
ATMINTINĖ ASMENIUI,  

SIEKIANČIAM BŪTI ĮRAŠYTU Į LIETUVOS 

PRAKTIKUOJANČIŲ ADVOKATŲ SĄRAŠĄ 

 

Asmuo, pripažintas advokatu ir prisiekęs Lietuvos 

Respublikos advokatūros įstatymo (toliau tekste – 

Advokatūros įstatymas) nustatyta tvarka, norintis būti 

įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, 

Lietuvos advokatūrai privalo pateikti šiuos 

dokumentus: 

 

1) prašymą įrašyti į Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašą. Prašyme turi būti nurodyta, ar nepasikeitė 

duomenys, pateikti prašyme pripažinti jį advokatu 

(jeigu pasikeitė – prašyme turi būti nurodyti pasikeitę 

duomenys), taip pat advokato veiklos pradžios data;  

 

2) advokato ar advokatų profesinės bendrijos 

profesinės civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo poliso kopiją;  

 

3) prašymą įregistruoti darbo vietą, nurodant veiklos 

formą ir darbo vietos pavadinimą, kuris bus 

naudojamas advokato veikloje ir advokato veiklos 

dokumentuose, bei dokumentus, patvirtinančius 

asmens pasirengimą verstis advokato veikla viena iš 

Advokatūros įstatymo 21 straipsnyje nurodytų veiklos 

formų (individualiai, partnerystės pagrindais, 

neįsteigus juridinio asmens, arba įsteigiant juridinį 

asmenį – advokatų profesinę bendriją).  

____________________________________________ 

I. Advokatas, siekiantis dirbti individualiai ir įsteigti 

savo darbo vietą, kartu su prašymu įregistruoti darbo 

vietą Lietuvos advokatūrai privalo pateikti: 

a) darbo vietos steigimo aktą (sutartį); 

Įkuriantys darbo vietą advokatai sudaro darbo vietos 

steigimo sutartį, jei steigėjas vienas – surašomas darbo 

vietos steigimo aktas. Šiame dokumente nurodoma: 

darbo vietos steigėjai, pavadinimas, adresas, telefono 

numeris, elektroninio pašto adresas, taip pat steigėjo (-

ų) patvirtinimas, jog įsteigta advokato darbo vieta 

atitinka Advokatūros įstatymo 22 straipsnyje keliamus 

reikalavimus; 

 

b) patalpų, kuriose įrengiama advokato darbo vieta, 

valdymo pagrindą patvirtinančius dokumentus. Jeigu 

pareiškėjas yra patalpų, kuriose įkuriama advokato 

darbo vieta, savininkas, pateikiamas jo nuosavybės 

teisę į šias patalpas patvirtinantis dokumentas ir 

bendraturčių (pvz. sutuoktinio), jeigu tokie yra, 

sutikimas.  

Jeigu pareiškėjas nėra patalpų, kuriose įkuriama jo 

darbo vieta, savininkas, jis turi pateikti patalpų 

nuomos, panaudos sutartį ar tinkamai patvirtintą 

išrašą, patvirtinantį, kad jis turi teisę šiose patalpose 

įkurti advokato darbo vietą. Tokioje sutartyje turi būti 

konkrečiai nurodytas perduodamų valdyti patalpų 

skaičius, patalpų unikalus numeris, taip pat patalpų 

savininko įsipareigojimas leisti advokatui matomoje 

vietoje pakabinti iškabą, aptartos kitų Advokatūros 

įstatymo 22 straipsnyje išvardintų reikalavimų 

įgyvendinimo sąlygos.  

Jeigu perduodamos advokato darbo vietai įkurti 

patalpos bendrosios nuosavybės teise priklauso 

keliems savininkams, reikalingas visų savininkų 

rašytinis sutikimas;  

 

c) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 

banko išrašą, kuriame yra nurodyti duomenys apie 

patalpų, kuriose įkuriama advokato darbo vieta, 

paskirtį bei savininkus;  

 

d) patalpų planą. 

 

II. Advokatas, siekiantis dirbti individualiai ir 

sudaręs sutartį dėl paslaugų teikimo išimtinai kitam 

advokatui, advokatų profesinei bendrijai, kito 

advokato ar advokatų profesinės bendrijos klientams 

arba sudaręs advokato veiklos aptarnavimui 

užtikrinti asociacijos sutartį su kitais advokatais, 

kurie veikia individualiai arba partnerystės 

pagrindais, neįsteigę juridinio asmens, kartu su 

prašymu įregistruoti darbo vietą Lietuvos 

advokatūrai privalo pateikti: 

pasirinktą veiklos formą patvirtinančią sutartį dėl 

paslaugų teikimo išimtinai kitam advokatui ar 

advokatų profesinei bendrijai ar asociacijos sutartį 

arba jos išrašą.  

 

III. Advokatas, siekiantis dirbti partnerystės 

pagrindais, neįsteigęs juridinio asmens, kartu su 

prašymu įregistruoti darbo vietą Lietuvos 

advokatūrai privalo pateikti: 

pasirinktą veiklos formą patvirtinančią partnerystės 

(jungtinės veiklos) sutartį ar jos išrašą.  

 

IV. Advokatas, įsteigęs advokatų profesinę bendriją,  

kartu su prašymu įregistruoti darbo vietą Lietuvos 

advokatūrai privalo pateikti: 

 

a) Juridinių asmenų registro išrašą, patvirtinantį, jog 

įregistruota advokatų profesinė bendrija; 

 

b) juridinio asmens steigimo sutartį arba steigimo aktą; 

 

c) advokato darbo vietos steigimo aktą (sutartį) (žr. I. 

a. punkte pateiktą paaiškinimą); 

 

d) patalpų, kuriose įrengiama advokato darbo vieta, 

valdymo pagrindą patvirtinančius dokumentus (žr. I. b. 

punkte pateiktą paaiškinimą); 

 

e) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 

banko išrašą, kuriame yra nurodyti duomenys apie 

patalpų, kuriose įkuriama advokato darbo vieta, 

paskirtį bei savininkus; 

 

f) patalpų planą. 

____________________________________________ 

Asmenys dokumentus Lietuvos advokatūrai turi 

pateikti asmeniškai (adresu Sporto g. 12 arba Tilto g. 

17, Vilnius) arba atsiųsti paštu.  

Prie prašymo įregistruoti advokato darbo vietą 

pateikiami dokumentų originalai arba notariškai 

patvirtinti dokumentų nuorašai. Dokumentų nuorašą 

gali partvirtinti ir juos išdavusi institucija.  

 



Rekomenduojama patiems domėtis, ar pateikti 

dokumentai atitinka visus keliamus reikalavimus, 

telefonu (8 5) 262 4546, el.  p. la@advokatura.lt. 

 

Asmenų prašymai ir dokumentai, kurie buvo pateikti 

Lietuvos advokatūrai iki Advokatų tarybos posėdžio 

likus mažiau nei keturioms darbo dienoms, bus 

svarstomi tik kitame Advokatų tarybos posėdyje.  

 

Sprendimą dėl asmens įrašymo į Lietuvos 

praktikuojančių advokatų sąrašą Advokatų taryba 

priima ne vėliau nei per 30 dienų nuo visų reikiamų 

dokumentų gavimo Lietuvos advokatūroje dienos. Šis 

terminas skaičiuojamas nuo paskutinio dokumento (jei 

dokumentai taisyti ar ne visi dokumentai pateikti su 

prašymu) pateikimo dienos.  

___________________________________________ 

Išsamesnę informaciją teikia Lietuvos advokatūra 

(adresas Sporto g. 12 arba Tilto g. 17, Vilnius, tel. 8 5 

262 4546) e-paštu: la@advokatura.lt) 

 

Atkreipiame dėmesį, kad šioje atmintinėje teikiamų 

dokumentų sąrašas nėra baigtinis. Informuojame, 

jog Lietuvos advokatūra pasilieka teisę pareikalauti 

pateikti papildomus dokumentus, kurie nenurodyti 

šioje atmintinėje. 

mailto:la@advokatura.lt

