
 
 

(pareiškėjo (-os) vardas, pavardė) 
 
 

(asmens kodas, pilietybė) 
 
 

(gyvenamoji vieta) 
 
 

(kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas ir telefono numeris) 
 
 

(Praktikos vadovo vardas, pavardė) 
 
 

(Praktikos vadovo elektroninio pašto adresas) 
 
 
 
 
Lietuvos advokatūrai 
Tilto g. 17, 01101 Vilnius 

 
 

PRAŠYMAS LAIKYTI ADVOKATŲ KVALIFIKACINĮ / VEIKLOS EGZAMINĄ 
20   m.    d. 

 
 
Prašau leisti laikyti advokatų kvalifikacinį / veiklos organizavimo (pabraukiama) egzaminą. Egzaminą prašau leisti 
laikyti pirmą kartą / pakartotinai (pabraukiama). Paskutinį kartą egzaminas laikytas    . 

(data) 
□ Patvirtinu, kad nėra Advokatūros įstatyme nurodytų pagrindų, dėl kurių negalėčiau laikyti kvalifikacinio / veiklos 
organizavimo egzamino. 
□ Patvirtinu, kad anksčiau teikti dokumentų duomenys nepasikeitė (jeigu dokumentai buvo teikti ankščiau). 

 
 
 
 
Pridedami dokumentai: 

□  asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas; 
□  gyvenimo aprašymas (CV); 
□  aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą patvirtinančio (-ys) diplomas (-ai) su priedais; 
□  asmuo, įgijęs išsilavinimą užsienio valstybėje, pateikia diplomą su priedais ir jų vertimą; 
□   studijų kokybės vertinimo centro pažymą; 
□  asmuo, įgijęs teisės krypties socialinių mokslų daktaro laipsnį, diplomas su priedais; 
□  asmuo, įgijęs teisės krypties socialinių mokslų daktaro laipsnį, užsienio valstybėje, pateikia diplomą su 

priedais  ir jo vertimą; 
□  Lietuvos mokslo tarybos daktaro laipsnio akademinio pripažinimo pažymą; 



□  Dokumentai patvirtinantys teisinio darbo stažą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 
pareigybių sąrašą įrodantys dokumentai: 
□  darbo stažo komisijos sprendimas-pažyma; 
□  pažyma(-os) iš darbovietė (-čių), kurioje dirbtas teisinis darbas; 
□  pareigybės (-ių) aprašymas (-ai); 
□  medicininis pažymėjimas (forma F046/a); 
□  pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai; 
□  nepriekaištingos reputacijos deklaracija; 
□  pažyma apie pareiškėją iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro; 
□  įmokos už advokatų egzaminų laikymą kvitas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vardas, pavardė Parašas 
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