LIETUVOS ADVOKATŪRA
ADVOKATŲ TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR
VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
2019 m. lapkričio 27 d.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 60 straipsnio 2 dalies
23 punktu, Lietuvos advokatūros įstatų 14.2.7. punktu, Lietuvos advokatūros advokatų taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti naujos redakcijos Advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir
vertinimo tvarkos aprašą.
2. Pripažinti netekusiu galios Advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo
tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2018 m. rugpjūčio 27
d. sprendimu su visais pakeitimais ir papildymais.
3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.

Advokatų tarybos pirmininkas

Ignas Vėgėlė

Patvirtinta
Lietuvos advokatūros advokatų tarybos
2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu

ADVOKATŲ IR ADVOKATŲ PADĖJĖJŲ
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR VERTINIMO TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo ir vertinimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato advokatų ir advokatų padėjėjų profesinės
kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Kvalifikacijos tobulinimas – dalyvavimas mokymuose, pranešimo teisės
klausimais rengimas ir skaitymas mokymuose, (autorinės) monografijos,
vadovėlio, studijos ar straipsnio recenzuojamame mokslo leidinyje teisės
klausimais publikavimas, nemokamų teisinių paslaugų teikimas (pro bono) Lietuvos
advokatūrai, Lietuvos advokatūros teikimu ar Lietuvos advokatūros
organizuojamuose renginiuose. Pagalba Lietuvos advokatūrai organizuojant
renginius prilyginama kvalifikacijos tobulinimui.
2.2. Mokymai – Lietuvos advokatūros, Lietuvos advokatūros akredituotų įmonių,
įstaigų ir organizacijų, advokatų kontorų ar advokatų profesinių bendrijų, Lietuvos
Respublikos arba užsienio valstybių institucijų ir įstaigų organizuojami
(tarptautiniai) seminarai, mokslinės konferencijos bei kursai nuotoliniu būdu teisės
klausimais.
2.3. Kvalifikacijos tobulinimo balai – advokatams įrašytiems į Lietuvos
praktikuojančių advokatų sąrašą (toliau – advokatai) ar advokatų padėjėjams
įrašytiems į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą (toliau – advokatų padėjėjai)
Lietuvos advokatūros skiriami Apraše įtvirtinto dydžio kvalifikacijos tobulinimo
vertinimo balai.
2.3.1. Kvalifikacijos tobulinimo balai teisės srityje – Apraše įtvirtinto dydžio
balai skiriami už kvalifikacijos tobulinimą išimtinai teisinėmis temomis.
Pavyzdinis teisinių temų sąrašas pateikiamas Advokatų kvalifikacinio
egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programos aktualioje
redakcijoje.
2.3.2. Kvalifikacijos tobulinimo balai kitose advokato profesinei veiklai
aktualiose srityse – Apraše įtvirtinto dydžio balai skiriami už kvalifikacijos
tobulinamą ne teisinėmis, tačiau su advokato profesine veikla susijusiomis
temomis, kaip pavyzdžiui, teisinis argumentavimas, kolegiškumas,
efektyvus laiko planavimas advokato veikloje ir kt.

2.4. Kvalifikacijos tobulinimo metai – kiekvienų kalendorinių metų laikotarpis nuo
sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. per kurį advokatas ir advokato padėjėjas tobulina
kvalifikaciją, rinkdamas kvalifikacijos tobulinimo balus. Kai advokato ar advokato
padėjėjo įrašymo į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą ar Lietuvos advokatų
padėjėjų sąrašą diena nesutampa su kalendorinių metų pradžia, pirmaisiais
kvalifikacijos tobulinimo metais privaloma surinkti iš teisės srities kvalifikacijos
tobulinimo balų skaičių, numatytą šio Aprašo 3 punkte, proporcingą likusiems
mėnesiams iki kalendorinių metų pabaigos.
2.5. Vykdoma mokslinė veikla – teisės srities (autorinės) monografijos, vadovėlio,
studijos ar straipsnio recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose publikavimas ne
rečiau kaip kas trejus metus.
II. PRIVALOMI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BALAI
3. Per vienerius kvalifikacijos tobulinimo metus privaloma surinkti ne mažiau kaip:
Advokato padėjėjui
Advokatui, praktikuojančiam pirmuosius 5
metus (imtinai)
Advokatui, praktikuojančiam ilgiau nei 5
metus

12 balų
6 balus
3 balus

iš jų kvalifikacijos tobulinimo balai teisės srityje turi sudaryti:
Advokato padėjėjui
Advokatui, praktikuojančiam pirmuosius 5
metus (imtinai)
Advokatui, praktikuojančiam ilgiau nei 5
metus

≥ 8 balus (t. y. 2/3 iš 12)
≥ 4 balus (t. y. 2/3 iš 6)
≥ 2 balus (t. y. 2/3 iš 3)

likę kvalifikacijos tobulinimo balai gali būti surinkti už mokymus kitose advokato
profesinei veiklai aktualiose srityse1:
Advokato padėjėjui
Advokatui, praktikuojančiam pirmuosius 5
metus (imtinai)
Advokatui, praktikuojančiam ilgiau nei 5
metus

≤ 4 balus (t. y. 1/3 iš 12)
≤ 2 balus (t. y. 1/3 iš 6)
≤ 1 balą (t. y. 1/3 iš 3)

Kvalifikacijos tobulinimo balai neskiriami už ne teisės klausimais pranešimo rengimą ir skaitymą, autorinės
(monografijos), vadovėlio, studijos ar straipsnio recenzuojamame mokslo leidinyje publikavimą.
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4. Advokatai, advokatų padėjėjai, arba advokatų kontoros ar advokatų profesinės
bendrijos, kai organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokymus, siekdami gauti balus už ne
Lietuvos advokatūros organizuojamą kvalifikacijos tobulinimą, privalo užpildyti Lietuvos
advokatūros advokatų tarybos patvirtintos formos prašymą skirti kvalifikacijos tobulinimo
balus (Aprašo priedai) ir jį pateikti Lietuvos advokatūrai per šio Aprašo 10 punkte nurodytą
terminą.
5. Surinkus daugiau kvalifikacijos tobulinimo balų per vienerius kvalifikacijos
tobulinimo metus negu reikalaujama Aprašo 3 punkte, papildomai surinkti balai į kitus
kvalifikacijos tobulinimo metus (nei už buvusius, nei už ateinančius metus) neperkeliami.
III. LEIDIMO NERINKTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BALŲ
PAGRINDAI IR SĄLYGOS
6. Advokatui neprivaloma tobulinti kvalifikaciją tais kvalifikacijos tobulinimo metais,
kuriais egzistavo arba tęsiasi bent viena iš šiuose punktuose nurodytų aplinkybių:
6.1. ne mažiau kaip du kartus vedė Lietuvos advokatūros organizuotus seminarus
skirtus advokatams ir advokatų padėjėjams;
6.2. užsiima pedagogine teisės krypties veikla aukštojoje mokykloje;
6.3. yra Lietuvos advokatūros advokatų tarybos (toliau – Advokatų taryba), Advokatų
tarybos komitetų, Advokatų garbės teismo, Revizijos komisijos, Advokatų
egzaminų komisijos nariu ar priklauso Lietuvos advokatūros darbo grupei;
6.4. yra Lietuvos advokatūros deleguotas dalyvauti kitų institucijų sudarytoje teisės
aktų projektų rengimo darbo grupėje;
6.5. yra įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą 25 metus ir ilgiau;
6.6. įgijo teisės krypties socialinių mokslų daktaro mokslinį laipsnį ir vykdo mokslinę
veiklą teisės srityje.
7. Advokatas, užsiimantis pedagogine teisės krypties veikla, privalo kiekvienais
metais elektroniniu būdu, o Lietuvos advokatūrai sudarius technines galimybes – advokatų
savitarnos sistemoje pateikti įstaigos ar įstaigos personalo vadovo patvirtintą pažymą apie
dirbamą pedagoginį darbą.
8. Advokatas, įgijęs teisės krypties socialinių mokslų daktaro mokslinį laipsnį ir
vykdantis mokslinę veiklą, privalo elektroniniu būdu, o Lietuvos advokatūrai sudarius
technines galimybes – advokatų savitarnos sistemoje pateikti dokumentą, įrodantį įgytą
teisės krypties socialinių mokslų daktaro mokslinį laipsnį ir kas trejus metus laisvos formos
vykdomos mokslinės veiklos teisės srityje rezultato aprašą.

IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BALŲ SKYRIMAS
9. Lietuvos advokatūra skiria kvalifikacijos tobulinimo balus šiais atvejais:
Pagrindas
1. Už dalyvavimą mokymuose

2. Už pranešimo rengimą ir
skaitymą mokymuose
3. Už autorinės monografijos,
vadovėlio ar studijos
publikavimą
4. Už monografijos, vadovėlio,
studijos publikavimą darbų
bendraautoriams
5. Už straipsnio recenzuojamame
mokslo leidinyje publikavimą
6. Už nemokamų teisinių paslaugų
teikimą (pro bono) Lietuvos
advokatūrai arba Lietuvos
advokatūros teikimu, arba
Lietuvos advokatūros
organizuojamuose renginiuose
7. Už pagalbą Lietuvos advokatūrai
organizuojant renginius

Skiriamas balų skaičius
2 balai, jeigu mokymų trukmė ne trumpesnė kaip
4 akademinės valandos;
2 balai už kiekvieną mokymų dieną, kai mokymai
trunka kelias dienas, bet ne daugiau nei 6 balai.
2 balai
12 balų

3 balai, kai teksto apimtis sudaro iki 1 autorinio
lanko;
6 balai, kai teksto apimtis sudaro daugiau nei 1
autorinį lanką.
3 balai
Sprendimą dėl kvalifikacijos tobulinimo balų
skaičiaus skyrimo ad hoc priima Lietuvos
advokatūra ir paskelbia kvietime teikti pro bono
paslaugas.

Sprendimą dėl kvalifikacijos tobulinimo balų
skaičiaus skyrimo ad hoc priima Lietuvos
advokatūra.

V. DOKUMENTŲ, DUOMENŲ ĮRODANČIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ,
PATEIKIMAS
10. Advokatas, advokato padėjėjas arba advokatų kontoros ar advokatų profesinės
bendrijos, kai kvalifikacijos tobulinimo mokymus organizuoja advokatų kontoros ar
advokatų profesinės bendrijos, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos
tobulinimo fakto dienos elektroniniu būdu, o Lietuvos advokatūrai sudarius technines
galimybes – advokatų savitarnos sistemoje, pateikia Lietuvos advokatūrai kvalifikacijos
tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir duomenis. Praleidus nustatytą dokumentų ir
duomenų pateikimo terminą, terminas neatnaujinamas, pateikta informacija nevertinama ir
kvalifikacijos tobulinimo balai neskiriami.
11. Jeigu kvalifikaciją patvirtinantys duomenys yra ne lietuvių kalba, gali būti
prašoma pateikti vertimą.

12. Dokumentai, duomenys, įrodantys advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos
tobulinimą, kuriuos teikia advokatai, advokatų padėjėjai:
Pagrindas
1.

2.

3.

4.

Advokatų ir advokatų padėjėjų teikiami
dokumentai
Dalyvavimas Lietuvos advokatūros
i. Prašymas skirti kvalifikacijos balus (Aprašo
akredituotų įmonių, įstaigų,
priedas Nr. 1);
organizacijų organizuotuose
ii. Dalyvavimo mokymuose sertifikatas ar
mokymuose
pažymėjimas.
Dalyvavimas Lietuvos Respublikos ar
i. Prašymas skirti kvalifikacijos balus (Aprašo
užsienio valstybių institucijų ar
priedas Nr. 1);
įstaigų (tarptautiniuose)
ii. Mokymų programa;
organizuotuose mokymuose
iii. Mokymų lektoriaus patirtį susijusios su
numatomos dėstyti mokymo programos
turiniu pagrindžiantys dokumentai;
iv. Dalyvavimo mokymuose sertifikatas ar
pažymėjimas.
Pranešimo rengimas ir skaitymas
i. Prašymas skirti kvalifikacijos balus (Aprašo
mokymuose
priedas Nr. 2);
ii. Mokymų programa;
iii. Rengto ir skaityto pranešimo medžiaga.
(Autorinės) monografijos, vadovėlio,
i. Prašymas skirti kvalifikacijos balus (Aprašo
studijos ar straipsnio recenzuojamame
priedas Nr. 3);
mokslo leidinyje publikavimas
ii. Išleistos publikacijos medžiaga.

13. Teikiant nemokamas teisines paslaugas (pro bono) Lietuvos advokatūrai arba
Lietuvos advokatūros teikimu, arba Lietuvos organizuojamuose renginiuose, Lietuvos
advokatūra skiria kvalifikacijos tobulinimo balus automatiškai.
14. Dokumentai, duomenys, įrodantys advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos
tobulinimą, advokatų kontorų ar advokatų profesinių bendrijų organizuojamuose
mokymuose2:
Pagrindas
1. Dalyvavimas advokatų kontorų ar
advokatų profesinių bendrijų
organizuotuose mokymuose

Advokatų kontorų ar advokatų profesinių
bendrijų teikiami dokumentai
i.
Prašymas skirti kvalifikacijos balus
(Aprašo priedas Nr. 1);
ii.
Mokymų programa;
iii.
Mokymų lektoriaus, turinčio ne trumpesnę
kaip 10 metų praktinės ar mokslinės
veiklos, susijusios su numatomos dėstyti
mokymo programos turiniu, patirtį
pagrindžiantys dokumentai;

Dėl kvalifikacijos tobulinimo balų skyrimo už dalyvavimą Advokatų kontorų ar advokatų profesinių bendrijų
organizuojamuose mokymuose Lietuvos advokatūrai duomenis ir dokumentus teikia šių mokymų organizatorius.
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iv.

Ne mažiau kaip 5 dalyvavusių mokymuose
advokatų ir (ar) advokatų padėjėjų sąrašą,
patvirtintą renginio lektoriaus ir advokatų
kontoros seniūno arba vadovaujančio
partnerio
parašu
ir
mokymuose
dalyvavusių advokatų ir (ar) advokatų
padėjėjų parašais.

VI. LIETUVOS ADVOKATŪROS PRIVALOMIEJI RENGINIAI
15. Asmenys, įrašyti į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, per pirmuosius advokato padėjėjo
praktikos atlikimo metus privalo išklausyti įvadinį seminarą advokatų padėjėjams, kurį
organizuoja Lietuvos advokatūra.
16. Asmenys, pripažinti advokatais ir įrašyti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą,
tačiau neatlikę advokato padėjėjo praktikos per vienerių metų laikotarpį nuo įrašymo į
Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, privalo išklausyti įvadinį seminarą
advokatams, kurį organizuoja Lietuvos advokatūra.
17. Įvadiniai seminarai, įvardinti 15 ir 16 punktuose, yra nemokami, už dalyvavimą juose
kvalifikacijos tobulinimo balai neskiriami.
18. Informacija advokatams ir advokatų padėjėjams apie Lietuvos advokatūros
organizuojamus mokymus skelbiama Lietuvos advokatūros interneto svetainėje
www.advokatura.lt, advokatų, advokato padėjėjų savitarnos svetainėje ir Lietuvos
advokatūros el. parduotuvėje (www.lashop.lt).
VII. LIETUVOS ADVOKATŪROS ORGANIZUOJAMŲ KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO SEMINARŲ KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA
19. Dalyvio mokestis:
19.1. asmenims, pripažintiems advokatais, advokatams, įrašytiems į Lietuvos
praktikuojančių advokatų sąrašą, ir asmenims, įrašytiems į Lietuvos advokatų padėjėjų
sąrašą:
Seminaro trukmė
Mokestis
iki 6 akademinių valandų
ne mažiau nei 20 EUR
ilgiau nei 6 akademinės valandos arba ne mažiau nei 30 EUR
visa diena
19.2. dalyvio mokestis asmenims, nepatenkantiems į šio Aprašo 19.1. punkte įtvirtintas
kategorijas:

Seminaro trukmė
Mokestis
iki 6 akademinių valandų
ne mažiau nei 30 EUR
ilgiau nei 6 akademinės valandos arba ne mažiau nei 60 EUR
visa diena
19.3. Lietuvos advokatūra gali organizuoti nemokamus kvalifikacijos tobulinimo
mokymus advokatams, advokatų padėjėjams.
20. Dalyvio mokestis turi būti sumokamas Lietuvos advokatūros el. parduotuvėje
(www.lashop.lt) nustatyta tvarka.
21. Pažeidus Lietuvos advokatūros el. parduotuvėje (www.lashop.lt) nurodytą apmokėjimo
terminą, Lietuvos advokatūra turi teisę panaikinti asmens registraciją į seminarą be
papildomo pranešimo.
22. Jeigu asmuo užsiregistravo į seminarą, sumokėjo dalyvio mokestį, tačiau į seminarą
neatvyko, kvalifikacijos tobulinimo balai neskiriami, sumokėtas dalyvio mokestis gali
būti užskaitytas kaip dalyvio mokestis už kitą pasirinktą seminarą tais pačiais
kalendoriniais metais arba grąžinamas tik pateikus paaiškinimą ir įrodymus,
patvirtinančius objektyvias aplinkybes, sutrukdžiusias asmeniui atvykti į seminarą.
23. Jei seminarą atšaukia Lietuvos advokatūra, dalyvio mokestis arba perkeliamas kitam
dalyvio pasirinktam seminarui tais pačiais kalendoriniais metais, arba grąžinamas
mokėtojui.
24. Asmuo į seminarą užregistruojamas ir jam suteikiama teisė dalyvauti seminare tik
sumokėjus dalyvio mokestį.
25. Lietuvos advokatūros el. parduotuvėje (www.lashop.lt) numatyta tvarka advokatui ar
advokato padėjėjui įsigijus bilietą ir išklausius seminarą, Lietuvos advokatūra skiria
kvalifikacijos tobulinimo balus automatiškai.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Lietuvos advokatūra kartą į metų ketvirtį elektroniniu būdu siunčia advokatams ir
advokatų padėjėjams pranešimus, informuodama apie pareigą, įtvirtintą Lietuvos
Respublikos advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 5 punkte, nuolat tobulinti
profesinę kvalifikaciją.
27. Advokatams ir advokatų padėjėjams, pažeidžiantiems pareigą nuolat tobulinti profesinę
kvalifikaciją, gali būti keliama drausmės byla remiantis Lietuvos Respublikos
advokatūros įstatymo 52 straipsnio 1 dalimi, taip pat gali būti neteikiama teigiama
išvada, kai jos prašo advokatas ar advokato padėjėjas, ar institucija, advokatų padėjėjui
netvirtinama vienerių ar dvejų metų praktikos ataskaita.
28. Advokatui ar advokato padėjėjui pateikus paaiškinimą ir įrodymus, patvirtinančius
objektyvias aplinkybes, sutrukdžiusias asmeniui pagal Aprašo reikalavimus tobulinti
profesinę kvalifikaciją, Aprašo 27 punktas netaikomas.
29. Advokatui ar advokato padėjėjui gali būti taikoma drausminė atsakomybė už tikrovės
neatitinkančių duomenų pateikimą.
______________________

Aprašo Priedas Nr. 1 patvirtintas
Lietuvos advokatūros advokatų tarybos
2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu

PRAŠYMAS
SKIRTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BALUS UŽ MOKYMUS
20___ m.

d.

Prašau man advokatui/advokato padėjėjui_______________________________________________ skirti kvalifikacijos tobulinimo balus pagal žemiau pateiktus duomenis.
(pabraukti)
(vardas pavardė, pažymėjimo Nr. )
ARBA3
Prašome skirti kvalifikacijos tobulinimo balus nurodytiems advokatams ir (ar) advokatų padėjėjams pagal žemiau pateiktus duomenis.
Vardas, pavardė

Dalyvavimas
Mokymuose teisės
klausimais
atitinkančiuose
egzamino programos
temas
arba
kituose aktualiuose
advokato veikloje
mokymuose
(nurodyti mokymų
rūšį - seminaras,
mokslinė konferencija,
kursai nuotoliniu
būdu ir mokymų
pavadinimą)
1.

Data

Mokymų organizatorius:
Lietuvos advokatūros
akredituota įmonė, įstaiga ar
organizacija/Lietuvos
Respublikos ar užsienio
valstybės įstaiga, institucija

Mokymų lektorius

Mokymų
trukmė
(akad./val.)

Prašomas skirti kvalifikacijos balų skaičius
(nurodyti skirtiną balų skaičių pagal
Advokatų ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos
tobulinimo ir vertinimo tvarkos aprašą)

arba
Advokatų kontora,
advokatų profesinė bendrija
(nurodyti rūšį ir
pavadinimą)

2.
3.
*Jūsų nurodyti duomenys neatliekant išankstinio vertinimo įrašomi į duomenų bazę
**Lietuvos advokatūra pasilieka teisę patikrinti duomenų tikrumą, o už lentelėje pateiktų duomenų neatitikimą tikrovei gali kilti drausminė atsako
Pasirinkti priklausomai ar prašymą teikia advokatas, advokato padėjėjas ar advokatų kontoros ar advokatų profesinės bendrijos, kai šios organizuoja kvalifikacijos tobulinimo
mokymus.
3

Aprašo Priedas Nr. 2 patvirtintas
Lietuvos advokatūros advokatų tarybos
2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu

PRAŠYMAS
SKIRTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BALUS UŽ PRANEŠIMŲ RENGIMĄ IR SKAITYMĄ MOKYMUOSE
20___ m.

d.

Prašau man advokatui/advokato padėjėjui_______________________________________________ skirti kvalifikacijos tobulinimo balus pagal žemiau pateiktus duomenis.
(pabraukti)
(vardas pavardė, pažymėjimo Nr. )

Vardas, pavardė

Pranešimų rengimas ir skaitymas
mokymuose

Data

Mokymų organizatorius

Mokymų pavadinimas

(nurodyti pranešimo temą)

1.
2.
3.

*Jūsų nurodyti duomenys neatliekant išankstinio vertinimo įrašomi į duomenų bazę
**Lietuvos advokatūra pasilieka teisę patikrinti duomenų tikrumą, o už lentelėje pateiktų duomenų neatitikimą tikrovei gali kilti drausminė atsakomybė

Prašomas skirti kvalifikacijos
balų skaičius
(nurodyti skirtiną balų skaičių
pagal Advokatų ir advokatų
padėjėjų kvalifikacijos
tobulinimo ir vertinimo tvarkos
aprašą)

Aprašo Priedas Nr. 3 patvirtintas
Lietuvos advokatūros advokatų tarybos
2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu

PRAŠYMAS
SKIRTI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO BALUS UŽ (AUTORINĖS) MONOGRAFIJOS, VADOVĖLIO, STUDIJOS AR STRAIPSNIO RECENZUOJAMAME
MOKSLO LEIDINYJE PUBLIKAVIMĄ
20___ m.

d.

Prašau man advokatui/advokato padėjėjui_______________________________________________ skirti kvalifikacijos tobulinimo balus pagal žemiau pateiktus duomenis.
(pabraukti)
(vardas pavardė, pažymėjimo Nr. )
Vardas, pavardė

(Autorinės) monografijos,
vadovėlio, studijos, ar
straipsnio recenzuojamame
mokslo leidinyje
publikavimas*

Data

Leidėjas arba recenzuojamas mokslo leidinys/
Autoriniai lankai****

Prašomas skirti kvalifikacijos balų skaičius
(nurodyti skirtiną balų skaičių pagal Advokatų
ir advokatų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo
ir vertinimo tvarkos aprašą)

(nurodyti temą)
1.
2.
3.

* Straipsniai teisės klausimais, kurie yra panašūs savo turiniu ir tema, vertinami kaip vienas straipsnis
**Jūsų nurodyti duomenys neatliekant išankstinio vertinimo įrašomi į duomenų bazę
***Lietuvos advokatūra pasilieka teisę patikrinti duomenų tikrumą, o už lentelėje pateiktų duomenų neatitikimą tikrovei gali kilti drausminė atsakomybė
**** Nurodo tik monografijos, vadovėlio ar studijos bendraautoriai

