faculty of Law, Vytautas Magnus University Faculty 
of Law, Resident‘s Register Service, Lithuanian Law 
institute, Lithuanian Law Society, National Associa-
tion of Legal and Consulting Companies, etc.

professionaL deveLopment

organisation of seminars for improvement of 
professional competence of advocates and advocate’s 
assistant

118 (+23) seminars which were attended by:
 2504 advocates (-9)
 2735 advocate’s assistants (+246)

Allocation of 118 seminars according to cities:
Vilnius – 48
Kaunas – 22
Klaipėda – 24
Šiauliai – 12
Panevėžys – 8
Alytus – 2
tauragė – 1
Marijampolė – 1

Allocation of 118 seminars according to areas of law:
Civil law and procedure – 23
Criminal law and procedure – 12
Law on the Bar– 19
Labour law - 11
Administrative law – 6
Corruption prevention – 5
data protection law – 3
Non-law related (psichology) - 9
other seminars related to advocate‘s activity (30)

Lecturers of 118 seminars according to professional area:
Advocates (66)
Judges (25)
Researchers-academicians (12)
other specialists (e.g., state institutions) – (15)
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Analysis results of the feedback questionnaires of 
seminar participants

in total 196 completed questionnaires were received. 
Survey results according to questions:

 � “Your general evaluation of the seminar”
Very good and good – 96,4 %

 � “Issues examined in the seminar were interesting, 
received information will be useful in my work”

i completely agree – 88,8 %
 � “How would you evaluate the lecturer’s work?”

Very good and good– 92,9 %
 � “Would recommend this seminar to your collea-
gue?” 

Yes –  98,5 proc.

itinerant free-of-charge seminars with the Chairman 
of the Council of the Lithuanian Bar in regions

1. Šiauliai (2019-01-11);
2. Kaunas (2019-02-01)
3. Vilnius (2019-03-14)
4. Klaipėda (2019-03-15)
5. Panevėžys (2019-03-22);
6. Alytus (2019-03-29);
7.  Kaunas (2019-10-18);
8. Klaipėda (2019-11-29);

distance training HELP of the European Council 1. „data protection and privacy criteria“ (october-
december, 2019).

representation in disputes and case-Law

Proceedings in the courts of general competence:

Lithuanian Bar as a claimant:
Lithuanian Bar as a respondent: 
Lithuanian Bar as a third party:
Lithuanian Bar as an applicant based on the Law on 
Criminal intelligence:

Proceedings in the administrative courts:

Lithuanian Bar as an applicant :
Lithuanian Bar (in one - Bar Examination 
Commission) as a respondent:
Lithuanian Bar as a third interested party:

24 cases, of them:

5 cases
17 cases
1 case
1 case

8 cases, of them:

2 cases

3 cases
3 cases
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internationaL cooperation

delegations / foreign guests received 2019-06-07 delegation of Lublin M. Kiuri-
Sklodovska university;
2019-09-03 visit of European Judges;
2019-11-26 delegation of Sakartvelo State-
Guaranteed Legal Aid Services and Sakartvelo Bar
2019-12-11 delegation of Sakartvelo Bar

Working visits: 
CCBE – 5; 
iBA – 2;
other – 7.

 � 2019-02-28 d. the Standing Committee of the 
CCBE Association of the European Bar Council, 
Vienna (Austria).

 � 2019-03-01 d. 47th conference of European Bar 
Presidents Vienna (Austria).

 � 2019-03-28/30 the Standing Committee of the 
CCBE Association of the European Bar Counci. 
Roma (italy).

 � 2019-05-14/19 d. Plenary session of the CCBE. 
Porto (Portugal).

 � 2019-05-22/25 d. 14th Annual iBA Conference of 
the Council Chairpersons  international Bar Asso-
ciation. Budapest (Hungary). 

 � 2019-05-24/26 d. denmark Bar centennial event. 
Copenhagen (denmark).

 � 2019-06-13 d. Estonian Bar centennial event. tal-
linn (Estonia). 

 � 2019-08-22/24  Finland Bar centennial event. Hel-
sini (Finland).

 � 2019-08-29/31 d. the Nordic countries and the 
Baltic Council of Bars Heads of State meeting. 
tallinn (Estonia).

 � 2019-09-20/10-3 d. Annual iBA Council Chairper-
sons conference. Seul (North Corea). 

 � 2019-10-10/13 d. Annual CEEBA (European Bar 
General Secretaries) conference. Limassol (Cy-
prus).

 � 2019-10-23/26  the Standing Committee of the 
CCBE Association of the European Bar Council 
and conference. Lisboa (Portugal).

 � 2019-11-07/10 d. Sakartvelo Bar centennial event. 
tbilisi, Sakartvelo.

 � 2019-11-28/30 d. Plenary session of the CCBE. 
Brussels (Belgium).
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the bar examination

Number of organised meetings of the Bar 
Examination Commission 23

Qualification exams: 14

Number of persons invited to take an exam 229

Exam taken by 184 persons

Exam passed by 40 persons

Exam on organisation of advocate’s activity: 9

Number of persons invited to take an exam 26

Exam taken by 22

Exam passed by 12

sociaL responsibiLity projects and communication

Number of advocates who agreed to provide pro 
bono consultations 238

organised scientific-practical conferences  � 4-5 July, 2019 – 6th World-Lithuanian lawyers con-
gress, at the Parliament, Gedimino av. 53, Vilnius

 � 2019-10-25 Free legal consultation event “You 
ask – we answer”;

 � 2019-11-22 LJAA & Lithuanian Bar Conference 
“Future legal services provider: Law firm, advoca-
te, freelancer, in-house lawyer or Ai? do advocate 
status matter?”

Entertainment events Lithuanian Bar community celebration in May
Financial support 1500,00 Eur (3 supporters)
Lithuanian Bar Gala evening in december

Financial support 7 000,00 Eur (8 supporters)

Sports events 4

Awards 3 honorary awards 
3 journalist awards

information published on the website 235

Messages posted on Facebook 133

Press releases 15
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Presentation of the opinion of Lithuanian Bar 
Association in the media (radio, tv, press and internet 
platforms)

738

court of honour of advocates

Referrals for disciplinary proceedings: 57 (of them 1 brought by the Minister of Justice, 
54 – brought by the Council of the Bar, 2 – renewed 
by courts decisions (examined in 2017 by previous 
Court of Honour of Advocates)

Number of hearings of the Court of Honour of 
Advocates held:

10

Number of disciplinary cases examined: 52, of them:

25 disciplinary cases (referred to the Court of Honour 
of Advocates in 2018)

27 disciplinary cases (referred to the Court of Honour 
of Advocates in 2019)

decisions and disciplinary penalties imposed: 23 decisions, which were dismissed, of them:
1) 19 decisions based on the fact that there is no basis 

for disciplinary liability. 
2) 2 decisions based on the fact that advocates were 

delisted from the List of Practicing Advocates of 
Lithuania and their recognition revoked.

3) 1 decision due to the passing of advocate.
4) 1 decision based on the fact that applicant 

withdraw complaint.

13 decisions not to impose disciplinary sanctions and 
to confine itself to hearing the case.

10 decisions to impose disciplinary sanctions – 
comments.

5 decisions to impose disciplinary sanctions– 
reprimands.

1 decision to impose disciplinary sanction – public 
reprimand.
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main activities of the counciL of the bar
according to priorities set up in the long-term strategy of Lithuanian Bar Association 2019

i. strengthening of professional guarantees

1. Suspended legislative initiatives related to po-
tential weakening of advocates professional 
guarantees:
 � actively participated in legislative processes: the 
draft Law on the Bar (new provision related to 
electronic delivery system (E-delivery), accord-
ing to which lawyers should communicate with 
their clients through this system); the draft Law 
on Public Administration (to deprive all associa-
tions operating in Lithuania of all public admin-
istration functions). Projects not yet adopted.

 � Lithuanian Bar informed Council of Bars and 
Law Societies of Europe (CCBE) on above 
mentioned attacks on the independence of the 
legal profession. in response CCBE prepared 
and sent out a letter to the President of Lithu-
ania Gitanas Nauseda, the Speaker of the Par-
liament and the Prime Minister in which CCBE 
expressed its concern at the increase in the num-
ber of initiatives in Lithuania that could hamper 
the implementation of the fundamental princi-
ples of the legal profession and, in particular, 
the lawyer’s duty of confidentiality, as well as 
the independence of lawyers.

 � At the General Meeting of the French Bar As-
sociation held in 13-14th december, 2019, the 
General Assembly decided to express its sup-
port for the Lithuanian Bar Association and sol-
idarity with all Lithuanian lawyers. the French 
National Bar Council has stated that it will 
closely monitor developments in the situation 
of Lithuanian lawyers and the promotion of the 
rule of law in Lithuania

 � the draft amendment to the Law on the Bar re-
garding the inclusion of members of the public 
in the Court of Honor has been substantially 
improved while maintaining the autonomy of 
the advocates’ self-government (adoption of the 
draft has moved to 2020).

 � the draft Law on Lobbying is being redrafted. 
the first version was extremely unfavorable to 
the Bar Association and advocates, however 
due to the active actions of the Bar Association 
and the arguments presented in the Parliament, 
changes are being made.

 � Council of the Bar had prepared and made 
available to the public its opinion on the Ex-
planatory Memorandum of the General Prose-
cutor’s office on the Application of Procedural 
Rules Establishing Guarantees for the Activities 
of Advocates.

2. Heads of nordic-Baltic Bars were presented 
with situation in Lithuanian and potential 
threats facing professional guarantees of ad-
vocates due to the actions of public authori-
ties. 

3. Prepared a draft amendment to certain provi-
sions of the Law on Criminal Intelligence. The 
draft was sent to the Parliament members of 
the Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe. Amendments propose to ensure the 
EU’s personal data protection standards, the 
right to legal protection and a fair and equita-
ble court. 

4. Active participation was ensured in the CCBE 
activity with relation to potential prepara-
tion of the Convention on the Advocate by the 
Council of Europe. Information on the profes-
sional challenges which advocates are facing 
was provided to an expert preparing the feasi-
bility study for the Convention.

II. solution searching for the situation 
 in state-guaranteed legal aid field

5. The crisis in the field of State-guaranteed le-
gal aid has been managed. An agreement was 
reached on raising the basic amount of the pay 
to 16 Eur, the time limits applied for procedur-
al actions were abolished. 
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iii. opinion shaping

6. A lot of effort put in preparations for the mid-
year meetings of the IBA (World Bar Associa-
tion) scheduled to take place in Vilnius, may 
2020. It is a unique recognition of the Lithua-
nian Bar Association worldwide. 

Iv. improvement of the quality of activities

7. Improved information technologies in the 
Lithuanian Bar Association:
 � An online store of the Lithuanian Bar associa-
tion has been created www.lashop.lt;

 � the calendar of advocates’ professional time 
was linked to the Lithuanian court information 
system (LitEKo);

 � E-Council has been created which is dedicated 
to the meetings of the Council of the Bar;

 � An electronic system for complaints and disci-
plinary proceedings started to be used..

8. Procedures regulating the activities of advo-
cates and advocate’s assistants have been im-
proved and updated:
 � New version of advocates and advocate’s assis-
tants qualification improvement and assessment 

procedure was implemented. New procedure 
established requirements regarding list of docu-
ments and data required, deadlines for submit-
ting documents to prevent misuse of irrelevant 
information, maximally defined cases of profes-
sional development, self-regulation of verifica-
tion of the data provided, etc.

 � New version of the advocate’s work place de-
scription was approved. opportunities to estab-
lish a remote workplace were created.

 � Procedure for submitting documents to take the 
qualification or organization of advocate’s ac-
tivity examination was adopted.

 � Procedure for submitting documents to be rec-
ognized as an advocate was adopted.

v. amplification of lithuanian bar members 
 involvement

9. 2 new Committees of the Council of the Lithu-
anian Bar – Competition Law and Regional – 
were established. 

vi. development of partner experience

10. A room for advocates was installed in the Su-
preme Court of Lithuania.

main activities of the committees of the counciL of the Lithuanian bar

1. Committee of Administrative Law and Justice 
(chairman advocate Jonas Sakalauskas).

 during the reporting period, the Committee ac-
tively followed the legislative processes and 
provided comments on the draft laws related to 
administrative law, as well as achieved its annual 
targets set for 2019.

2. Committee of Civil Law (chairman advocate 
Virginijus Bitė). during the reporting period, 
the Committee actively followed the legislative 
processes in the field of private law, checking 
the compliance of draft legal acts with interna-
tional and national law. Given the growing need 
to set standards for lawyers ‘professional civil 
liability to meet today’s realities, the Committee 
has actively discussed and adopted key desirable 

standards for lawyers’ professional liability in the 
current context of lawyers, including the possibil-
ity of limiting such liability.

3. Committee of Civil Procedure Law (chairwom-
en advocate Laura Augytė-Kamarauskienė). 
during the reporting period, the Committee ac-
tively followed the legislative processes in the 
field of civil procedure law, checking the com-
pliance of draft legal acts with international and 
national law, and, if necessary, drew attention to 
aspects of the said projects that could cause le-
gal problems of improper - erroneous regulation. 
the Committee considered and noted the chang-
es in the class action procedure, which raise se-
rious doubts as to compliance with the principles 
of civil procedure.
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4. Committee of Competition Law (chairman ad-
vocate Henrikas Celencevičius). during the re-
porting period, the Committee actively followed 
the legislative processes in the field of competi-
tion law, submitted comments on the draft amend-
ment and supplement to the Law on Competition. 
the Committee initiated and actively participated 
in round table discussions with the Competition 
Council.

5. Committee of Criminal and Criminal Procedure 
Law (chairman advocate Giedrius Danėlius). 
during the reporting period, the Committee ac-
tively monitored draft legal acts and provided 
comments to the project initiators on ensuring 
fundamental human rights and fundamental proce-
dural guarantees in criminal proceedings. the ap-
pointed members of the Committee participated in 
the discussions on the perspective of confiscation 
of civil property in Lithuania which took place in 
the Parliament. the Committee also actively con-
tributed to the national money laundering and ter-
rorist financing prevention assessment process by 
participating in surveys to determine the level of 
risk in the legal profession. Committee members 
discussed and participated in the inter-institutional 
working group on the development of the integrat-
ed Criminal Procedure information System.

6. Disciplinary Committee (chairman advocate 
Mindaugas Kukaitis). during the reporting peri-
od disciplinary cases were transferred to the digital 
e-file system, the Committee held 11 meetings at 
which applicants and lawyers were heard and sub-
mitted 279 conclusions to the Council of the Bar.

7. Committee of Information Technology (chair-
women advocate Monika Misiūnienė). during 
the reporting period, the Committee continued 
analyzing the means of storage and security of 
advocates’ electronic information and develop-
ing practical guidelines for their application and 
use. the Committee provided clarifications to the 
Council of the Bar on draft legislation that would 
violate the lawyer’s confidentiality or other 

guarantees of lawyer’s activities through infor-
mation technology and participated in interinsti-
tutional working groups on information systems 
development (tEiSiS; iBPS).

8. Committee of Labour Law (chairman advo-
cate Justas Vilys). during the reporting period, 
the Committee organized round table discussions 
with experts in the field of labor law and, taking 
into account the insights provided by them, car-
ried out an additional analysis of the provisions 
of the Labor Code to be proposed and prepared 
draft amendments thereto. it also monitored draft 
legislative initiatives and provided reasoned com-
ments and conclusions in order to improve the 
quality of legislation.

9. Committee of State-Guaranteed Legal Aid 
(chairman advocate Edgaras Dereškevičius). 
during the reporting period, the Committee ac-
tively followed and participated in the legislative 
processes, provided its comments and proposals 
on draft amendments and amendments to the le-
gal acts regulating state-guaranteed legal aid ser-
vices. during the reporting period, the Committee 
encouraged the Ministry of Justice of the Repub-
lic of Lithuania to cover debts to advocates, in-
crease the basic amount of the pay, remove time 
limits for procedural actions and undertake a fun-
damental reform of the system.

10. Committee of Tax Environment regarding Ad-
vocates’ Activity (chairwomen advocate Aistė 
Medelienė). during the reporting period, the 
Committee provided the Council of the Bar with 
explanations and proposals related to tax issues 
in the activities of the Bar. the Committee was 
also actively involved and provided positions on 
legislative initiatives affecting the taxation of ad-
vocates and the principles of their work.

All Committees contributed to the formation of the 
opinion of the Lithuanian Bar Association by submit-
ting comments on the newly developed standards of 
admissibility of a cassation appeal.
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