
PATVIRTINTA:           
  Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2020 m. balandžio 8 d. sprendimu 

1 priedas 
NEPRIEKAIŠTINGOS REPUTACIJOS DEKLARACIJA 

 
1. _______________________________________________________________________________________ 

(vardas)  
2. _______________________________________________________________________________________ 

(pavardė) 
3._______________________________________________________________________________________  
         (Jeigu esate pakeitęs (-usi) pavardę ar vardą, nurodykite keitimo datą ir ankstesnį vardą ar pavardę) 
4. Informacija apie dirbtą teisinį darbą:*  

Metai ir mėnuo 
Darbovietės pavadinimas Pareigos 

pradžia pabaiga 
    
    
    
    

*Pastaba: pateikti atsakymą į šį klausimą privalo tik tie asmenys, kurie nėra atlikę dvejų metų advokato padėjėjo praktikos, bet turi 
ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą (LR  advokatūros įstatymo 7 str. 1 d. 3 p.). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiame 
punkte privalote nurodyti tik teisinio darbo stažą (teisiniu darbu laikomas darbas, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
patvirtintame teisinių pareigybių sąraše). 
5. Ar buvote teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? (jei atsakėte NE, tuomet pereikite į 6 klausimą) 
_________________________________________________________________________________________ 
5.1. Jei TAIP – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsnį? 

_________________________________________________________________________________________ 
5.2. Ar paskirtą bausmę atlikote? 

_________________________________________________________________________________________ 
(pridedami tai patvirtinantys dokumentai) 
5.3. Ar teistumas išnykęs / panaikintas? Jei TAIP – kada? 
________________________________________________________________________________________ 
5.4. Kiek praėjo metų nuo bausmės atlikimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos? 
________________________________________________________________________________________ 
(pridedami tai patvirtinantys dokumentai) 
6. Ar Jums šiuo metu yra pareikšti įtarimai? (jei atsakėte NE, tuomet pereikite į 7 klausimą) 
_________________________________________________________________________________________ 
6.1.  Jei TAIP –kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsnį? Nurodykite 

aplinkybes. 
_________________________________________________________________________________________ 
(pridedami tai patvirtinantys dokumentai) 
 

7. Ar buvote apklausiamas kaip liudytojas, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 82 str. 3 
d.? 

_________________________________________________________________________________________ 
7.1. Jei TAIP – kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsnį? Nurodykite 

aplinkybes. 
_________________________________________________________________________________________ 
(pridedami tai patvirtinantys dokumentai) 

8. Ar buvote teistas už tyčinį nusikaltimą (kitą, nei nurodyta 5 punkte)?  
(jeigu atsakėte NE, tuomet pereikite į 10 klausimą) 
_________________________________________________________________________________________ 
8.1. Jei TAIP –kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsnį? 

_________________________________________________________________________________________ 
8.2. Ar paskirtą bausmę atlikote? 
_________________________________________________________________________________________ 
(pridedami tai patvirtinantys dokumentai) 



 
8.3. Ar teistumas išnykęs / panaikintas? Jei TAIP - kada? 
_________________________________________________________________________________________ 
8.4. Kiek praėjo metų nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo 

dienos? 
_________________________________________________________________________________________ 

 (pridedami tai patvirtinantys dokumentai) 

9. Ar esate pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo, bet nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas, ir 
nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo dveji metai?  
_________________________________________________________________________________________ 

9.1. Jei TAIP - kada, pagal kokį Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsnį? 
_________________________________________________________________________________________ 
9.2. Ar paskirta bausmę atlikote? 
_________________________________________________________________________________________ 
(pridedami tai patvirtinantys dokumentai) 

10. Ar buvote atleistas iš darbo, pareigų ar netekęs teisės verstis tam tikra veikla dėl to, kad neatitinkate 
įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo, arba buvote atleistas iš teisėjo, prokuroro, 
advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato į notarus (asesoriaus), notaro atstovo, antstolio, antstolio 
atstovo, antstolio padėjėjo pareigų už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus, arba buvote atleistas iš 
valstybės tarnautojo pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, arba buvote pripažintas padaręs tarnybinį 
nusižengimą, už kurį buvo skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, arba atleistas iš darbo už šiurkštų 
darbo pareigų pažeidimą?  
(jei atsakėte NE, tuomet pereikite į 10 klausimą) 
_________________________________________________________________________________________ 
10.1. Jei TAIP – kiek laiko praėjo nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis tam tikra veikla netekimo 
arba pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš 
pareigų? 
_________________________________________________________________________________________ 
10.2. Ar buvote pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį buvo skirta tarnybinė nuobauda (kitą, nei 
nurodyta 9 punkte)? Jei TAIP – kokia? 
_________________________________________________________________________________________ 
11. Ar piktnaudžiaujate alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis 
medžiagomis? 
_________________________________________________________________________________________ 
12. Ar per pastaruosius dvejus metus esate padaręs administracinės teisės pažeidimą?   
(jeigu atsakėte NE tuomet pereikite į 13 klausimą) 
_________________________________________________________________________________________ 
12.1. Jei TAIP –kada, pagal kokį Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį? 
_________________________________________________________________________________________ 

13.  Ar yra kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų ar apribojimų, kuriems esant Jūs galimai negalėtumėte būti 
pripažintas advokatu, įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų ar Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą pagal 
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymą ar Lietuvos advokatų etikos kodeksą? 
_________________________________________________________________________________________ 
13.1. Jei TAIP – tuomet kokių? 
_________________________________________________________________________________________ 
14. Ar manote, kad atitinkate visus asmeniui, kuris verčiasi advokato veikla, taikomus elgesio ir veiklos 
reikalavimus, nustatytus Lietuvos advokatų etikos kodekse? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



15. Žinios apie sutuoktinį (partnerį), vaikus (įvaikius), tėvus (įtėvius), brolius, seseris:** 
Giminystės 
      ryšys 

                 Vardas, pavardė 
Darbo vieta, 
pareigos 

   
   
** Pastaba: šiame punkte būtina nurodyti tik tų šeimos narių (sutuoktinio, partnerio, vaikų, įvaikių, tėvų, įtėvių, motinų, įmočių, 

brolių, įbrolių, seserų, įseserių) darbo vietą ir pareigas, kurie dirba ikiteisminio tyrimo pareigūnais ar teisėjais (LR  advokatūros 
įstatymo 25 str. 4 d.).  
 

16.   □   Patvirtinu, kad aukščiau pateikta informacija yra išsami ir teisinga. Įsipareigoju nedelsdamas 
informuoti Lietuvos advokatūrą, jei pasikeičia  šioje deklaracijoje nurodyta informacija. 
 
___________________________________        __________________________ 
                 Vardas, pavardė                                                                                  Parašas, data  
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