
 
Forma patvirtinta 

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos  
2019 m. rugsėjo 11 d. sprendimu 

 
 

ADVOKATO PADĖJĖJO VIENERIŲ METŲ PRAKTIKOS VERTINIMO IŠVADA  

 
1. Advokato padėjėjo vardas, pavardė  

2. Advokato padėjėjo pažymėjimo numeris  

3. Praktikos vadovo vardas, pavardė  

4. Praktikos vadovo kontaktiniai duomenys:  

darbo vietos pavadinimas  

darbo vietos adresas  

kontaktinis telefonas  

el. paštas  

5. Faktinis advokato padėjėjo praktikos atlikimo laikas 
(nuo Advokatų tarybos sprendimo dėl įrašymo į Lietuvos advokatų 
padėjėjų sąrašą dienos iki kalendorinių metų suėjimo dienos (pvz. nuo 
2019-03-04 iki 2020-03-04)) 
 

Nuo:    
              metai                   mėnuo        diena 

Iki:
              metai                   mėnuo        diena 

(tinkamą pažymėti X) TAIP NE 

7. Advokato padėjėjas supažindintas su advokatų organizacinio darbo ypatumais, advokato veikloje 
naudojamais dokumentais, advokato buhalterinės apskaitos tvarkymą reguliuojančiais teisės aktais 

  

8. Faktiniu praktikos atlikimo laiku advokato 
padėjėjas gilino teorines žinias ir įgijo 
praktinės patirties šiose teisės šakose 

civilinės teisės   



 
 
  civilinio proceso teisės   

darbo teisės   

baudžiamosios teisės   
baudžiamojo proceso teisės   
administracinės teisės ir teisenos   
Europos Sąjungos teisės   
kita   

9. Faktiniu praktikos atlikimo laiku advokato padėjėjas supažindintas su Lietuvos advokatūros istorija ir 
tradicijomis 

  

10. Faktiniu praktikos atlikimo laiku advokato padėjėjas supažindintas su advokato profesinės etikos 
reikalavimais 

  

11. Kita (praktikos vadovo nuožiūra)   

 

Aš,  advokato  padėjėjo______________________________________ praktikos  vadovas(-ė), advokatas(-ė) _____________________________, 
pasirašydamas šią advokato padėjėjo praktikos vertinimo išvadą, patvirtinu, kad joje nurodyti duomenys yra teisingi. Man yra žinoma, kad tikrovės 
neatitinkančių duomenų pateikimas sudaro pagrindą panaikinti sprendimą pripažinti asmenį advokatu ir išbraukti asmenį iš Lietuvos 
praktikuojančių advokatų sąrašo (Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 23 straipsnio 1 dalies 3 punktas). 

 
Advokato padėjėjo    praktiką faktiniu praktikos atlikimo laikotarpiu vertinu teigiamai/neigiamai (netinkamą 
išbraukti). 

 
 
 
      (advokato vardas, pavardė, parašas)                   (data)* 
 
 
 
 
* ataskaitos ir vertinimo išvados data turi sutapti. Šie dokumentai turi būti pateikti Lietuvos advokatūrai tvirtinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo tos dienos, kai 
sueina vienų metų terminas nuo advokato padėjėjo praktikos atlikimo pradžios. 
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