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ATSTOVAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖJŲ ASOCIACIJOS
 NARIAMS TEISĖJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJOSE IR KONSULTACINĖS

PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atstovavimo Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos  nariams (toliau – LRTA) teisėjų
savivaldos  institucijose  ir  pagalbos  teikimo  tvarkos  aprašas  (toliau  –  Aprašas)
reglamentuoja LRTA narių kreipimosi į LRTA Valdybą  dėl jų atstovavimo  ar pagalbos
suteikimo bei atstovų ar  konsultacinę pagalbą teikiančių asmenų skyrimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Asociacijų įstatymo 2 ir 13 straipsniais, Teismų įstatymo
83-88  straipsniais  ,  Teisėjų  Tarybos  darbo  reglamentu,  Teisėjų  Etikos  ir  drausmės
komisijos, Garbės Teismo nuostatais bei LRTA įstatais.

3. Apraše vartojami trumpiniai :
LRTA – Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija,

 Atstovavimo  komitetas  –  LRTA  Etikos,  asociacijos  narių  konsultavimo  ir
atstovavimo komitetas,

Teisėjų  savivaldos  institucijos  -  Teisėjų  etikos  ir  drausmės  komisija,  Garbės
teismas, Teisėjų taryba;

Pareiškėjas - Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos narys, pageidaujantis,  kad
LRTA teiktų jam  konsultacinę pagalbą ar atstovautų teisėjų savivaldos institucijose.

II.  PRAŠYMŲ  SKIRTI ATSTOVĄ AR SUTEIKTI PAGALBĄ PATEIKIMAS IR
NAGRINĖJIMAS 

4. Prašymai atstovauti  Pareiškėją teisėjų savivaldos institucijose arba suteikti  konsultacinę
pagalbą rašomi LRTA valdybos vardu ir pateikiami LRTA valdybai paštu, e.paštu , faksu
arba asmeniškai valdybos nariams.

5.  Pareiškėjo prašyme turi būti   išdėstyta faktinė situacija, dėl kurios Pareiškėjui reikalingas
atstovavimas  teisėjų  savivaldos  institucijose,  pagalbos  prašymo  priežastys  ir  motyvai,
kontaktiniai   pareiškėjo  duomenys  ir  jo  pageidaujamas  būdas  gauti  informaciją  apie
atstovo  ar  konsultanto   paskyrimą  (  paštu,  e.paštu  ar  telefonu).  Pareiškime  gali  būti
nurodytas Asociacijos narys, kuris sutinka atstovauti  pareiškėją.

6. Paprastai  prašymas  atstovauti  turi  būti  pateiktas  ne  vėliau  kaip  likus  14  dienų  iki
atitinkamos institucijos, kurioje Pareiškėjas prašo jį atstovauti,  posėdžio. 

7. LRTA Valdybos ar jos narių gauti prašymai nedelsiant perduodami  Atstovavimo komiteto
pirmininkui,  kuris  ,  susipažinęs  su  prašymu  ,  koordinuoja  atstovo  ar  konsultanto
paskyrimą  apie tai pranešdamas pareiškėjui jo prašyme nurodytu būdu, arba, esant šio
Aprašo  8  punkte  nurodytoms  aplinkybėms,  teikia  LRTA  Valdybai  pasiūlymą  neskirti
atstovo ar konsultanto.

8. LRTA  Valdyba  turi  teisę  motyvuotu  sprendimu  neskirti  atstovo  ar  nesuteikti  kitokios
prašomos  pagalbos.  Tokiu  atveju  LRTA  Valdyba  šį  klausimą  svarsto  artimiausiame
valdybos posėdyje arba Reglamento  16 punkte numatyta tvarka.

9.  Pareiškėją atstovauti  ar  konsultacijas  teikti  gali  bet kuris Asociacijos narys, kuriam tai
paveda LRTA valdyba ar Atstovavimo komiteto pirmininkas.


