Advokātu apmācības sistēmas ES
Lietuva
Informāciju sniedza: Lietuvas Advokātu asociācija (Lietuvos advokatūra)
2014. gada aprīlis

VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Lietuva
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitātes izglītība

JĀ

Akadēmiskais grāds tiesību
zinātnē ir obligāts

JĀ

Veicamās darbības, lai kļūtu par
pilntiesīgu advokātu

Vai pastāv alternatīvi profesijas
iegūšanas veidi?



Reģistrācija Advokātu asociācijā (personai jātiek
atzītai kā advokātam (Advokatūras likuma
7. pants) un pēc tam jātiek iekļautai Lietuvas
praktizējošo advokātu sarakstā). Lai persona
tiktu atzīta par advokātu, tai ir jāatbilst likumā
paredzētajām prasībām (par pilsonību, izglītību
utt.),



eksāmena nokārtošana,



ievadapmācības pabeigšana,



piecu gadu pieredze juridiskā profesijā vai
ievadapmācības periods divu gadu garumā kā
advokāta palīgam (sk. sadaļu "Vai pastāv
alternatīvi profesijas iegūšanas veidi?").

-

Persona, kura var apliecināt vismaz piecu gadu
darba pieredzi juridiskā profesijā,
persona, kura ir pabeigusi stažēšanās posmu
vismaz divu gadu garumā kā advokāta palīgs (tai
ir piešķirts advokāta palīga statuss),
persona, kura var apliecināt vismaz septiņu
gadu darba pieredzi tiesneša amatā,

JĀ.

-

-
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persona, kurai ir doktora vai habilitētā doktora
grāds humanitārajās zinātnēs (tiesību zinātnē).
Personām, kuras var apliecināt piecu gadu darba
pieredzi juridiskā profesijā vai kuras ir strādājušas par
advokāta palīgu (pēc stažēšanās pabeigšanas), ir
jāizpilda vēl viena prasība — jānokārto advokāta
eksāmens.
-

Kad persona tiek atzīta par advokātu (ar Lietuvas
Advokātu asociācijas lēmumu), tā var iesniegt
iesniegumu par iekļaušanu Lietuvas praktizējošo
advokātu sarakstā (2. posms). Pēc tam šī persona tiks
uzskatīta par pilntiesīgu advokātu.
2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības periods?

JĀ

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

Noteikts ilgums:
2 gadi.

Juridiskais pamats
Advokatūras likuma 34.–38. pants
(Advokatūros įstatymas)

Šis periods ir obligāts tikai advokātu palīgiem.
Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu




Advokātu asociācija,
advokātu privātprakses un advokātu biroji.

Ievadapmācību veidi

Stažēšanās, ko uzrauga Advokātu asociācija.

Iestājeksāmens/pārbaudījums pirms
ievadapmācības perioda

NĒ

Noteikta mācību
programma
ievadapmācības periodā

NĒ

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu
apmācība

Lietuvas apmācības sistēmā nav šādu prasību.

Vai ievadapmācības

NĒ

Lai kļūtu par advokāta palīgu, pirms stažēšanās nav
jākārto iestājpārbaudījumi.
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periods ir iedalīts vairākos
posmos?
Novērtējums/eksāmens
pēc ievadapmācības
perioda beigām

JĀ






Novērtēšana uz stažēšanās vadītāja ziņojuma
pamata (advokāta palīga sagatavošanas posma
pabeigšanu apstiprina tās vadītāja izdots
novērtējums; stažēšanos ar savu lēmumu
apstiprina arī Lietuvas Advokātu padome),
rakstiski eksāmeni,
mutiski eksāmeni (eksāmenu organizē Tieslietu
ministrija; Lietuvas Advokātu asociācija kārto ar
eksāmenu saistītos praktiskos jautājumus).

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana
Prasības saistībā ar
tālākizglītību

NĒ
Lietuvā nav sistēmas, kas paredzētu apmācību
specializācijā.
JĀ



Tālākizglītības prasības ir paredzētas valsts
tiesību aktos,
 prasības par obligātu apmācību, kas paredzētas
Advokātu asociācijas iekšējos noteikumos.
Juridiskais pamats


Prasības saistībā ar
apmācību specializācijā

NĒ

Prasības saistībā ar
svešvalodu apguvi

Nav prasību.

Prasības par ES tiesībām
veltīta satura iekļaušanu
tālākizglītības/specializācijas programmā

NĒ

Advokatūras likums (39. pants) un Advokātu
padomes lēmums par advokātu un advokātu
palīgu profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšanu.

Katra advokāta pienākums ir piedalīties mācībās
saistībā ar specializāciju, kas ir svarīga viņa praksei un
interesēm.

4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

Nav attiecināms.

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā

Nav attiecināms.
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tālākizglītības pasākumus
Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā akreditētus
tālākizglītības pasākumus

Nav attiecināms.

To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas rīko
apmācības pasākumus, lai
sagatavotu apmācāmās personas
darbībai noteiktā specializācijā

Nav attiecināms.

Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā akreditētus
apmācību pasākumus, lai
sagatavotu apmācāmās personas
darbībai noteiktā specializācijā

Nav attiecināms.

Pasākumi un metodes
Iespējamie apmācības pasākumu
veidi saskaņā ar tālākizglītības vai
specializācijas prasībām



Mācību nodarbību
apmeklēšana
klātienē,



tālmācības kursu
pabeigšana,



e-mācību moduļu
pabeigšana,



tīmekļsemināra
skatīšanās,



jaukta tipa
mācīšanās,



mācību
konferenču
apmeklēšana,



raksti/publikācijas,



uzstāšanās
konferencēs,



piedalīšanās darba
grupās.

Dalība apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī
Ir iespējams piedalīties
apmācības pasākumos, kas
tiek organizēti citā ES
dalībvalstī (Advokātu
asociācija tos atzīst kā
apmācību).

5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir iesaistītas
tālākizglītības pasākumu

N/A

Advokātu asociācija nav iesaistīta apmācības
pasākumu uzraudzībā vai novērtēšanā, bet tā ik
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uzraudzībā

pa laikam pārbauda, vai advokāti un advokātu
palīgi uzlabo savu profesionālo kvalifikāciju, kā arī
to, kādā veidā tas tiek darīts.
Advokatūras likumā advokātiem (un arī advokātu
palīgiem) ir paredzēts pienākums pastāvīgi
pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.
Advokātu
profesionālās
kvalifikācijas
paaugstināšanas pasākumus organizē Lietuvas
Advokātu asociācija (ir pieņemti arī iekšējie
noteikumi). Bet advokāti savu profesionālo
kvalifikāciju var uzlabot arī daudzos citos veidos.

Uzraudzības process

Nav attiecināms.

Organizācijas, kas ir iesaistītas
specializēto apmācības
pasākumu uzraudzībā

N/A

Uzraudzības process

Nav attiecināms.

Lietuvā nav apmācības sistēmas specializācijā.

Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu apmācības jomā
saistībā ar ES tiesībām" (Study on the state of play of lawyers training in EU law), ko veica Eiropas
Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās pārvaldes institūts (EIPA).
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