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Aš,  , sutinku, kad Lietuvos advokatūra,  

 (vardas, pavardė, asmens kodas)     

juridinio asmens kodas 300099149, buveinės adresas – Tilto g. 17, 01101 Vilnius, tel. (8 5) 262 4546,   faks. 

(8 5) 212 1859, el. paštas la@advokatura.lt (toliau – Advokatūra), įgyvendindama jai Lietuvos Respublikos 

advokatūros įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytas funkcijas, 

 

- priimti sprendimą pripažinti asmenį advokatu (Įstatymo 10 straipsnis), 

- panaikinti sprendimą pripažinti asmenį advokatu (Įstatymo 13 straipsnis), 

- priimti sprendimą įrašyti advokatą į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą (Įstatymo 18 

straipsnis),  

- tvarkyti advokatų darbo vietų sąrašą (Įstatymo 22 straipsnis), 

- priimti sprendimą išbraukti (laikinai išbraukti) advokatą iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo 

(Įstatymo 23 straipsnis), 

- priimti sprendimą įrašyti asmenį į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą (Įstatymo 35 straipsnis),  

- priimti sprendimą išbraukti asmenį iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo (Įstatymo 36 straipsnis), 

- koordinuoti ir kontroliuoti advokatų veiklą (Įstatymo 57 straipsnis), 

- tvarkyti Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų, turinčių teisę teikti nuolatines teisines 

paslaugas Lietuvos Respublikoje, sąrašą (Įstatymo 64 straipsnis), 

- kitas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, 

 

kreiptųsi į žemiau nurodytus asmenis ir gautų iš jų žemiau nurodytus duomenis bei juos tvarkytų: 

- iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė (pilietybės) 

(jos (jų) įgijimo ir netekimo data (datos)), gyvenamoji vieta (adresas), jos pasikeitimas, gimimo data, 

asmens tapatybės dokumento duomenys ir kita; 

- iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro: pareikšti įtarimai ir (ar) kaltinimai 

nusikalstamos veikos padarymu, teistumas (jo išnykimo (panaikinimo) data) ir kita; 

- iš kitų asmenų valdomų ir tvarkomų registrų bei duomenų bazių: informacija, reikalinga 

aukščiau nurodytoms įstatymuose nustatytoms Advokatūros funkcijoms atlikti.   

 

Sutinku, kad Advokatūra, įgyvendindama aukščiau nurodytas funkcijas, tvarkytų šiuos mano asmens 

duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė (pilietybės) (jos (jų) įgijimo ir netekimo data (datos)), 

gyvenamoji vieta (adresas), gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas, socialinio draudimo pažymėjimo rekvizitai, advokato (advokato padėjėjo) 

pažymėjimo numeris, duomenys apie teisinio darbo stažą, advokato darbo vietos pavadinimas, adresas ir 

mailto:la@advokatura.lt


kontaktiniai duomenys, duomenys apie advokato padėjėjo praktikos vadovą (vardas, pavardė, darbo vietos 

pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys), duomenys apie profesinės civilinės atsakomybės 

draudimą, duomenys apie sveikatą, pareikštus įtarimus, kaltinimus padarius nusikalstamą veiką, teistumą 

(jo išnykimo (panaikinimo) datą) ir kita. 

 

Esu informuotas (-a), kad įstatymų nustatyta tvarka aš turiu teisę inter alia: 

- būti informuotas (-a) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

- susipažinti su savo asmens duomenimis; 

- reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis; 

- nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys. 

   

 

  _____________________________                                                                                                ___________ 

               Vardas, pavardė                                                                                                                       Parašas  

 


