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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1R-164

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO IR ADVOKATŲ 
VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO LAIKYMO 

IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino (toliau kartu – advokatų 
egzaminai) laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato advokatų egzaminų organizavimo ir 
vykdymo bei apmokėjimo tvarką.

2. Advokatų egzaminus gali laikyti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7 
straipsnio nuostatas.

3. Asmuo, norintis laikyti advokatų kvalifikacinį ar advokatų veiklos organizavimo egzaminą, Lietuvos 
advokatūrai jos patvirtinta tvarka privalo pateikti prašymą ir Advokatūros įstatymo 16 straipsnyje nurodytus 
dokumentus. Lietuvos advokatūra ne vėliau kaip per 20 darbo dienų patikrina, ar asmens pateikti dokumentai atitinka 
Advokatūros įstatymo 16 straipsnio reikalavimus, taip pat – ar dokumentus pateikęs asmuo atitinka Advokatūros 
įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, ir apie atitiktį ar nustatytus trūkumus informuoja asmenį elektroninio pašto 
adresu, nurodytu jo prašyme. Jeigu po advokatų egzaminų išlaikymo dienos paaiškėja, kad asmuo, norėdamas 
laikyti advokatų kvalifikacinį ar advokatų veiklos organizavimo egzaminą, Lietuvos advokatūrai pateikė tikrovės 
neatitinkančius dokumentus, advokatų kvalifikacinio ar advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatas 
Advokatų egzaminų komisijos (toliau – komisija) nutarimu pripažįstamas negaliojančiu. 

II SKYRIUS

ADVOKATŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS

4. Advokatų egzaminus organizuoja komisija.
5. Komisija sudaroma ir jos pirmininkas skiriamas Advokatūros įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka. 
6. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip penki komisijos nariai. Komisijos 

posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus), – komisijos narys, 
kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas.

7. Komisijos posėdžius protokoluoja Lietuvos advokatūros paskirtas komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos 
narys.
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8. Komisiją techniškai aptarnauja Lietuvos advokatūra. Lietuvos advokatūra taip pat tvarko komisijos bylas, 
korespondenciją ir kitus su komisijos darbu ir advokatų egzaminų organizavimu ir vykdymu susijusius reikalus.

9. Advokatų egzaminai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, išskyrus atvejus, kai nėra asmenų, pageidaujančių 
laikyti šiuos egzaminus. Advokatų egzaminų datą, laiką ir vietą nustato komisijos pirmininkas, o jo nesant, – 
komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas. Komisijos darbas turi būti organizuojamas taip, 
kad asmenims būtų sudaryta galimybė laikyti advokatų egzaminus, įskaitant ir advokatų egzaminų perlaikymą 
bei advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu dalies laikymą pakartotinai, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo 
Advokatūros įstatymo 16 straipsnyje nurodytų dokumentų pateikimo dienos. Asmenų, siekiančių laikyti advokatų 
egzaminus, eilė sudaroma pagal prašymų laikyti advokatų egzaminus pateikimo datą ir laiką bei atsižvelgiant į 
asmenų išreikštą pageidavimą dėl advokatų egzaminų laikymo datos. Jeigu asmens pateikti dokumentai neatitinka 
Advokatūros įstatymo 16 straipsnyje nustatytų reikalavimų, jis į asmenų, siekiančių laikyti advokatų egzaminus, 
eilę įrašomas tik ištaisius nustatytus trūkumus.

10. Komisijos sekretorius apie egzaminų laikymo datą, laiką ir vietą asmenims, laikysiantiems advokatų 
egzaminus, ir komisijos nariams elektroniniu paštu praneša ne vėliau kaip likus dešimt darbo dienų iki nustatytos 
egzaminų datos.

11. Į komisijos posėdį pakviečiami ne daugiau kaip 25 asmenys, norintys laikyti advokatų egzaminus. 
12. Asmuo, pageidaujantis laikyti advokatų egzaminus, atvykdamas į komisijos posėdį, privalo turėti asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jį pateikti komisijos sekretoriui.
13. Iki komisijos posėdžio dienos egzaminus laikysiantis asmuo gali pareikšti nušalinimą komisijos nariui 

(-iams). Nušalinimas pareiškiamas raštu nurodant motyvus. Rašytinis komisijos nario (-ių) nušalinimas pateikiamas 
komisijos pirmininkui, o jo nesant – komisijos nariui, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas. Uždarame 
komisijos posėdyje egzamino laikymo dieną balsų dauguma sprendžiama, ar pareikštas nušalinimas pagrįstas. 
Jeigu nušalinimas pareikštas trims arba daugiau komisijos narių, klausimą dėl pareikšto nušalinimo sprendžia 
visos sudėties komisija. Jeigu nušalinimas pareiškiamas vienam arba dviem komisijos nariams, klausimas dėl 
nušalinimo sprendžiamas šiems komisijos nariams nedalyvaujant. Nušalinimą pripažinus pagrįstu, nušalintasis 
komisijos narys nušalinamas nuo to asmens egzamino vertinimo. 

14. Jeigu komisijos narys yra egzaminuojamojo sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės 
ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, galinčių sukelti abejonių dėl nešališkumo vertinant advokatų egzaminuose 
dalyvausiantį asmenį, komisijos narys turi nusišalinti nuo to asmens egzamino vertinimo. 

15. Komisijos posėdžio pradžioje egzaminuojamieji supažindinami su apraše įtvirtinta egzaminų vykdymo eiga 
ir kriterijais, kurie taikomi vertinant egzaminuojamųjų pateiktus atsakymus.

16. Asmens, pakviesto laikyti advokatų egzaminų, dalyvavimas egzaminuose yra privalomas. Asmuo, negalintis 
atvykti į advokatų egzaminus dėl svarbių priežasčių, ne vėliau kaip iki egzamino pradžios apie tai elektroniniu 
paštu praneša komisijos sekretoriui ir pateikia dokumentus ar dokumentų kopijas, pateisinančius neatvykimą. 
Komisija, pripažinusi asmens neatvykimo priežastis svarbiomis, leidžia šiam asmeniui atvykti į kitą advokatų 
egzaminą. Jeigu komisija neatvykimo priežasčių nepripažįsta svarbiomis arba asmuo neatvyksta apie tai iš anksto 
nepranešęs, atsiranda pasekmės, nurodytos aprašo 22 ir 42 punktuose.
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III SKYRIUS

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO VYKDYMAS

17. Advokatų kvalifikacinis egzaminas susideda iš dviejų dalių: egzamino raštu ir egzamino žodžiu. Advokatų 
kvalifikacinio egzamino dalys gali būti vykdomos skirtingomis dienomis. Egzaminas žodžiu turi įvykti ne vėliau 
kaip per 45 dienas nuo egzamino raštu dienos, išskyrus, kai aprašo 22 punkte numatytu atveju pakartotinai laikoma 
kvalifikacinio egzamino žodžiu dalis. 

18. Egzamino raštu užduotis ir egzamino žodžiu bilietus, vadovaudamasi advokatų kvalifikacinio egzamino ir 
advokatų veiklos organizavimo egzamino programa, rengia komisija. Egzamino raštu užduočių turi būti parengta 
ne mažiau kaip du variantai, egzamino žodžiu bilietų – daugiau negu yra egzaminuojamųjų. Turi būti užtikrinamas 
egzamino raštu užduočių ir egzamino žodžiu bilietų konfidencialumas.

19. Egzamino raštu vykdymas:
19.1. vieną egzamino raštu užduočių variantą sudaro dvi užduotys: procesinio dokumento parengimas ir 

praktinės situacijos teisinė analizė, iš jų po vieną skiriama iš:
19.1.1. civilinės teisės, civilinio proceso teisės ar darbo teisės;
19.1.2. baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ar administracinės teisės ir teisenos;
19.2. egzaminuojamiesiems prieš traukiant egzamino raštu užduočių variantą suteikiami šifrai, kuriuos sudaro 

šeši ženklai – unikalus trijų raidžių ir trijų skaičių derinys. Šifro kortelių, teikiamų egzaminuojamiesiems traukti 
burtų keliu, skaičius turi būti didesnis, negu yra egzaminuojamųjų. Kiekvienas egzaminuojamasis, ištraukęs kortelę 
su dviem identiškais šifrais, kortelę perplėšia per pusę ir vieną pusę su šifru įdeda į voką, ant kurio komisijos 
sekretorius, egzaminuojamajam matant, užrašo egzaminuojamojo vardą ir pavardę bei voką išklijuoja. Kita 
kortelės pusė su šifru lieka egzaminuojamajam. Egzaminuojamasis suteiktą šifrą užrašo viršutiniame dešiniajame 
kiekvieno egzamino raštu užduočių sprendimų lapo kampe. Visiems egzaminuojamiesiems suteikus šifrus, 
komisijos sekretorius vokus su šifro kortelėmis įdeda į vieną voką ir jį užklijuoja. Vokai su egzaminuojamųjų 
šifrais laikomi Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedu. Komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys 
turi užtikrinti šifro konfidencialumą;

19.3. kiekvienas egzaminuojamasis ištraukia po vieną egzamino raštu užduočių variantą. Egzamino raštu 
užduočių variantas gali būti traukiamas tik vieną kartą. Esant techninėms galimybėms, užduočių variantai gali būti 
skiriami automatiškai elektroninėmis priemonėmis;

19.4. užduotims atlikti skiriamos dvi valandos. Spręsdamas praktines užduotis egzaminuojamasis gali naudotis 
visa normine teisine informacija (teisės aktais, teismų praktika, teisine literatūra);

19.5. Lietuvos advokatūra, esant techninėms galimybėms, taip pat sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu – suteikia 
egzaminuojamiesiems ribotą interneto prieigą (tik prie teisės aktų registrų, teismų praktikos duomenų bazių). 
Tokiu atveju egzaminuojamasis egzaminą raštu laiko kompiuteriu. Jo raštišku prašymu ir komisijos pirmininko 
sprendimu egzamino raštu užduočių sprendimus gali būti leidžiama rašyti ranka;

19.6. vykdant egzaminą raštu egzaminavimo patalpoje turi būti bent vienas komisijos narys ir komisijos 
sekretorius;

19.7. egzaminuojamajam atlikus užduotis ar pasibaigus egzamino raštu vykdymo laikui, komisijos sekretorius 
arba komisijos narys surenka užduočių bei sprendimų lapus ir perduoda juos komisijos pirmininkui;
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19.8. egzamino raštu darbą komisija įvertina ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo egzamino raštu 
dienos. Jeigu egzamino raštu darbų vertinimas vyksta ne tą pačią dieną, daroma komisijos posėdžio pertrauka 
iki egzamino raštu vertinimo dienos. Egzamino raštu vertinimas vyksta nedalyvaujant egzaminuojamiesiems. 
Vertinant egzaminuojamųjų pateiktus užduočių sprendimus atsižvelgiama į atsakymo nuoseklumą, reikalingos 
teisinės analizės išsamumą, teisinės argumentacijos aiškumą ir tikslumą, tinkamą teisės normų taikymą, teisinės 
kalbos žinias. Užduočių sprendimai vertinami 10 (dešimties) balų sistema. Komisijos nariai individualiai įvertina 
kiekvieno egzaminuojamojo užduočių atlikimą ir užpildo Advokatų kvalifikacinio egzamino raštu individualaus 
vertinimo lentelę (aprašo 1 priedas). Advokatų kvalifikacinio egzamino raštu individualaus vertinimo lentelės 
laikomos Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedais; 

19.9. komisijos sekretorius, gavęs komisijos narių egzamino raštu individualaus vertinimo lenteles, užpildo 
Egzamino raštu vertinimo lentelę, kuri yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo dalis, ir ją 
pasirašo. Kiekvienam egzaminuojamajam skirti balai sumuojami ir padalijami iš dalyvaujančių komisijos narių 
skaičiaus. Komisijos narių balų vidurkį komisijos sekretorius suapvalina šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 
iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 suapvalinama ir padidinama iki sveikojo skaičiaus;

19.10. išlaikiusiu advokatų kvalifikacinį egzaminą raštu laikomas egzaminuojamasis, komisijos įvertintas 7 ar 
daugiau balų;

19.11. jeigu aprašo 30 punkte nustatyta tvarka Advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatai nėra apskundžiami, 
egzamino raštu užduočių sprendimų lapai ar laikmena su kompiuterio tekstų redaktoriaus dokumentais saugomi 
30 darbo dienų.

20. Jeigu advokatų kvalifikacinis egzaminas žodžiu vykdomas tą pačią dieną, komisijos pirmininkas, o jo 
nesant – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, prieš egzamino žodžiu vykdymą perskaito 
visų egzaminuojamųjų egzamino raštu rezultatus, nurodydamas egzaminuojamojo šifrą ir gautą balą. Egzaminą 
žodžiu turi teisę laikyti tie asmenys, kurie išlaikė advokatų kvalifikacinį egzaminą raštu. Jeigu advokatų 
kvalifikacinis egzaminas žodžiu vykdomas ne tą pačią dieną, daroma komisijos posėdžio pertrauka ir komisijos 
sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo egzamino raštu įvertinimo dienos elektroniniu paštu informuoja 
egzaminuojamuosius apie egzamino raštu rezultatus. Egzaminuojamiesiems, išlaikiusiems egzaminą raštu, taip pat 
pranešama apie egzamino žodžiu datą, laiką ir vietą.

21. Egzamino žodžiu vykdymas:
21.1. egzamino žodžiu bilietą sudaro penki klausimai. Trys klausimai turi būti iš skirtingų teisės šakų pagal 

advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programą. Kiti du klausimai 
pateikiami po vieną parenkant iš:

21.1.1. advokato profesinės etikos;
21.1.2. kitų advokato veiklą reguliuojančių teisės aktų; 
21.2. egzaminuojamiesiems prieš traukiant egzamino žodžiu bilietą suteikiami šifrai, kuriuos sudaro šeši 

ženklai – unikalus trijų raidžių ir trijų skaičių derinys. Šifro kortelių, teikiamų egzaminuojamiesiems traukti burtų 
keliu, skaičius turi būti didesnis, negu yra egzaminuojamųjų. Kiekvienas egzaminuojamasis, ištraukęs kortelę 
su dviem identiškais šifrais, kortelę perplėšia per pusę ir vieną pusę su šifru įdeda į voką, ant kurio komisijos 
sekretorius, egzaminuojamajam matant, užrašo jo vardą ir pavardę bei voką užklijuoja. Kita kortelės pusė su 
šifru lieka egzaminuojamajam. Egzaminuojamieji prisistato komisijai pasakydami ištraukto šifro numerį. Visiems 
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egzaminuojamiesiems suteikus šifrus, komisijos sekretorius vokus su šifro kortelėmis įdeda į vieną voką ir jį 
užklijuoja. Vokai su egzaminuojamųjų šifrais laikomi Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedu. 
Komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys turi užtikrinti suteikto šifro konfidencialumą; 

21.3. vykdant egzaminą žodžiu daromas jo garso įrašas. Jeigu aprašo 30 punkte nustatyta tvarka Advokatų 
kvalifikacinio egzamino rezultatai neapskundžiami, garso įrašas saugomas 30 darbo dienų;

21.4. asmenys žodžiu egzaminuojami individualiai. Vienam egzaminuojamajam atsakymams į egzamino 
žodžiu klausimus pateikti skiriamos ne daugiau kaip 45 minutės. Per egzaminą žodžiu egzaminuojamajam 
draudžiama naudotis informacinėmis ar ryšio priemonėmis. Egzaminuojamųjų eiliškumas nustatomas pagal šifro 
numerį. Vykdant egzaminą žodžiu egzaminavimo patalpoje gali būti tik komisijos nariai, komisijos sekretorius ir 
egzaminuojamieji. Jeigu komisijos nariui, vykstant egzaminui žodžiu, būtina palikti egzaminavimo patalpą, tai 
pažymima Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelėje ir jis nevertina tuo metu 
egzaminuojamojo pateiktų atsakymų į egzamino žodžiu dalies klausimus. Egzaminas žodžiu gali būti pratęsiamas, 
jeigu komisijos narių, likusių egzaminavimo patalpoje, yra ne mažiau kaip penki;

21.5. kiekvienas egzaminuojamasis išsitraukia po vieną egzamino žodžiu bilietą ir turi teisę ne mažiau kaip 40 
minučių jam ruoštis. Egzamino žodžiu bilietas gali būti traukiamas tik vieną kartą. Ruošiantis draudžiama naudotis 
informacinėmis ar ryšio priemonėmis. Pasibaigus pasiruošti skirtam laikui, komisijos sekretoriui pakvietus, 
egzaminuojamasis privalo pradėti laikyti egzaminą žodžiu. Egzaminuojamasis, atsisakęs laikyti egzaminą žodžiu, 
laikomas neišlaikiusiu advokatų kvalifikacinio egzamino, o jo individualaus vertinimo lentelėje įrašomas 1 balas;

21.6. kiekvienas komisijos narys egzaminuojamųjų žinias vertina individualiai nuo 1 iki 10 balų. Žemiausias 
įvertinimas yra 1 balas, aukščiausias – 10 balų. Vertinant egzaminuojamųjų pateiktus atsakymus atsižvelgiama 
į jų nuoseklumą, reikalingos teisinės analizės išsamumą, teisinės argumentacijos aiškumą ir tikslumą, tinkamą 
teisės normų taikymą, teisinės kalbos žinias. Egzaminuojamiesiems gali būti užduodama papildomų, jų atsakymus 
patikslinančių klausimų. Įvertinę kiekvieno egzaminuojamojo atsakymus į egzamino žodžiu dalies klausimus, 
komisijos nariai užpildo Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles (aprašo 
2 priedas). Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelės laikomos Advokatų 
kvalifikacinio egzamino protokolo priedais;

21.7. pasibaigus egzaminui žodžiu, užpildytas ir pasirašytas Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu 
individualaus vertinimo lenteles komisijos nariai pateikia komisijos sekretoriui. Kiekvienam egzaminuojamajam 
už kiekvieną atsakymą komisijos narių skirti balai sumuojami ir padalijami iš atsakymą vertinusių komisijos 
narių skaičiaus. Komisijos sekretorius, gavęs komisijos narių egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles, 
užpildo Egzamino žodžiu vertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino 
protokolo dalis, ir ją pasirašo. Komisijos narių balų vidurkį komisijos sekretorius suapvalina šia tvarka: gauto 
skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 suapvalinama ir padidinama iki sveikojo skaičiaus. 
Išlaikiusiu egzaminą žodžiu laikomas egzaminuojamasis, įvertintas 7 ir daugiau balų. Komisijos pirmininkas, o 
jo nesant, – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, pasibaigus egzaminui žodžiu, perskaito 
visų egzaminuojamųjų egzamino žodžiu rezultatus, nurodydamas egzaminuojamojo šifrą ir gautą balą. 

22. Egzamino raštu ir egzamino žodžiu įvertinimai įrašomi į Advokatų egzaminų komisijos nutarimą dėl 
advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų (aprašo 3 priedas). Išlaikiusiu advokatų kvalifikacinį egzaminą laikomas 
asmuo, išlaikęs abi egzamino dalis. Egzaminuojamojo, neišlaikiusio advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu 
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dalies, advokatų kvalifikacinio egzamino raštu dalies įvertinimas galioja vienus metus nuo Advokatų egzaminų 
komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų priėmimo dienos. Egzaminuojamasis turi teisę 
ne anksčiau kaip po pusės metų nuo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino 
rezultatų priėmimo dienos iki egzamino raštu įvertinimo galiojimo pabaigos advokatų kvalifikacinio egzamino 
žodžiu dalį vieną kartą laikyti pakartotinai.

23. Advokatų egzaminų komisijos nutarimas dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų priimamas 
advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu laikymo dieną ir pasirašomas visų dalyvavusių komisijos narių.

24. Advokatų kvalifikacinio egzamino eiga fiksuojama Advokatų kvalifikacinio egzamino protokole (aprašo 
4 priedas). Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolą pasirašo visi dalyvavę komisijos nariai bei komisijos 
sekretorius.

25. Komisijos nutarimai ir posėdžių protokolai saugomi Lietuvos advokatūroje penkerius metus nuo Advokatų 
egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų priėmimo dienos.

26. Komisijos sekretorius asmenims, laikiusiems advokatų kvalifikacinį egzaminą, išrašo Advokatų egzaminų 
komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų išrašą ir jį pasirašo (aprašo 5 priedas). Nutarimo 
išrašas įteikiamas egzaminą laikiusiam asmeniui. Nesant galimybės įteikti nutarimo išrašo, jis išsiunčiamas 
elektroniniu paštu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų 
patvirtinimo dienos. Nutarimo išrašas laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo išsiuntimo.

27. Jeigu asmuo per dvejus metus nuo advokatų kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos advokatu 
nepripažįstamas, advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatai netenka galios.

28. Asmuo turi teisę susipažinti su savo laikyto egzamino raštu užduočių variantu ir savo laikyto egzamino 
žodžiu bilietu, taip pat su nuasmenintu komisijos nutarimu dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų, 
Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolu, savo egzamino raštu užduočių sprendimų lapais ar kompiuterio 
teksto redaktoriaus dokumentu ir (ar) egzamino žodžiu garso įrašu (toliau – egzamino dokumentai) bei pasidaryti 
jų kopijų tokia tvarka:

28.1. egzamino raštu užduočių variantą, egzamino žodžiu bilietą ir (ar) egzamino žodžiu garso įrašą galima 
kopijuoti pasidarant jų nuorašus ranka;

28.2. nuasmenintą komisijos nutarimą dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų, Advokatų kvalifikacinio 
egzamino protokolą ir savo laikyto egzamino raštu užduočių sprendimų lapus galima kopijuoti pasidarant jų 
nuorašus ranka arba prašyti pateikti jų kopijas.

29. Asmeniui galimybė susipažinti su egzamino rezultatais, pasidaryti jų nuorašus ranka ir (ar) gauti egzamino 
dokumentų kopijas atsiranda nuo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino 
rezultatų priėmimo dienos. Asmuo, norėdamas susipažinti su egzamino dokumentais, Lietuvos advokatūrai 
elektroniniu paštu pateikia rašytinį prašymą. Susipažinimo laikas iš anksto turi būti suderinamas su komisijos 
sekretoriumi elektroniniu paštu. Galimybė susipažinti su egzamino rezultatais, pasidaryti jų nuorašus ranka ir (ar) 
gauti egzamino dokumentų kopijas turi būti sudaryta ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šiame punkte 
nurodyto prašymo pateikimo dienos. Asmens teisė susipažinti su nurodytais dokumentais gali būti įgyvendinama 
iki saugojimo terminų, nurodytų aprašo 19.11, 21.3 ir 25 punktuose, pabaigos. Atsisakymas pateikti šiame punkte 
nurodytą informaciją gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.
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30. Komisijos nutarimas dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų gali būti skundžiamas komisijai ar 
teismui įstatymų nustatyta tvarka.

31. Advokatų kvalifikacinį egzaminą laikęs asmuo komisijos nutarimą dėl advokatų kvalifikacinio egzamino 
rezultatų gali apskųsti komisijai per 15 darbo dienų nuo nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų 
išrašo gavimo dienos. Asmuo, praleidęs nustatytą terminą, turi teisę kartu su skundu pateikti prašymą šį terminą 
atnaujinti. Komisija terminą atnaujina, jeigu jis buvo praleistas dėl priežasčių, kurias ji pripažino svarbiomis. 
Komisija skundą išnagrinėja per 20 darbo dienų. Išnagrinėjusi skundą komisija priima sprendimą jo netenkinti 
arba jį patenkinti ir panaikinti skundžiamą nutarimą bei organizuoti egzamino perlaikymą.

32. Komisijai skundo nepatenkinus, jos nutarimas gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka. 

IV SKYRIUS

ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO VYKDYMAS

33. Advokatų veiklos organizavimo egzaminas laikomas žodžiu.
34. Advokatų veiklos organizavimo egzaminui mutatis mutandis taikomos aprašo III skyriaus nuostatos, 

reguliuojančios advokatų kvalifikacinio egzamino laikymą žodžiu.
35. Advokatų veiklos organizavimo egzaminas gali būti vykdomas kartu su advokatų kvalifikaciniu egzaminu 

žodžiu.
36. Advokatų veiklos organizavimo egzamino žodžiu bilietą sudaro penki klausimai iš advokato profesinės 

etikos ir kitų advokato veiklą reguliuojančių teisės aktų.
37. Pasibaigus advokatų veiklos organizavimo egzaminui užpildytas ir pasirašytas Advokatų veiklos organizavimo 

egzamino individualaus vertinimo lenteles (aprašo 6 priedas) komisijos nariai pateikia komisijos sekretoriui. Komisijos 
sekretorius užpildo Advokatų veiklos organizavimo egzamino vertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji Advokatų 
veiklos organizavimo egzamino protokolo dalis, ir ją pasirašo. Kiekvienam egzaminuojamajam už kiekvieną atsakymą 
komisijos narių skirti balai sumuojami ir padalijami iš atsakymą vertinusių komisijos narių skaičiaus. Komisijos narių 
balų vidurkį komisijos sekretorius suapvalina šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 
iki 0,99 suapvalinama ir padidinama iki sveikojo skaičiaus. Išlaikiusiu egzaminą žodžiu laikomas egzaminuojamasis, 
įvertintas 7 ir daugiau balų. Komisijos pirmininkas, o jo nesant, – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko 
funkcijas, pasibaigus egzaminui žodžiu perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino žodžiu dalies laikymo rezultatus, 
nurodydamas egzaminuojamojo šifrą ir gautą balą. Egzamino įvertinimai įrašomi į Advokatų egzaminų komisijos 
nutarimą dėl advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatų (aprašo 7 priedas). 

38. Advokatų veiklos organizavimo egzamino eiga fiksuojama Advokatų veiklos organizavimo egzamino 
protokole (aprašo 8 priedas). 

39. Komisijos sekretorius asmenims, laikiusiems advokatų veiklos organizavimo egzaminą, išrašo Advokatų 
egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatų išrašą (aprašo 9 priedas) ir jį 
pasirašo. Nutarimo išrašas įteikiamas egzaminą laikiusiam asmeniui. Nesant galimybės įteikti nutarimo išrašo, jis 
išsiunčiamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo advokatų veiklos organizavimo egzamino 
rezultatų patvirtinimo dienos. Nutarimo išrašas laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo išsiuntimo.
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V SKYRIUS

ADVOKATŲ EGZAMINŲ LAIKYMO MOKESTIS

40. Advokatų egzaminų laikymas yra mokamas. Už Advokatų kvalifikacinio egzamino laikymą imamas 200,00 
eurų, o už Advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymą ir pakartotinį advokatų kvalifikacinio egzamino 
žodžiu dalies laikymą – 120,00 eurų mokestis. Šis mokestis mokamas į Lietuvos advokatūros sąskaitą.

41. 60 procentų surinktų mokesčių sumos skiriama komisijos narių, dalyvavusių komisijos posėdyje, darbui 
apmokėti. Į šią sumą įskaičiuojami visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti komisijos narių, dalyvavusių 
komisijos posėdyje, mokėtini mokesčiai ir įmokos, neatsižvelgiant į tai, kam priklauso pareiga šiuos mokesčius 
ar įmokas išskaičiuoti ir sumokėti (patiems komisijos nariams ar Lietuvos advokatūrai). 40 procentų surinktų 
mokesčių skiriama Lietuvos advokatūros išlaidoms, susijusioms su komisijos bylų, korespondencijos, komisijos 
sekretoriaus darbu ir kitų reikalų tvarkymu, apmokėti.

42. Neišlaikius advokatų egzaminų arba neatvykus į juos ne dėl svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis už 
egzaminų laikymą negrąžinamas.

43. Sumokėtas mokestis už advokatų egzaminų laikymą įskaitomas:
43.1. kai asmuo, pakviestas į komisijos posėdį, neatvyko laikyti egzamino dėl priežasčių, kurias komisija 

pripažino svarbiomis;
43.2. kai komisija patenkina skundą aprašo 31 punkte nustatyta tvarka.
44. Už advokatų egzaminų perlaikymą, išskyrus aprašo 43 punkte nurodytus atvejus, imamas aprašo 40 punkte 

nustatytas mokestis.
____________________________
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                                                                                 Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų
veiklos organizavimo egzamino laikymo ir

apmokėjimo tvarkos aprašo
1 priedas

 
 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO RAŠTU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ
 

20___ m. _______________d.
Vilnius

 
Eil. 
Nr. Šifras Varianto 

Nr.
Užduočių įvertinimas Bendras 

įvertinimas1 2
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      

 
PASTABA. Egzaminuojamųjų žinios vertinamos dešimties balų sistema: 1, 2, 3, 4 balai – nepatenkinamai, 5 balai – 
silpnai, 6 balai – patenkinamai, 7 balai – pakankamai, 8 balai – gerai, 9 balai – labai gerai, 10 balų – puikiai.
 
 
Komisijos narys                               ____________                              ______________________

(parašas)                                                (vardas, pavardė)   
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Advokatų kvalifikacinio egzamino ir
advokatų veiklos organizavimo egzamino

laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
2 priedas

 
 
 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO ŽODŽIU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ
 

20___ m. _______________ d.
Vilnius

 

Eil. Nr. Šifras Bilieto Nr.
Atsakymų įvertinimas Bendras įvertinimas

1 2 3 4 5  

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         

 
PASTABA. Egzaminuojamųjų žinios vertinamos dešimties balų sistema: 1, 2, 3, 4 balai – nepatenkinamai, 

5 balai – silpnai, 6 balai – patenkinamai, 7 balai – pakankamai, 8 balai – gerai, 9 balai – labai gerai, 10 balų – 
puikiai. Jeigu komisijos nariui per egzamino žodžiu vykdymą buvo būtina palikti egzaminavimo patalpą, jis 
nevertina tuo metu egzaminuojamojo pateiktų atsakymų į egzamino žodžiu klausimus ir lentelėje nurodo „–“.
 
 
Komisijos narys ____________________                                       ______________________
                                     (parašas)                                                              (vardas, pavardė)
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Advokatų kvalifikacinio egzamino ir
advokatų veiklos organizavimo egzamino

laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
3 priedas

 
ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 
NUTARIMAS

DĖL ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO REZULTATŲ
 

20___ m. _______________ d.
Vilnius

 
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 14 straipsniu, Advokatų egzaminų 

komisijos, sudarytos _____________________________________________________,
(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai n u t a r ė:
patvirtinti šiuos advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatus:

 

Eil. 
Nr.

Egzaminuoto asmens vardas, 
pavardė

Egzamino raštu 
įvertinimas (balais, 
išlaikė / neišlaikė)

Egzamino žodžiu 
įvertinimas 

(balais, išlaikė / 
neišlaikė)

Advokatų kvalifikacinio 
egzamino rezultatas (balais, 

išlaikė / neišlaikė)

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 
PASTABA. Jeigu asmuo neatvyko į egzaminą, lentelėje nurodoma „–“.
 
Komisijos pirmininkas                                                               _______________________________

(parašas)                                   (vardas, pavardė)
 
Komisijos nariai:                                                                        _______________________________

(parašas)                                   (vardas, pavardė)
 _______________________________

(parašas)                                   (vardas, pavardė)
 _______________________________

(parašas)                                   (vardas, pavardė)
 _______________________________

(parašas)                                   (vardas, pavardė)
 _______________________________

(parašas)                                   (vardas, pavardė)
 _______________________________

(parašas)                                   (vardas, pavardė)
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Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų
veiklos organizavimo egzamino laikymo ir

apmokėjimo tvarkos aprašo
4 priedas

 
ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 
ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO PROTOKOLAS

 
20__ m._______________ d.

Vilnius
 

Advokatų egzaminų komisijos, sudarytos _________________________________________________,
(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
posėdžio pradžia ________________,
pertraukos (nuo ____iki ____):
_______________________________
_______________________________,
posėdžio pabaiga _________________.
 

Asmenys, atvykę laikyti advokatų kvalifikacinio egzamino:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Asmenys, negalėję atvykti į advokatų kvalifikacinį egzaminą:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Komisijos sprendimas dėl asmenų, negalėjusių atvykti į advokatų kvalifikacinį egzaminą
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

 Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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  Egzamino raštu vertinimo lentelė

Eil. Nr. Šifras Egzaminuojamojo vardas, pavardė Įvertinimas Išlaikė / neišlaikė

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        

 
Egzaminuojamųjų surinkti balai egzamino raštu vertinimo lentelėje įrašyti teisingai.

 
Komisijos sekretorius                                                      _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
  

Egzamino žodžiu vertinimo suvestinė lentelė

Eil. 
Nr. Šifras  Egzaminuojamojo

vardas, pavardė
Atsakymų įvertinimas Bendras balas

1 2 3 4 5  
1.                
2.                
3.                
4.                
5.                

 
Egzaminuojamųjų egzamino žodžiu komisijos narių įvertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 
Komisijos sekretorius                                  _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
Komisijos pirmininkas                                _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
Komisijos nariai:                             _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
 _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
      _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)            
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Advokatų kvalifikacinio egzamino ir
advokatų veiklos organizavimo egzamino

laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
5 priedas

 
ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA 

NUTARIMO DĖL ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO REZULTATŲ IŠRAŠAS
 

20___ m. _______________ d.
Vilnius

 
Advokatų kvalifikacinio egzamino posėdyje dalyvavę Advokatų egzaminų komisijos nariai:

__________________________________________________________________________________________
(komisijos narių vardai, pavardės; nurodomas pirmininkas arba komisijos narys, kuriam pavesta atlikti 

pirmininko funkcijas)     
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
n u t a r ė:
__________________________________________________________________________________________

(advokatų kvalifikacinį egzaminą laikiusio asmens vardas, pavardė)
 
__________________________________________________________________________________________
(išlaikė advokatų kvalifikacinį egzaminą / neišlaikė advokatų kvalifikacinio egzamino / neatvyko į jį dėl svarbių 

priežasčių / neatvyko į jį ne dėl svarbių priežasčių)
 

Advokatų egzaminų komisijos nutarimas dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų gali būti 
skundžiamas komisijai per 15 darbo dienų nuo šio išrašo gavimo dienos ar teismui įstatymų nustatyta tvarka.
 
Komisijos sekretorius                                                              ___________________________

(parašas)                                      (vardas, pavardė)
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      Advokatų kvalifikacinio egzamino ir
advokatų veiklos organizavimo egzamino

laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
6 priedas

 
ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 
20___m. _______________ d.

Vilnius
 

Eil. Nr. Šifras Bilieto Nr.
Atsakymų įvertinimas

Bendras įvertinimas
1 2 3 4 5

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         

 
 
PASTABA. Egzaminuojamųjų žinios vertinamos dešimties balų sistema: 1, 2, 3, 4 balai – nepatenkinamai, 
5 balai – silpnai, 6 balai – patenkinamai, 7 balai – pakankamai, 8 balai – gerai, 9 balai – labai gerai, 10 balų – 
puikiai. Jeigu komisijos nariui per egzamino vykdymą buvo būtina palikti egzaminavimo patalpą, jis nevertina tuo 
metu egzaminuojamojo pateiktų atsakymų į egzamino klausimus ir lentelėje nurodo „–“.
 

Komisijos narys ________________________                               ______________________
                                            (parašas)                                                        (vardas, pavardė)
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Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų
veiklos organizavimo egzamino laikymo ir

apmokėjimo tvarkos aprašo
7 priedas

 
ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 
NUTARIMAS

DĖL ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO
EGZAMINO REZULTATŲ

 
20___ m. _______________. d.

Vilnius
 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 14 straipsniu, Advokatų egzamino 
komisijos, sudarytos _____________________________________________________,

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)
posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai n u t a r ė:
patvirtinti šiuos advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatus:

 
Eil. 
Nr. Šifras Bilieto Nr. Advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatas (balais, išlaikė / neišlaikė)

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 
PASTABA. Jeigu asmuo neatvyko į egzaminą, lentelėje nurodoma „–“.

 
 Komisijos pirmininkas                                                    _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
 
Komisijos nariai:                                                              _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
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Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų
veiklos organizavimo egzamino laikymo ir

apmokėjimo tvarkos aprašo
8 priedas

 
ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO PROTOKOLAS
 

20___ m. _______________. d.
 

Vilnius
 

Advokatų egzaminų komisijos, sudarytos _______________________________________,
(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
posėdis įvyko __________________,
posėdžio pradžia ________________, posėdžio pabaiga _________________.
 

Asmenys, atvykę laikyti advokatų veiklos organizavimo egzamino:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Asmenys, negalėję atvykti į advokatų veiklos organizavimo egzaminą:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Komisijos sprendimas dėl asmenų, negalėjusių atvykti į advokatų veiklos organizavimo egzaminą:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Advokatų veiklos organizavimo egzamino vertinimo suvestinė lentelė

Eil. 
Nr. Šifras Egzaminuojamojo

vardas, pavardė
Atsakymų įvertinimas Bendras balas

1 2 3 4 5  
1.                
2.                
3.                
4.                
5.                

 
Egzaminuojamųjų advokatų veiklos organizavimo egzamino komisijos narių įvertinimai suvestinėje 

lentelėje įrašyti teisingai.
 
Komisijos sekretorius                                                     _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
Komisijos pirmininkas                                                    _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
Komisijos nariai:                                                            _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
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Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų
veiklos organizavimo egzamino laikymo ir

apmokėjimo tvarkos aprašo
9 priedas

 
ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 
NUTARIMO DĖL ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO IŠRAŠAS

 
20___ m. _______________d.

              Vilnius
 

Advokatų veikos organizavimo egzamino posėdyje dalyvavę egzaminų komisijos nariai:
__________________________________________________________________________________________

(komisijos narių vardai, pavardės; nurodomas pirmininkas arba komisijos narys, kuriam pavesta atlikti 
pirmininko funkcijas)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,

n u t a r ė:
__________________________________________________________________________________________

(advokatų veiklos organizavimo egzaminą laikiusio asmens vardas, pavardė)
 

__________________________________________________________________________________________
(išlaikė advokatų veiklos organizavimo egzaminą / neišlaikė advokatų veiklos organizavimo egzamino / 

neatvyko į jį dėl svarbių priežasčių / neatvyko į jį ne dėl svarbių priežasčių)

Advokatų egzaminų komisijos nutarimas dėl advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatų gali būti 
skundžiamas egzamino komisijai per 15 darbo dienų nuo šio išrašo gavimo dienos ar teismui įstatymų nustatyta 
tvarka.
  
Komisijos sekretorius                                                     _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)
 


