
Advokatų tarybos komitetų metinė veiklos ataskaita 

(Ataskaitinis laikotarpis – 2019 m. sausio 1 d – 2019 m. gruodžio 31 d.) 

 

 

1.  

Administracinės teisės ir teisenos komitetas 

Pirmininkas advokatas Jonas Sakalauskas 

Narių skaičius -7 

Posėdžių skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 8 posėdžiai 

 

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. 

 

Pastaba: Komitetas ataskaitos neparengė. Informacija paruošta Advokatūros 

administracijos. 

 

2.  

Advokatų veiklos mokestinės aplinkos komitetas  

Pirmininkė advokatė dr. Aistė Medelienė 

Narių skaičius -10 

Posėdžių skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 2 posėdžiai. Kai kuriuos skubius ad hoc 

klausimus komiteto nariai taip pat sprendė nuotoliniu būdu elektroninio ryšio priemonėmis. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu teikė Advokatų tarybai išaiškinimus ir pasiūlymus susijusius su 

mokesčių klausimais Advokatūros veikloje. Dalyvavo Seimo Biudžeto ir finansų komiteto 

posėdyje svarstant Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimus, kuriems teiktos Lietuvos 

Advokatūros pastabos. Taip pat aktyviai dalyvavo ir teikė pozicijas dėl teisėkūros iniciatyvų, 

turinčių įtaką advokatų veiklos apmokestinimui ir darbo principams. Parengtas ir pateiktas 

paklausimas VMI prie FM dėl teisės aktų nuostatų taikymo advokatams. 

 

Pastaba: Informacija paruošta Komiteto pirmininkės. 

 

3.  

Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės komitetas  

Pirmininkas advokatas Giedrius Danėlius 

Narių skaičius -10 

Posėdžių skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 8 posėdžiai 

 

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 – dalyvavo Seime 

rengtoje konferencijoje, svarstymuose LRS Teisės ir teisėtvarkos komitete, prisidėjo 

rengiant advokatūros pozicijos dėl minimo įstatymo vetavimo.  

Taip pat aktyviai prisidėjo prie nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 

prevencijos vertinimo proceso, dalyvaudami apklausose, nustatant rizikos lygį 

advokatų profesiniame sektoriuje.  



Komiteto nariai diskutavo ir dalyvavo tarpinstitucinėje darbo grupėje dėl Integruotos 

baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS) tobulinimo numatant šios sistemos 

išplėtimą ir funkcionalumo pritaikymą išoriniams vartotojams. Tuo klausimu rengė 

bendrus susitikimus su IT komitetu, Advokatūros administracija, VRM, NTA atstovais. 

 

Pastaba: Informacija paruošta Komiteto pirmininko. 

 

4.  

Civilinės teisės komitetas  

Pirmininkas advokatas Virginijus Bitė 

Narių skaičius -13 

Posėdžių skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 3 posėdžiai 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu Civilinės teisės komitetas aktyviai sekė įstatymo leidybos procesus 

privatinės teisės srityje tikrindami teisės aktų projektų atitiktį tarptautinei ir nacionalinei teisei. 

Atsižvelgiant į vis didėjantį poreikį nustatyti advokatų profesinės civilinės atsakomybės 

standartus, turinčius atitikti šių dienų realijas, komitetas aktyviai diskutavo ir priėjo pagrindinių 

pageidautinų advokatų profesinės civilinės atsakomybės standartų šiuolaikiniame advokatų 

veiklos kontekste, įskaitant šios atsakomybės ribojimo galimybę. 

 

Pastaba: Komitetas ataskaitos neparengė. Informacija paruošta Advokatūros 

administracijos. 

 

5.  

Civilinio proceso teisės komitetas  

Pirmininkė advokatė Laura Augytė - Kamarauskienė 

Narių skaičius -12 

Posėdžių skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 3 posėdžiai. Kai kuriuos skubius ad hoc 

klausimus komiteto nariai taip pat sprendė nuotoliniu būdu elektroninio ryšio priemonėmis. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu Civilinio proceso teisės komitetas aktyviai sekė įstatymo leidybos 

procesus civilinio proceso teisės srityje tikrindamas teisės aktų projektų atitiktį tarptautinei ir 

nacionalinei teisei, o esant būtinybei, atkreipdavo dėmesį į minėtų projektų aspektus, kurie 

galėtų sukelti netinkamo - ydingo reglamentavimo teisines problemas. Komitetas svarstė ir 

2019 m. balandžio 4 d. vykusiame susitikime su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

atstovais atkreipė dėmesį į grupės ieškinio proceso pokyčius, kurie kelia rimtų abejonių dėl 

atitikties civilinio proceso principams, kitų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

pakeitimų įstatymų projektų (pvz., susijusių su Lietuvos Respublikos turto civilinio 

konfiskavimo įstatymo projektu), rengė bei teikė pasiūlymus Lietuvos advokatūros Advokatų 

tarybai dėl šių projektų.  

 

2019 m. kovo mėn., atsiliepiant į Lietuvos advokatūros gautą Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos prašymą pateikti nuomonę dėl asmens veiksnumo ribojimo instituto teisinio 

reguliavimo ir jo praktinio taikymo, Civilinio proceso teisės komiteto nariai parengė 

klausimyną ir padėjo Lietuvos advokatūrai surinkti duomenis apie advokatų patirtį asmens 

pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu bylose, taip pat kitose bylose, kuriose kilo asmens 

veiksnumo klausimas.  

 



Komitetas reikšmingai prisidėjo rengiant ir atstovaujant Lietuvos advokatūros poziciją dėl 

Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos 

elektroninio pristatymo dėžutės (vadinamojo „E-deliverio“) įstatymų pakeitimų paketo. Taip 

pat teikė pasiūlymus ir nuomonę Lietuvos advokatūrai, rengiant atsakymus įvairioms 

institucijoms. Komitetas savo įžvalgomis tai pat prisidėjo prie bendro Lietuvos advokatūros 

rašto Lietuvos Aukščiausiojo Teismo darbo grupės išvadų kasacinių skundų atrankos vidaus 

procedūroms tobulinti. 

Civilinio proceso  teisės komitetui taip pat buvo pateikta peržiūrėti kolegų iš Jungtinės 

Karalystės pateikta Lietuvoje galiojančio teisinio reglamentavimo dėl užsienio teismų 

sprendimų pripažinimo ir vykdymo apžvalga.  

 

Pirmininkė advokatė Laura Augytė-Kamarauskienė iniciavo Advokatų tarybos komitetų 

pirmininkų susitikimą (2019 m. balandžio 5 d.), siekiant gerinti komitetų tarpusavio 

bendradarbiavimą ir informacijos keitimąsi tarpšakiniais Lietuvos advokatūrai aktualiais 

klausimais, svarstomais atskiruose komitetuose, o 2019 m. lapkričio 11 d., tęsiant iniciatyvą, 

kurią palaikė ir Lietuvos advokatūros vadovybė, kartu su kitų Advokatų tarybos komitetų 

pirmininkais dalyvavo susitikime su Advokatų tarybos Pirmininku, Pirmininko pavaduotoju ir 

Advokatų tarybos sekretoriumi, siekiant aptarti komitetų veiklos organizavimo bei tobulinimo 

klausimus, Lietuvos advokatūros aktualijas bei tai, kaip kiekvienas komitetas gali prisidėti prie 

bendruomenės tikslų. Susitikimo metu buvo teikti pasiūlymai dėl Lietuvos advokatūros 

Advokatų tarybos komitetų darbo reglamento, kuris 2019 m. gruodžio 18 d. buvo pakeistas.  

 

Lietuvos advokatūros susitikimas su Valstybės kontrolės atstovais dėl teismų darbo 

organizavimo. 

 

Pastaba: Informacija paruošta Komiteto pirmininkės. 

 

6.  

Darbo teisės komitetas  

Pirmininkas advokatas Justas Vilys 

Narių skaičius -7 

Posėdžių skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 7 posėdžiai 

 

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 projektus. Taip pat stebėjo teisės aktų projektų iniciatyvas ir dėl 

jų teikė pagrįstas pastabas ir išvadas, siekiant didinti teisėkūros kokybę. 

 

Pastaba: Komitetas ataskaitos neparengė. Informacija paruošta Advokatūros 

administracijos. 

 

7.  

Informacinių technologijų komitetas  

Pirmininkė advokatė Monika Misiūnienė 

Narių skaičius -9 

Posėdžių skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 8 posėdžiai 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu tęsė darbą, analizuojant advokatų elektroninės informacijos laikymo ir 

saugumo priemones bei rengiant praktines rekomendacijas dėl jų taikymo ir naudojimo bei 



teikiant Advokatų tarybai jas patvirtinti. Komitetas teikė Advokatų tarybai išaiškinimus dėl 

teisės aktų projektų, kuriais, pasitelkiant informacines technologijas, būtų pažeista advokato 

bendravimo su klientu paslaptis ar kitos advokato veiklos garantijos, taip pat dalyvavo 

tarpinstitucinėse darbo grupėse, susijusiose su informacinių sistemų kūrimu (TEISIS; IBPS). 

Komitetas teikė konsultacijas Advokatų tarybai dėl advokatūros informacinių sistemų 

atnaujinimo, naujų modulių kūrimo ir integracijos. Komitetas teikė išvadas ir pasiūlymus dėl 

elektroninio parašo panaudojimo galimumo baudžiamajame procese. 

 

Pastaba: Informacija paruošta Komiteto pirmininkės. 

 

8.  

Konkurencijos teisės komitetas  

Pirmininkas advokatas Henrikas Celencevičius 

Narių skaičius -12 

Posėdžių skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 9 posėdžiai 

 

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. 

 

Pastaba: Komitetas ataskaitos neparengė. Informacija paruošta Advokatūros 

administracijos. 

 

9.  

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos komitetas 

Pirmininkas advokatas Edgaras Dereškevičius  

Narių skaičius - 11 

Posėdžių skaičius ataskaitiniu laikotarpiu – 8 posėdžiai 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu aktyviai sekė ir dalyvavo teisėkūros procesuose, teikė savo pastabas ir 

pasiūlymus dėl teisės aktų, reguliuojančių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 

paslaugas, papildymo ir pakeitimo projektų. Ataskaitiniu laikotarpiu komitetas paskatino 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją padengti įsiskolinimus advokatams, padidinti 

UBD, panaikinti laiko ribojimus procesiniams veiksmams ir imtis esminės sistemos reformos. 

 

 

Pastaba: Komitetas ataskaitos neparengė. Informacija paruošta Advokatūros 

administracijos. 

 

 


