
Kasdien tūkstančiai žmonių beldžiasi pas 

advokatus pagalbos. Jau nuo seno advokatai 

(lot. advocatus - pašauktasis) pašaukti būti 

žmonių patikėtiniais, jų gynėjais ir atstovais 

teisme. Dar senovės romėnai žmonių teisių 

gynimą laikė labai garbinga ir svarbia veikla 

ir gynėjus vadino patikėtiniais, 

prokuratoriais, patronais, advokatais, o 

imperatorius Klaudijus įteisino advokato 

profesiją. Romos advokatus vienijusi 

korporacija laikytina šiuolaikinės advokatūros 

pirmtake. 

Lietuvos advokatas - svarbi proceso 

figūra. Be jo negali apseiti teisingumas. 

Advokatas, dalyvaudamas procese, kaip teisėjas 

ir prokuroras, dėvi jam skirtą specialią 

mantiją su jo profesijos skiriamuoju ženklu. 

Šiandienos laikais advokatas turi teisę ginti 

įtariamąjį ikiteisminėse institucijose ar 

kaltinamąjį teisme, atstovauti kurio nors 

civilinio ginčo dalyviui. Jis padeda 

susigaudyti sudėtingame įstatymų, teisės aktų, 

teismų praktikos labirinte. Advokatas – 

profesionalus ir įteisintas proceso dalyvis, 

kuris ieško ir suranda nusikaltusiame asmenyje 

teigiamų bruožų, jo atsakomybę lengvinančių 

aplinkybių, analizuoja nusikaltimo padarymo 

aplinkybes ir priežastis. Jis savo pasiruošimu, 

profesionaliomis žiniomis ir patirtimi padeda 

gyvenime ir teisme, kur teisingumo 

svarstyklėmis teismas pasveria žmogaus likimą, 

nulemia ginčo ar konflikto baigtį. Advokatas 

tarsi skydas nuo kaltinimo, ginantis teisėtomis 



priemonėmis suklupusį žmogų nuo jį užgriuvusios 

bėdos ar klystkelio, padedantis nuskriaustajam 

ar nukentėjusiajam susigaudyti sudėtingoje ir 

painioje situacijoje, ginčo ar konflikto 

esmėje. Advokatas privalo saugoti kliento 

paslaptį, profesinės veiklos metu jam patikėtas 

žinias ir informaciją. Jis turi naudoti tik 

teisėtas priemones bei būdus savo klientų 

teisėms ir teisėtiems interesams ginti. 

Advokatas platesnė sąvoka negu vien tik 

gynėjas, ar konkrečios proceso šalies atstovas. 

Jis dalyvauja teisinės valstybės kūrime, taip 

pat perteikia pasaulėžiūros, etikos, meno, 

kultūros ir istorijos vertybes. Lietuvių 

visuomenės veikėjas ir rašytojas Tomas Venclova 

yra vaizdžiai apibūdinęs, kad kultūrai daugiau 

naudos duoda advokatai negu prokurorai. Tačiau 

be advokatų ir prokurorų yra dar teisėjas, 

kuris paskelbia verdiktą. Žmonijos likimas yra 

toks, kad teisėjas yra istorija, dažniausia 

gana tolima istorija. Bet kol ta tolima 

istorija nepaskelbė savo verdikto, advokatų ir 

prokurorų ginčai, kaip ir kiekviename teisme, 

būna įdomūs.  

Žinoti istoriją svarbu. Lietuvos 

advokatūra, kurios sudėtyje yra ir Šiaulių 

advokatai, šiemet gruodžio 3 d. mini savo 

gildijos 95-metį. Jos istorija garbinga, 

šlovinga ir svarbi. Lietuvos advokatūros 

istorijos dalis yra kartu ir Šiaulių advokatų 

veiklos istorija. Laikas ir įvykių peripetijos 

negailestingai nusinešė į praeitį visa, kas 



susiję su Šiaulių advokatais, jų veikla ir 

darbo praktika teismuose, atstovaujant 

klientams civilinėse ir baudžiamosiose bylose, 

jiems dalyvaujant visuomeninėje, politinėje ir 

kultūrinėje veikloje. 

Po kruopelytę ir faktelį teko dėlioti 

Šiaulių advokatų darbo, gyvenimo ir veiklos 

panoramą. Tačiau ir iš šių pavyzdžių bei darbų 

matyti, kad daugelis Šiaulių advokatų, kaip ir 

visos Lietuvos advokatūra, garbingai vykdė ir 

vykdo savo kilnią ir atsakingą misiją ginti 

žmogų ir kovoti už jo teises. Tokių garsių 

Šiaulių advokatų Stasio Lukauskio, Kazimiero 

Venclauskio, Kazio Šalkauskio, Česlovo Milvydo, 

Dovydo Geco, Mečislovo Markausko, Igno 

Urbaičio, Leopoldo Petrausko, Aleksandro 

Soloveičiko, Gražbylės Venclauskaitės, 

Natalijos Petrauskienės, Vytauto Dūdos, Vytauto 

Stasio Blažaičio, Bronislavos Šidlauskienės, 

privatinio gynėjo Liongino Krečino ir daugelio 

kitų vardai ir jų kolegų darbai žinomi visoje 

Lietuvoje. Jie garbingai vykdė advokato 

pareigas, buvo teisės ir gyvenimo jungtimi. 

Daugelis jų į advokatūrą atėjo po universiteto 

ar aukštosios mokyklos baigimo, kiti jos gretas 

papildė iš teisėjų, prokurorų, notarų, kitų 

teisėsaugos institucijų. 

Šiuo leidiniu siekiama bent iš dalies 

atskleisti iki šiol mažai tyrinėtą Lietuvos 

advokatūros istoriją, jos veiklos ir kultūros 

bruožus. Taip pat per Šiaulių advokatų veiklą 

atskleidžiama, kaip kūrėsi ir brendo 



nepriklausomos Lietuvos advokatai, parodoma 

tarpukario Šiaulių advokatų profesinė veikla: 

jų darbas ginant žmonių teises ir teisėtus 

interesus, dalyvavimas nagrinėjant civilines ir 

baudžiamąsias bylas teismuose, analizuojant ir 

svarstant įvairias teisines ir gyvenimiškas 

situacijas, taip pat jų veiklą šalies ir miesto 

visuomeniniame, kultūriniame ir politiniame 

gyvenime bei kt. 

Ši knyga-žinynas – tai bene pirmas toks 

išsamus leidinys apie Šiaulių advokatus, jų 

veiklą ir istoriją. Jame ypač svarbus dėmesys 

skiriamas advokato asmenybei, jo nelengvai 

advokato profesijai. Knyga susideda iš trijų 

dalių. Pirmoje dalyje trumpai apžvelgiama 

Lietuvos advokatūros istorija nuo seniausių 

laikų iki šių dienų, pasakojama apie kai 

kuriuos žymius pirmuosius Lietuvos advokatus. 

Antroje dalyje pateikiama glausta informacija 

apie XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje 

praktikavusius Šiaulių prisiekusius advokatus, 

jų padėjėjus, privatinius advokatus, taip pat 

po 1933 m. Teismų santvarkos įstatymo priėmimo, 

Šiauliuose dirbusius advokatus ir privatinius 

gynėjus. Kartu aprašomi sovietmečiu ir po 

nepriklausomybės atkūrimo visi Šiauliuose 

trumpiau ar ilgiau dirbę advokatai ir jų 

padėjėjai ir dabar advokato praktika 

užsiimantys teisininkai. Trečioji knygos dalis 

skirta pasakojimams apie kai kuriuos Šiauliuose 

dirbusius, ar iš čia kilusius advokatus, kurie 

dirbo šį nelengvą darbą, pateikiami jų 

prisiminimai, laiškai, mintys, samprotavimai 



apie šią nelengvą, bet garbingą profesiją, 

aprašomas jų laisvalaikis, pomėgiai, 

užsiėmimai. 

 

Autorius dėkoja Lietuvos advokatūrai už 

finansinę paramą išleidžiant šią knygą, 

Lietuvos advokatų tarybos pirmininkui Leonui 

Virginijui Papirčiui ir Advokatų tarybos 

pirmininko pavaduotojai Liudvikai 

Meškauskaitei, leidyklos Justitia vadovui 

Remigijui Jokubauskui už rūpestį ir kantrybę 

rengiant šį leidinį, Šiaulių Aušros muziejui už 

suteiktą archyvinę medžiagą ir iliustracijas, 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai 

bibliotekai, Šiaulių universiteto bibliotekai 

už suteiktus leidinius ir metodinę pagalbą, 

teisininkei Gražbylei Venclauskaitei, Šiaulių 

advokatams Bronislavai Šidlauskienei, Juanai 

Dumbliauskaitei, Vilniaus advokatams Savinijui 

Katauskui, Zenonui Keručiui už suteiktą 

medžiagą, prisiminimus ir patarimus, 

šiauliečiams kolekcininkams Petrui Kaminskui, 

Česlovui Galkui, Lietuvos advokatūros 

darbuotojoms Onai Čepulytei, Vaidai Genaitytei, 

Aurelijai Juodytei už pagalbą renkant medžiagą 

ir archyvinius duomenis apie Lietuvos 

advokatus, taip pat Igno Urbaičio sūnui 

Liudvikui Urbaičiui, Rūtai Pranculytei už 

medžiagą apie jos tėvą advokatą Gustavą 

Pranculį, Nijolei Markauskaitei-Rimkienei už 

jos ir jos tėvo advokato Mečislovo Markausko 

išsaugotus atsiminimus ir visiems kitiems 



vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie šios 

knygos išleidimo. 

Ypatingą padėką autorius reiškia 

Vilniaus advokatui Juozui Čiviliui, suteikusiam 

vertingos medžiagos ir informacijos apie 

Lietuvos advokatus, taip pat davusiam vertingų 

patarimų ir recenzavusiam šią knygą. 
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