
___________________________________________________

(advokato padėjėjo (-os) vardas, pavardė)

_________________________________________________________

(darbo vietos pavadinimas, adresas)       

_________________________________________________________

(kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas ir telefono numeris)

_________________________________________________________

(praktikos vadovo (-ės) advokato vardas, pavardė)

Lietuvos advokatūrai

Tilto g. 17, LT-01101 Vilnius 

PRAŠYMAS

DĖL ADVOKATO PADĖJĖJO (-OS) PRAKTIKOS VADOVO PAKETIMO

20___m. _____________d. 

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos sprendimu _______________ buvau įrašytas (-ą) į Lietuvos advokatų padėjėjų 
                   (data)
sąrašą. Praktiko vadovu (-e) buvo paskirtas advokatas (-ė) _____________________________, pas kurį (-ią) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (vardas,	pavardė)
atlieku advokato padėjėjo (-os) praktiką. Prašau atšaukti iš praktikos vadovo (-ės) pareigų advokatą (-ę)
____________________________________dėl _________________________________________________.
	 						(vardas,	pavardė)	 	 	 	 	 	 (nurodyti	priežastį)
                     
Atsižvelgdamas (-a) į tai, p r a š a u pakeisti mano praktikos vadovą (-ę) ir paskirti toliau vadovauti mano advokato 
padėjėjo (-os) praktikai advokatą (-ę) _______________________________________________.
Lietuvos advokatūros advokatų tarybai patenkinus mano prašymą pakeisti advokato padėjėjo (-os) praktikos 
vadovą (-ę), prašau užskaityti atliktą praktikos dalį ir leisti tęsti pradėtą advokato padėjėjo (-os) praktiką.
Pasirašydamas (-a) šį prašymą patvirtinu, kad esu Lietuvos advokatūrai pateikęs (-usi) galiojantį medicininį 
pažymėjimą, nevėluoju mokėti advokato padėjėjo (-os) įmokų Lietuvos advokatūros funkcijoms atlikti, tinkamai 
keliu savo kvalifikaciją Advokatų tarybos nustatyta tvarka, man nėra pareikšti įtarimai ar kaltinimai baudžiamojoje 
byloje, mano atžvilgiu nėra priimtas apkaltinamasis nuosprendis.  



Pridedami dokumentai:
 □ praktikos vadovo (-ės) sutikimas dėl atšaukimo iš praktikos vadovo (-ės) pareigų ir dėl darbo vietos 

nutraukimo, taip pat įvertinimas dėl advokato padėjėjo (-os) praktikos eigos, iki šio prašymo pateikimo 
dienos; 

 □ susitarimas su nauju (-a) praktikos vadovu (-e) dėl vadovavimo praktikai; 
 □ sutartis dėl darbo vietos suteikimo advokato padėjėjui (-ai) suteikimo; 
 □ advokato padėjėjo (-os) praktikos vadovo vertinimo išvada keičiantis praktikos vadovui. 

_____________________        ______________________
(vardas, pavardė)                         (parašas)
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