
_________________________________________________________
(pareiškėjo (-os) vardas, pavardė)

_________________________________________________________
(asmens kodas, pilietybė)       

_________________________________________________________
(gyvenamoji vieta)

_________________________________________________________
(kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas ir telefono numeris)

Lietuvos advokatūrai
Tilto g. 17, 01101 Vilnius

PRAŠYMAS
DĖL ĮRAŠYMO Į LIETUVOS ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ SĄRAŠĄ

20        m.__________________ d.
Vilnius

Aš, ________________________________________, prašau mane įrašyti į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą.
                               (vardas, pavardė)
Patvirtinu, kad nėra Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nurodytų pagrindų, dėl kurių negalėčiau būti 
įrašytas (-a) į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą. 
Patvirtinu kad:
1) esu Lietuvos Respublikos pilietis (-ė) / Europos Sąjungos valstybės narės pilietis (nurodyti šalies pavadinimą) 
__________________________________;
2) esu įgijęs (-usi) teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį 
laipsnį (vienpakopį universitetinį teisinį išsilavinimą);
3) esu nepriekaištingos reputacijos, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 8 straipsnis;
4) neturiu sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėčiau atlikti advokato padėjėjo (-os) praktiką;
5) nėra kitų aplinkybių, dėl kurių galėčiau būti laikomas neatitinkančiu asmeniui, vykdančiam advokato veiklą, 
keliamų elgesio ir veiklos reikalavimų, nustatytų Lietuvos advokatų etikos kodekse.
Advokato padėjėjo (-os) veiklą pradėsiu vykdyti nuo prašymo įrašyti į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą 
nagrinėjimo dienos. Įsipareigoju ir patvirtinu, kad nuo šios datos laikysiuosi Lietuvos Respublikos advokatūros 
įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje numatytų apribojimų. 
Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu buvote pripažintas padaręs nusikalstamą veiką? ______________.
Jei taip – pridėkite dokumentus, patvirtinančius tai, kada ir pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
straipsnį buvote teistas, bei tai, ar išnyko teistumas ________________________________________ .



PRIDEDAMA (pažymėti x): 

 □ gyvenimo aprašymas (CV);

 □ asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas;

 □ pareiškėjo pažyma iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro; 

 □ aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą patvirtinantis (-ys) diplomas (-ai) su priedais;

 □ skaitmeninė nuotrauka dokumentams;

 □ susitarimas su advokatu dėl vadovavimo advokato padėjėjo praktikai;

 □ sutartis dėl darbo vietos advokato padėjėjui suteikimo;

 □ medicininis pažymėjimas (forma F046/a);

 □ pavardės keitimą patvirtinantis dokumentas;

 □ sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo;

 □ įmokos už advokato padėjėjo dokumentų tvarkymą  kvitas;

 □ nepriekaištingos reputacijos deklaracija;

 □ kita: ___________________________________________________.

____________________________________                                                                    ____________________                                                         
                      Vardas, pavardė                   parašas                                                                                                                           
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