PATVIRTINTA
Lietuvos advokatūros advokatų tarybos
2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu

ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, SIEKIANČIŲ TEIKTI
AKREDITUOTAS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PASLAUGAS
ADVOKATAMS IR ADVOKATŲ PADĖJĖJAMS, AKREDITAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių teikti Lietuvos advokatūros akredituotas
kvalifikacijos kėlimo paslaugas advokatams ir advokatų padėjėjams (toliau – Pareiškėjai),
akreditavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:
1.1. reikalavimus Pareiškėjams, siekiantiems teikti kvalifikacijos kėlimo paslaugas
advokatams ir advokatų padėjėjams, už kurias būtų skiriami Lietuvos advokatūros advokatų
tarybos (toliau – Advokatų taryba) sprendimu nustatyti kvalifikacijos kėlimo balai;
1.2. Pareiškėjų dokumentų pateikimo, jų vertinimo, įrašymo į Lietuvos advokatūros
akredituotų institucijų, galinčių teikti kvalifikacijos kėlimo paslaugas advokatams ir advokatų
padėjėjams, sąrašą (toliau – Akredituotų institucijų sąrašas) ir jų išbraukimo iš šio sąrašo
tvarką.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
– akreditavimas – Pareiškėjo, pateikusio paraišką dėl teikiamų paslaugų pripažinimo
tinkamomis advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos kėlimui, įtraukimas į Akredituotų
institucijų, už kurių organizuojamus Mokymus yra skiriami kvalifikacijos kėlimo balai,
sąrašą.
– Akredituota institucija – įmonė, įstaiga ar organizacija, įtraukta į Lietuvos advokatūros
patvirtintą Akredituotų institucijų sąrašą, galinti teikti kvalifikacijos kėlimo paslaugas pagal
Lietuvos advokatūros patvirtintą mokymų programą advokatams ir advokatų padėjėjams.
3. Už seminarus, mokymus bei konferencijas (toliau – Mokymai), advokatams ir advokatų
padėjėjams yra skiriamas atitinkamas kvalifikacijos kėlimo balų skaičius Advokatų tarybos
nustatyta tvarka.
4. Akredituotų institucijų sąrašas yra skelbiamas Lietuvos advokatūros interneto svetainėje
www.advokatura.lt
5. Akreditacija galioja vienerius metus. Akreditacijos galiojimo laikotarpiu Akredituota
institucija turi teisę savo interneto svetainėje ir (arba) mokymų programose nurodyti
informaciją, kad ji yra akredituota Lietuvos advokatūros.
II.

REIKALAVIMAI SIEKIANTIEMS TEIKTI AKREDITUOTAS
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PASLAUGAS

6. Pareiškėjas, siekiantis būti įrašytas į Akredituotų institucijų sąrašą, turi atitikti šiuos
reikalavimus:
6.1. ne trumpiau kaip vienerius metus iki tinkamų dokumentų pateikimo Lietuvos advokatūrai
dienos organizuoja mokymus pagal patvirtintą (-as) programą (-as), kuri (-os) apima
aktualius nacionalinės (baudžiamosios, civilinės, darbo, administracinės materialinės ir
proceso), Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės klausimus;
6.2. turi patirtį teikiant kvalifikacijos kėlimo paslaugas (per vienerius metus iki tinkamų
dokumentų pateikimo Lietuvos advokatūrai dienos vykdytų Mokymų bendra trukmė turi būti
ne trumpesnė kaip 300 akademinių valandų ir apimti ne mažiau kaip 200 Mokymų dalyvių);

6.3. ne mažiau kaip 30 procentų Pareiškėjo Mokymų dėstytojų yra mokslininkai arba žinomi
teisės praktikai;
6.4. Pareiškėjas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ar bankrutuojantis.
7.
Pareiškėjo Mokymų dėstytojas (-ai) privalo turėti:
7.1.1. aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro
kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį
universitetinį teisinį išsilavinimą);
7.1.2. ne trumpesnę kaip 5 metų praktinės ar mokslinės akademinės veiklos, susijusios su
numatomos dėstyti mokymo programos turiniu, patirtį;
7.1.3. būti nepriekaištingos reputacijos pagal Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 8
straipsnio nuostatas.
8.
Pareiškėjo organizuojamų Mokymų advokatams ir advokatų padėjėjams trukmė per vieną
dieną turi būti ne trumpesnė kaip 4 akademinės valandos.
III.

PAREIŠKĖJŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

9. Pareiškėjai, siekiantys būti įrašyti į Akredituotų institucijų sąrašą, Lietuvos advokatūrai
privalo pateikti:
9.1. Pareiškėjo vadovo pasirašytą paraišką įtraukti į Akredituotų institucijų sąrašą, kurioje
nurodomas Pareiškėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, adresas korespondencijai,
telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas (jeigu toks yra),
vadovo duomenys (vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
9.2. numatomą įgyvendinti mokymo programą (programas), nurodant kiekvieno Mokymo
aktualumą advokato ir advokato padėjėjo profesinei veiklai, trukmę akademinėmis
valandomis, tikslus, uždavinius, numatomus taikyti metodus bei Mokymų dėstytojus,
vykdančius mokymo programą;
9.3. dokumentus, patvirtinančius, kad Pareiškėjas, Pareiškėjo pasirinkti Mokymų dėstytojai ir
Pareiškėjo patirtis teikiant kvalifikacijos kėlimo paslaugas atitinka šio Aprašo II dalyje
nustatytus reikalavimus;
9.4. įsipareigojimą laikytis šiame Apraše nustatytų reikalavimų;
9.5. akreditacijos įmokos sumokėjimo kvitą. Pateikus prašymą, akreditacijos įmoka
negrąžinama;
9.6. kitus Lietuvos advokatūros prašomus dokumentus ar informaciją.
10. Visi teikiami dokumentai turi būti originalūs arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos
originalių dokumentų kopijos.
11. Pareiškėjai Lietuvos advokatūrai sumoka 250 (dviejų šimtų penkiasdešimties) eurų
akreditacijos įmoką už dokumentų patikrinimą bei nagrinėjimą ir pažymos išdavimą
akreditacijos laikotarpiui. Akreditacijos įmoka sumokama į vieną iš Lietuvos advokatūros
banko sąskaitų, nurodytų Lietuvos advokatūros interneto svetainėje www.advokatura.lt.
IV.

PAREIŠKĖJŲ VERTINIMO IR ĮTRAUKIMO Į AKREDITUOTŲ INSTITUCIJŲ
SĄRAŠĄ TVARKA

12. Pareiškėjo paraiška dėl įtraukimo į Akredituotų institucijų sąrašą yra išnagrinėjama per 20
darbo dienų nuo tinkamų dokumentų pateikimo dienos.
13. Jei Pareiškėjas pateikia ne visus dokumentus arba šiuose dokumentuose pateikta informacija
nėra išsami, Lietuvos advokatūra informuoja Pareiškėją apie būtinybę ištaisyti nurodytus
trūkumus per Lietuvos advokatūros nustatytą terminą. Pateiktų dokumentų vertinimo
terminas (20 darbo dienų) skaičiuojamas nuo tinkamų dokumentų pateikimo ir Lietuvos
advokatūros nurodytų trūkumų ištaisymų gavimo Lietuvos advokatūroje dienos. Jei per
Lietuvos advokatūros nurodytą terminą nėra ištaisomi nurodyti trūkumai ir (arba) nėra

pateikiami tinkami dokumentai, laikoma, kad paraiška nėra pateikta ir akreditacijos įmoka
negrąžinama.
14. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą (įrašyti arba atsisakyti įrašyti Pareiškėją į Akredituotų
institucijų sąrašą) yra informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo Lietuvos advokatūros
sprendimo priėmimo.
15. Pareiškėjai, atitinkantys nustatytus reikalavimus dėl akredituotų kvalifikacijos kėlimo
paslaugų teikimo, yra įtraukiami į Akredituotų institucijų sąrašą Advokatų tarybos
pirmininko įsakymu ir raštu įsipareigoja laikytis šiame Apraše nustatytų reikalavimų.
V.

IŠBRAUKIMO IŠ AKREDITUOTŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠO TVARKA

16. Akredituota institucija išbraukiama iš Akredituotų institucijų sąrašo (negrąžinant
administravimo įmokos), jeigu:
16.1. paaiškėja, kad buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, dokumentai ar informacija,
kuriais remiantis Akredituota institucija buvo įrašytas į Akredituotų institucijų sąrašą;
16.2. Akredituota institucija ir (arba) Akredituotos institucijos Mokymų dėstytojas (-ai)
nebeatitinka reikalavimų, numatytų šio Aprašo II dalyje;
16.3. Lietuvos advokatūrai išanalizavus Akredituotos institucijos veiklą, nustatoma, kad 50 ir
daugiau procentų vykdytuose mokymuose dalyvavusių advokatų ir advokatų padėjėjų
neigiamai atsiliepė apie organizuotų Mokymų kokybę;
16.4. Akredituota institucija likviduojama, reorganizuojama ar jai yra vykdomos bankroto
procedūros;
16.5. Akredituota institucija neįgyvendina pateiktos mokymų programos arba iš esmės ją
pakeičia;
16.6. Akredituota institucija pateikia Lietuvos advokatūrai prašymą išbraukti ją iš Akredituotų
institucijų sąrašo;
16.7. nustatomos kitos objektyvios aplinkybės, sudarančios pagrindą manyti, kad Akredituota
institucija veikia nesąžiningai, pažeidžia profesinę etiką ar šiame Apraše nustatytus
reikalavimus.
17. Apie priimtą sprendimą išbraukti Akredituotą instituciją iš Akredituotų institucijų sąrašo
Lietuvos advokatūra informuoja Akredituotą instituciją raštu per 5 darbo dienas nuo Lietuvos
advokatūros sprendimo priėmimo, išskyrus atvejus, kai Akredituota institucija yra
likviduojama, reorganizuojama ar jai yra vykdomos bankroto procedūros.

VI.

AKREDITUOTŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

18. Akredituotos institucijos turi teisę:
18.1.
akreditacijos galiojimo metu gauti informaciją apie konkrečių mokymų poreikį;
18.2. pakeisti dėstytojus, vykdančius mokymo programą, kitais dėstytojais, atitinkančiais šio
Aprašo II dalyje nustatytus reikalavimus, užtikrinant, kad būtų nepažeistas šio Aprašo 6.3
punkte nustatytas reikalavimas.
19. Akredituotos institucijos privalo:
19.1. Lietuvos advokatūros prašymu pateikti išsamią informaciją ir (arba) dokumentus Lietuvos
advokatūrai apie teikiamų kvalifikacijos kėlimo paslaugų advokatams ir advokatų padėjėjams
organizavimą ir vykdymą per Lietuvos advokatūros nustatytą terminą;
19.2. naudoti informaciją apie Lietuvos advokatūros akreditaciją tik šio Aprašo 5 punkte
nustatytomis sąlygomis;
19.3. informuoti Lietuvos advokatūrą apie Akredituotos institucijos duomenų, nurodytų šio
Aprašo II ir III dalyje, pasikeitimus.

VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Šis Aprašas keičiamas Advokatų tarybos sprendimu.
_____________________

