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DĖL ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR
VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 60 straipsnio 2 dalies 21
punktu Lietuvos advokatūros advokatų taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo tvarkos aprašą
ir jį išdėstyti nauja redakcija.
2. Šis sprendimas įsigalioja nuo jo priėmimo dienos.

Advokatų tarybos pirmininkas

Ignas Vėgėlė

Advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo
tvarkos aprašas
1. Šis tvarkos aprašas nustato advokatų ir advokatų padėjėjų profesinės kvalifikacijos tobulinimo
reikalavimus.
2. Praktikuojantis advokatas per vienerius metus (vieneri kvalifikacijos tobulinimo metai
skaičiuojami kaip kalendoriniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), tobulindamas savo
profesinę kvalifikaciją, privalo surinkti:
2.1. 6 balus – jei praktikuoja trumpiau nei penkis metus;
2.2. 3 balus – jei praktikuoja ilgiau nei penkis metus.
3. Advokato padėjėjas per vienerius advokato padėjėjo praktikos atlikimo metus (vieneri
kvalifikacijos tobulinimo metai pradedami skaičiuoti nuo įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą
dienos) privalo surinkti ne mažiau kaip 12 balų kiekvienais praktikos atlikimo metais.
4. Kvalifikacijos tobulinimas vertinamas balais:
4.1. dalyvavimas seminaruose, konferencijose, diskusijose, apskritojo stalo diskusijose ar kitame
renginyje teisės klausimais:
4.1.1. renginio trukmė 4 akademinės valandos ar trumpesnė – 1 balas;
4.1.2. renginio trukmė ilgesnė nei 4 akademinės valandos – 2 balai;
4.1.3. kelias dienas trunkantis renginys – 2 balai už kiekvieną renginio dieną;
4.1.4. Lietuvos advokatūros organizuojami seminarai, trunkantys 4 akademines valandas – 2
balai.
4.2. pranešimo teisės klausimais rengimas ir skaitymas konferencijoje, seminare ar kitame
renginyje – 5 balai;
4.3. straipsnių teisės klausimais publikavimas žiniasklaidos priemonėse – nuo 1 iki 6 balų,
atsižvelgiant į jų turinį, apimtį ir kitus kriterijus (keli straipsniai teisės klausimais, kurie yra
panašūs savo turiniu ir tema, vertinami kaip vienas straipsnis; straipsniais nelaikoma:
konsultacijos, nuomonės, atsakymai į skaitytojų klausimus žurnalų, laikraščių bei interneto
portalų teisės skiltyse ir pan.);
4.4. monografijų, vadovėlių, kitokių mokslo darbų teisine tematika publikavimas – 12 balų,
darbų bendraautoriams – 6 balai;
4.5. dalyvavimas organizuojant Lietuvos advokatūros renginius – 12 balų;
4.6. teisinių paslaugų teikimas nemokamai (pro bono) Lietuvos advokatūros nustatyta tvarka –
nuo 1 iki 4 balų;
4.7. kiti renginiai taip pat gali būti vertinami ir pripažįstami kaip kvalifikacijos tobulinimas.
5. Kvalifikacijos kėlimo balų neprivalo rinkti:
5.1. advokatai dirbantys pedagoginį teisės krypties darbą;
5.2. advokatai, esantys Lietuvos advokatūros savivaldos institucijų nariais, priklausantys
Lietuvos advokatūros komitetams ir darbo grupėms;
5.3. advokatai, dirbantys kitų institucijų sudarytose teisės aktų projektų darbo grupėse;
5.4. advokatai praktikuojantys 25 metus ir ilgiau.
6. Lietuvos advokatūra turi teisę vertinti, ar renginys, organizuotas ne Lietuvos advokatūros,
kuriame dalyvavo advokatas ar advokato padėjėjas, gali būti pripažintas tinkamu profesinės
kvalifikacijos kėlimui, bei už jį skirti kvalifikacijos kėlimo balus.
7. Advokatas ar advokato padėjėjas norintis, kad renginys būtų pripažintas tinkamu kvalifikacijos
kėlimui bei skiriami kvalifikacijos kėlimo balai, turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą,
pateikdamas prašymą bei duomenis, patvirtinančius kvalifikacijos kėlimo faktą (gauto
sertifikato, pažymėjimo, pažymos kopija, publikuoto straipsnio, skaityto pranešimo kopija ar
kt.). Jeigu kvalifikaciją patvirtinantys duomenys yra ne lietuvių kalba, gali būti prašoma pateikti
vertimą.

8. Asmuo, dirbantis pedagoginį teisės krypties darbą arba priklausantis institucijų sudarytoms teisės
aktų projektų darbo grupėms, privalo kiekvienais metais Lietuvos advokatūrai pateikti pažymą
apie dirbamą pedagoginį darbą arba dalyvavimą darbo grupėse.
9. Advokato padėjėjas duomenis apie savo kvalifikacijos tobulinimą turi įrašyti į Lietuvos
advokatūrai teikiamą advokato padėjėjo praktikos atlikimo ataskaitą. Dokumentai, patvirtinantys
kvalifikacijos kėlimą, pateikiami atskirai nuo ataskaitos 7 punkte nustatyta tvarka.
10. Asmenys, įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašą, privalo išklausyti įvadinį seminarą advokatų
padėjėjams, kurį organizuoja Lietuvos advokatūra.
11. Asmenys, tapę advokatais ir įrašyti į praktikuojančių advokatų sąrašą, tačiau neatlikę advokato
padėjėjo praktikos, privalo išklausyti įvadinį seminarą advokatams. Įvadinį seminarą organizuoja
Lietuvos advokatūra vieną kartą per metus.
12. Įvadiniai seminarai, įvardinti 10 ir 11 punktuose, kvalifikacijos kėlimo balais nevertinami.
13. Informacija advokatams ir advokatų padėjėjams apie Lietuvos advokatūros organizuojamus
seminarus, konferencijas ir kitus renginius skelbiama Lietuvos advokatūros interneto svetainėje
www.advokatura.lt (skiltyje „Skelbimai“).
14. Advokatams ir advokatų padėjėjams, pažeidžiantiems Lietuvos Respublikos advokatūros
įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, kuriose įtvirtinta pareiga nuolat tobulinti
profesinę kvalifikaciją, gali būti keliama drausmės byla remiantis Advokatūros įstatymo 52
straipsnio 1 dalimi.
15. Lietuvos advokatūros organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo seminarų kaina ir apmokėjimo
tvarka:
15.1.
Dalyvio mokestis advokatams ir advokatų padėjėjams:
15.1.1.
ne mažiau nei 15 EUR – jei seminaras trunka iki 6 akademinių valandų ir
jei dalyvio mokestis sumokamas likus daugiau nei 3 dienoms iki seminaro pradžios;
15.1.2.
ne mažiau nei 20 EUR – jei seminaras trunka iki 6 akademinių valandų ir
jei dalyvio mokestis sumokamas likus 3 ar mažiau dienų iki seminaro pradžios;
15.1.3.
ne mažiau nei 20 EUR – jei seminaras trunka ilgiau nei 6 akademines
valandas arba visą dieną ir jei dalyvio mokestis sumokamas likus daugiau nei 3 dienoms
iki seminaro pradžios;
15.1.4.
ne mažiau nei 25 EUR – jei seminaras trunka ilgiau nei 6 akademines
valandas arba visą dieną ir jei dalyvio mokestis sumokamas likus 3 ar mažiau dienų iki
seminaro pradžios;
15.1.5.
ne mažiau nei 35 EUR – jei seminaras trunka 2 dienas ir jei dalyvio
mokestis sumokamas likus daugiau nei 3 dienoms iki seminaro pradžios;
15.1.6.
ne mažiau nei 40 EUR – jei seminaras trunka 2 dienas ir jei dalyvio
mokestis sumokamas likus 3 ar mažiau dienų iki seminaro pradžios.
15.2.
Dalyvio mokestis asmenims, neįrašytiems į Lietuvos Respublikos praktikuojančių
advokatų sąrašą, į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą arba į asmenų, pripažintų advokatais,
sąrašą:
15.2.1.
ne mažiau nei 40 EUR – jei seminaras trunka iki 6 akademinių valandų ir
jei dalyvio mokestis sumokamas likus daugiau nei 3 dienoms iki seminaro pradžios;
15.2.2.
ne mažiau nei 55 EUR – jei seminaras trunka iki 6 akademinių valandų ir
jei dalyvio mokestis sumokamas likus 3 ar mažiau dienų iki seminaro pradžios;
15.2.3.
ne mažiau nei 60 EUR – jei seminaras trunka ilgiau nei 6 akademines
valandas arba visą dieną ir jei dalyvio mokestis sumokamas likus daugiau nei 3 dienoms
iki seminaro pradžios;
15.2.4.
ne mažiau nei 65 EUR – jei seminaras trunka ilgiau nei 6 akademines
valandas arba visą dieną ir jei dalyvio mokestis sumokamas likus 3 ar mažiau dienų iki
seminaro pradžios;
15.2.5.
ne mažiau nei 80 EUR – jei seminaras trunka 2 dienas ir jei dalyvio
mokestis sumokamas likus daugiau nei 3 dienoms iki seminaro pradžios;

15.2.6.
ne mažiau nei 90 EUR – jei seminaras trunka 2 dienas ir jei dalyvio
mokestis sumokamas likus 3 ar mažiau dienų iki seminaro pradžios.
15.3.
Dalyvio mokestis turi būti sumokamas per 10 dienų nuo registracijos į pasirinktą
seminarą, bet ne vėliau kaip iki seminaro pradžios.
15.4.
Dalyvio mokestis gali būti mokamas grynais pinigais atvykus į Lietuvos advokatūros
buhalteriją arba pavedimu į Lietuvos advokatūros sąskaitą.
15.5.
Pažeidus 15.3 punkte nurodytą apmokėjimo terminą, asmens registraciją į seminarą
panaikinama be papildomo pranešimo.
15.6.
Jeigu asmuo užsiregistravo į seminarą, sumokėjo dalyvio mokestį, tačiau į seminarą
neatvyko, sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas bei negali būti užskaitytas kaip dalyvio
mokestis už kitą pasirinktą seminarą.
15.7.
Asmuo į seminarą užregistruojamas, kai sumoka dalyvio mokestį.

