
 

ATMINTINĖ ASMENIUI, 

SIEKIANČIAM BŪTI PRIPAŽINTU 

ADVOKATU 

 

Asmuo, išlaikęs advokato egzaminą bei atitinkantis 

kitus Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 

(toliau tekste – Advokatūros įstatymas) 7 straipsnyje 

keliamus reikalavimus, pripažįstamas advokatu 

Advokatų tarybos sprendimu. Asmuo, siekiantis būti 

pripažintas advokatu, Lietuvos advokatūrai privalo 

pateikti šiuos dokumentus: 

 

1) prašymą pripažinti advokatu. Prašyme turi būti 

nurodyti pareiškėjo asmens duomenys (vardas, 

pavardė, asmens kodas,  gyvenamoji vieta,  pilietybė, 

kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto 

adresas), taip pat atsakyta į klausimą, ar nėra 

Advokatūros įstatyme nurodytų pagrindų, dėl kurių jis 

negalėtų būti pripažintas advokatu (prašymo formą 

galite rasti Lietuvos advokatūros internetinėje 

svetainėje www.advokatura.lt); 

 

2) rekomendaciją, kurioje turi būti nurodyta, kad 

rekomenduojamasis atitinka Advokatūros įstatyme 

nurodytus reikalavimus dėl nepriekaištingos 

reputacijos, taip pat nurodytos rekomenduojamo 

asmens asmeninės ir dalykinės savybės. 

Rekomendaciją turi teisę pasirašyti praktikuojantys 

advokatai, turintys ne mažesnį nei 5 metų 

praktikuojančio advokato darbo stažą; 

 

3) paskutinės asmens darbovietės pateiktą 

charakteristiką (šio dokumento neteikia advokato 

padėjėjas); 

 

4) 500 Eur vienkartinio stojamojo mokesčio Lietuvos 

advokatūrai sumokėjimą patvirtinantį dokumentą; 

 

5) sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; 

 

 

6) kitus dokumentus, įrodančius, kad asmuo atitinka 

Advokatūros įstatymo 7 straipsnyje numatytus 

reikalavimus, išskyrus atvejį, kai šie dokumentai 

Lietuvos advokatūrai buvo pateikti anksčiau ir nuo jų 

pateikimo nepasikeitė juose nurodyti duomenys.   

____________________________________________ 

Asmenys dokumentus Lietuvos advokatūrai turi 

pateikti asmeniškai (adresu Sporto g. 12, Vilnius) arba 

atsiųsti paštu.  

 

Rekomenduojama patiems domėtis, ar pateikti 

dokumentai atitinka visus keliamus reikalavimus, 

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

 

Asmenų prašymai ir dokumentai, atitinkantys keliamus 

reikalavimus, 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 pripažinimo advokatu 

Advokatų taryba priima ne vėliau nei per 45 dienas 

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.  

 

Asmuo, siekiantis būti pripažintas advokatu, privalo 

dalyvauti Advokatų tarybos posėdyje.  

Apie Advokatų tarybos posėdžio datą ir laiką, likus ne 

daugiau kaip trims dienoms iki Advokatų tarybos 

posėdžio, pareiškėjas informuojamas jo prašyme 

nurodytu telefonu arba elektroniniu laišku. Asmeniui 

neatvykus į posėdį, jo prašymas nenagrinėjamas.  

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad advokato padėjėjas, 

pripažintas advokatu, advokato teises ir pareigas įgyja 

nuo jo įrašymo į Lietuvos praktikuojančių advokatų 

sąrašą dienos, o ne nuo jo pripažinimo advokatu 

dienos. Tol, kol advokato padėjėjas bus įrašytas į 

Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, advokato 

padėjėjas, pripažintas advokatu, turi tik advokato 

padėjėjo teises ir pareigas.  

__________________________________________ 

Išsamesnę informaciją teikia Lietuvos advokatūra  

tel. (8 5) 262 45 46 arba la@advokatura.lt (adresu 

Sporto g. 12 arba Tilto g. 17, Vilnius). 

 

Atkreipiame dėmesį, kad šioje atmintinėje teikiamų 

dokumentų sąrašas nėra baigtinis. Informuojame, 

jog Lietuvos advokatūra pasilieka teisę pareikalauti 

pateikti papildomus dokumentus, negu nurodyta šioje 

atmintinėje. 

 

Išsamų pateikiamų dokumentų sąrašą rasite:  

2013-07-04 Advokatų tarybos sprendime „Dėl asmens, 

siekiančio būti pripažintu advokatu, dokumentų 

priėmimo tvarkos“ (sprendimą galite rasti Lietuvos 

advokatūros internetinėje svetainėje 

www.advokatura.lt). 

 

http://www.advokatura.lt/
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