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DĖL KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
Advokatūros įstatymo 39 straipsnis numato advokato ir advokato padėjėjo pareigą
nuolat tobulinti savo profesinę kvalifikaciją.
Vadovaudamasi Advokatūros įstatymo 60 straipsnio antrosios dalies 18
punktu, Lietuvos advokatūros įstatų 3.6, 4.1.1, 5.1.2, ir 7.5 punktais
Advokatų taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti, kad per vienerius metus (vieneri kvalifikacijos tobulinimo metai
skaičiuojami kaip kalendoriniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.)
praktikuojantys advokatai, tobulindami savo kvalifikaciją, privalo surinkti ne
mažiau kaip:
1.1.Advokatai, praktikuojantys trumpiau nei 5 metus – 6 balus;
1.2.Advokatai praktikuojantys ilgiau nei 5 metus – 3 balus.
2. Nustatyti, kad advokato padėjėjas per vienerius advokato padėjėjo praktikos
atlikimo metus (kvalifikacijos tobulinimo metai pradedami skaičiuoti nuo
įrašymo į advokatų padėjėjų sąrašą dienos), privalo surinkti ne mažiau kaip 12
balų.
3. Pripažinti, kad kvalifikacijos tobulinimas balais vertinamas taip:
3.1.Dalyvavimas seminare, konferencijoje ar kitame renginyje teisės klausimais:
3.1.1. jei trunka iki 4 akademinių valandų – 1 balas,
3.1.2. jei trunka vieną dieną (daugiau nei 4 valandas) ir ilgiau – 2 balai už
kiekvieną dieną.
3.2.Pranešimo teisės klausimais rengimas ir skaitymas konferencijoje, seminare ar
kitame renginyje – 5 balai;
3.3.Straipsnių teisės klausimais publikavimas žiniasklaidos priemonėse:
3.3.1. Straipsniai teisės klausimais vertinami nuo 1 iki 6 balų atsižvelgiant į jų
turinį, apimtį ir kt.
3.3.2. Straipsniai teisės klausimais, kurie yra panašūs savo turiniu ir tema,
vertinami kaip vienas straipsnis pagal 3.3.1. punkte nurodytus kriterijus.

3.3.3. Straipsniais nelaikomos konsultacijos, nuomonės, atsakymai į skaitytojų
klausimus žurnalų, laikraščių bei interneto portalų teisės skiltyse ir pan.,
3.4.Monografijų, vadovėlių, kitokių mokslo darbų teisine tematika publikavimas –
12 balų.
3.5.Publikuotų vadovėlių ir kitų mokslo darbų teisine tematika bendraautoriams –
6 balai.
3.6.Dalyvavimas organizuojant Lietuvos advokatūros renginius – 12 balų.
3.7.Balais vertinami tie seminarai, konferencijos, kursai ir kiti renginiai, kurie
Lietuvos advokatūros pripažįstami. Pirminis pripažįstamų renginių sąrašas
pateikiamas priede Nr. 1.
3.8.Advokatas ar advokato padėjėjas norintis, kad atitinkamas renginys būtų
pripažintas bei skiriami kvalifikacijos kėlimo balai, turi teisę kreiptis į
Lietuvos advokatūrą pateikdamas motyvuotą prašymą bei duomenis
patvirtinančius kvalifikacijos kėlimo faktą. Jeigu kvalifikaciją patvirtinantys
duomenys yra ne lietuvių kalba, gali būti reikalaujama, kad kartu būtų
pateikiamas vertimas.
4. Pripažinti, kad kvalifikacinių balų neprivalo rinkti:
4.1.Advokatai, dirbantys pedagoginį teisės krypties darbą;
4.2.Advokatai, esantys Lietuvos advokatūros savivaldos institucijų nariai,
įeinantys į Lietuvos advokatūros komitetus ir darbo grupes;
4.3.Advokatai, dirbantys kitų institucijų sudarytose teisės aktų projektų darbo
grupėse.
5. Nustatyti, kad advokato ar advokato padėjėjo dalyvavimas 3.1.-3.2. punktuose
nurodytuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 3.3 punkte nurodytų
straipsnių publikavimas, 4.1. punkte nurodytas pedagoginis teisė krypties
darbas, taip pat dalyvavimas 4.3 punkte nurodytose darbo grupėse turi būti
patvirtinti rašytiniais dokumentais. Šių dokumentų kopijos, kartu su prašymu,
pateikiamos Lietuvos advokatūrai.
6. Įpareigoti advokatų padėjėjus įrašyti duomenis apie savo kvalifikacijos
tobulinimą į advokato padėjėjo praktikos ataskaitas. Kvalifikacijos kėlimą
patvirtintys dokumentai pateikiami atskirai nuo advokato padėjėjo teikiamos
praktikos ataskaitos, 3.5, 3.6 ir punktuose nustatyta tvarka.
7. Pabrėžti, kad nesurinkę reikiamo kvalifikacijos balų skaičiaus advokatai ir
advokatų padėjėjai pažeidžia Advokatūros įstatymo 39 straipsnio pirmosios
dalies 5 punktą, neatlikdami pareigos nuolat tobulinti savo profesinę
kvalifikaciją, todėl remiantis Advokatūros įstatymo 52 straipsnio 1 dalimi, už
tokį pažeidimą gali būti keliama drausmės byla.
8. Informacija advokatams ir advokatų padėjėjams apie Lietuvos advokatūros
rengiamus seminarus, konferencijas ir kitus renginius teisės klausimais nuolat
skelbiama Lietuvos advokatūros interneto svetainėje www.advoco.lt bei
elektroninėjė konferencijoje.
9. Nustatyti, kad į advokatų padėjėjų sąrašą įrašyti asmenys privalo išklausyti
įvadinį seminarą. Įvadinio seminaro tvarką, temas bei kt. reglamentuoja
Advokatų padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos aprašas.

10.Nustatyti, kad asmenys, kurie tapo advokatais ir nebuvo atlikę advokato
padėjėjo praktikos, privalo išklausyti įvadinį seminarą advokatams.
11.Nustatyti, kad Lietuvos advokatūros organizuojamo kvalifikacijos tobulinimo
seminaro dalyvio mokestis advokatams ir advokatų padėjėjams yra:
11.1. Jei seminaras trunka 2 dienas – ne mažiau nei 100 Lt;
11.2. Jei seminaras trunka 1 dieną – ne mažiau nei 50 Lt;
11.3. Jei seminaras trunka iki 6 akademinių valandų – ne mažiau nei 30 Lt.
12.Nustatyti, kad Lietuvos advokatūros organizuojamo kvalifikacijos tobulinimo
seminaro dalyvio mokestis asmenims, neįrašytiems į Lietuvos praktikuojančių
advokatų sąrašą ir į advokatų padėjėjų sąrašą, yra:
12.1. Jei seminaras trunka 2 dienas – ne mažiau nei 200 Lt;
12.2. Jei seminaras trunka 1 dieną – ne mažiau nei 100 Lt;
12.3. Jei seminaras trunka iki 6 akademinių valandų – ne mažiau nei 60 Lt.
13.12 ir 13 punktuose nurodyti mokesčiai gali būti didinami iki 50 procentų, jei
mokama grynais, o ne pavedimu.
14.Pripažinti negaliojančiu Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2006 m. sausio
19 d. sprendimą „Dėl kvalifikacijos tobulinimo“.
15.Sprendimas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

Advokatų tarybos pirmininkas

Leonas Virginijus Papirtis

Priedas Nr. 1 PIRMINIS PRIPAŽĮSTAMŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO RENGINIŲ SĄRAŠAS
1. Lietuvos advokatūros rengiami profesinės kvalifikacijos tobulinimo seminarai.
2. Tarptautinių advokatų organizacijų, jaunųjų advokatų organizacijų rengiamos
konferencijos, seminarai teisės klausimais.
3. Renginiai, kuriuose pranešimus ar paskaitas skaito ir užsiėmimus teisės
klausimais veda universitetų teisės dėstytojai, teisės mokslo įstaigų teisės
specialistai, teisėjai, advokatai, prokurorai, notarai, antstoliai.
4. Mokslinės-praktinės konferencijos, simpoziumai teisės klausimais.
5. Lietuvos advokatūros rekomenduojami renginiai advokatų, advokatų padėjėjų
kvalifikacijai tobulinti (apie juos skelbiama Lietuvos advokatūros interneto
svetainėje www.advoco.lt bei elektroninėje konferencijoje.), jeigu jie atitinka
temos ir kitus reikalavimus.

