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PATVIRTINTA:
Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos

2019 m. spalio 14 d. sprendimu 
(2020 m. birželio 10 d. suvestinė redakcija)

ASMENS, SIEKIANČIO LAIKYTI ADVOKATŲ KVALIFIKACINĮ 
ARBA VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINĄ, DOKUMENTŲ 

PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

1. Asmens, siekiančio laikyti advokatų kvalifikacinį arba veiklos organizavimo egzaminą, dokumentų pateikimo 
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), reguliuoja asmenų, siekiančių laikyti kvalifikacinį arba veiklos organizavimo 
egzaminą, teikiamų prašymų ir susijusių dokumentų nagrinėjimo tvarką.

2. Asmuo, siekiantis laikyti advokatų kvalifikacinį arba veiklos organizavimo egzaminą, Lietuvos advokatūrai 
privalo pateikti:

2.1. prašymą laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą arba veiklos organizavimo egzaminą pagal šio Aprašo 1 
priede pateiktą formą. Prašyme turi būti nurodyti pareiškėjo asmens duomenys,  praktikos vadovas ir jo elektroninio 
pašto adresas (jei asmuo yra advokato padėjėjas), data, kada asmuo paskutinį kartą laikė advokatų kvalifikacinį 
arba veiklos organizavimo egzaminą arba informacija, kad egzaminą norima laikyti pirmą kartą, taip pat kita 
aktuali informacija;

2.2. dokumentą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę (pasas, 
asmens tapatybės kortelė);

2.3. pasirašytą išsamų gyvenimo aprašymą (CV); 
2.4. pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (Aprašo 2 priedas);
2.5. dokumentą, patvirtinantį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą:
2.5.1. teisės bakalauro ir teisės magistro diplomus su priedais, jeigu asmuo įgijo dvipakopį universitetinį teisinį 

išsilavinimą;
2.5.2. teisės magistro diplomą su priedais, jeigu asmuo įgijo vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą;
2.5.3. teisės krypties socialinių mokslų daktaro diplomą su priedais;
2.5.4. jeigu asmuo yra įgijęs išsilavinimą užsienio valstybėje, jis pateikia diplomą su priedais ir jų vertimą bei 

Studijų kokybės vertinimo centro pažymą; 
2.5.5. jeigu asmuo yra įgijęs teisės krypties socialinių mokslų daktaro laipsnį užsienyje, jis pateikia diplomą su 

priedais ir jų vertimą bei Lietuvos mokslo tarybos daktaro laipsnio akademinį pripažinimą patvirtinantį dokumentą;
2.6. dokumentus, įrodančius Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą 

darbo stažą, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą teisinių pareigybių sąrašą (aktuali redakcija) arba 
Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nurodytą teisėjo ir (arba) prokuroro darbo stažą:

2.6.1. teisinio darbo stažo komisijos sprendimą – pažymą. Pateikiama tuomet, kai Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintame teisinių pareigybių sąraše nėra nurodytos pareigybės; pareigybės aprašyme nėra 
numatytas vien tik aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas arba Lietuvos advokatūrai kyla abejonių dėl 
teisinio darbo funkcijų atlikimo;
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2.6.2. pažymą (-as) iš darbovietės (-čių), kurioje (-iose) asmuo yra dirbęs teisinį darbą, negalint pateikti pažymos 
- pateikti kitus šį faktą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, darbo sutartis ir susitarimas dėl jos nutraukimo 
bei išrašas iš SODROS, kt.). Pažyma turi būti patvirtinta įstaigos vadovo, joje turi būti nurodyti tikslūs darbo 
laikotarpiai ir eitos / einamos pareigos;

2.6.3. pareigybės (-ių) aprašymą (-us), kurioje (-iose) asmuo yra dirbęs teisinį darbą. Šis aprašymas pateikiamas 
tik jei tai numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas teisinių pareigybių sąrašas;

2.7. dokumentą patvirtinantį lietuvių kalbos mokėjimą, atitinkantį Europos Tarybos B1 ir B2 kalbos mokėjimo 
lygius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės 
kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (taikoma tik Europos Sąjungos valstybės 
narės piliečiams, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius); 

2.8. medicininį pažymėjimą (F046/a), išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintomis „Pareiškėjų, advokatų ir advokatų padėjėjų 
sveikatos būklės reikalavimų ir sveikatos būklės tikrinimo taisyklėmis“ (pažymoje turi būti nurodyta, kad asmuo 
gali dirbti advokatu); 

2.9. pasirašytą Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos patvirtintą nepriekaištingos reputacijos deklaraciją 
(Aprašo 3 priedas);

2.10. teisės aktų nustatyta tvarka išduotą pažymą apie pareiškėją iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų 
registro. Pažymos išdavimo data turi būti ne vėlesnė kaip 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo Lietuvos 
advokatūrai; 

2.11. įmokos už sumokėtą advokato egzamino laikymą kvitą.
3. Jeigu asmuo, siekiantis laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą arba veiklos organizavimo egzaminą yra / 

buvo įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą arba buvo pripažintas 
advokatu, arba jau buvo teikęs dokumentus laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą arba veiklos organizavimo 
egzaminą, teikdamas dokumentus, privalo pateikti tik tuos dokumentus, kurių nebuvo anksčiau pateikęs Lietuvos 
advokatūrai. Prašyme turi būti patvirtinimas, kad anksčiau teikti dokumentai ar juose nurodyti duomenys 
nepasikeitė. Priešingu atveji pateikti atnaujintus duomenis ir naujus dokumentus. Kai keitėsi asmens vardas ir (ar) 
pavardė – tai nurodyti prašyme. 

4. Asmuo gali pateikti dokumentus asmeniškai, elektroniniu paštu arba registruotu paštu. Kai dokumentai ir 
(ar) dokumentų kopijos teikiami elektroniniu būdu, jie turi būti pasirašyti ir patvirtinti asmens, siekiančio laikyti 
advokatų kvalifikacinį egzaminą arba veiklos organizavimo egzaminą elektroniniu parašu. Jeigu yra pateikiamos 
dokumentų kopijos, kurios nėra patvirtintos notaro, asmuo pateiktų dokumentų kopijų tikrumą ir pateiktų duomenų 
teisingumą patvirtina savo parašu ir už tai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Asmuo, neišlaikęs advokatų kvalifikacinio egzamino, gali pateikti prašymą pakartotinai laikyti šį egzaminą 
ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino 
rezultatų priėmimo dienos.

6. Dokumentai, išduoti ne Lietuvos Respublikoje, turi būti pateikiami Lietuvos advokatūrai išversti į valstybinę 
lietuvių kalbą bei vertimo tikrumas patvirtintas vertimo biuro.

____________________________


