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LIETUVOS JAUNŲJŲ ADVOKATŲ ASOCIACIJOS (TOLIAU – LJAA) 

2021 M. METINĖ ATASKAITA 

 

2022 m. birželio 30 d., 

Vilnius 

 

1. VEIKLOS PRIORITETAI IR TIKSLAI 2021 METAIS 

 

Per praėjusius metus LJAA valdyba toliau orientavosi į asociacijos plėtrą Lietuvoje ir užsienyje, 

bendradarbiavimo su Lietuvos advokatūra plėtojimą, naujų santykių su Lietuvos universitetais 

užmezgimą, LJAA tradicinių renginių organizavimą, narių įtraukimą į LJAA veiklą, neformalaus, 

draugiško advokatų ir jų padėjėjų bendravimo skatinimą bei visuomenės teisinio švietimo didinimą 

rašant teisinius straipsnius bei komentuojant teisinius klausimus radijo ar televizijos eteryje.  

 

Siekiami tikslai buvo įgyvendinti: 

1) individualių tikrųjų narių skaičius sparčiai didėjo nuo 211 iki 259 narių (įskaitant beveik 

30 neaktyvių narių išbraukimą iš sąrašo dėl nemokamų įmokų ir/ar prašymų išstoti); 

2) atsirado nauja narystės forma “Kandidatai į narius”, kuriai priklauso teisininkai ir teisės 

studentai, norintys tapti advokatais. Per 2021 metus prisijungė 71 kandidatas, o dabar 

turime 85 kandidatus į narius; 

3) sukurta Išplėstinė Vadovų Komanda, į kurią patenka LJAA Valdyba, Miestų skyrių 

pirmininkai bei Informacinio ir Organizacinio komitetų pirmininkai; 

4) „Asocijuota narystė“ statusą išlaikė 5 nariai, tarp kurių tarptautinio lygio kontoros (pvz., 

WILLIAM FRY); 

5) Toliau vystyta speciali advokatūros egzaminui pasiruošti skirta uždara grupė „Advokatūros 

egzaminas. Pasiruošimas!”; 

6) pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos universitetu, Vytauto Didžiojo 

universitetu ir Kazimiero Simonavičiaus universitetu bei toliau tęsiamas bendradarbiavimas su 

Vilniaus universiteto Teisės fakultetu ir Mykolo Romerio universitetu; 

7) pradėtas platesnis bendradarbiavimas su Europos teisės studentų asociacijos (ELSA) 

VDU, MRU ir VU padaliniais;  
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8) toliau tęsiamas LJAA įvaizdžio keitimas (įskaitant tinklapio www.ljaa.org bei socialinių tinklų 

atnaujinimas su naujuoju logotipu, naujas LJAA stendas ir ženkliukai bei vėliavos Vilniaus, 

Kauno ir Klaipėdos skyriams);  

9) LJAA bendradarbiaudama su Lietuvos advokatūra surengė didelio susidomėjimo 

sulaukusią tarptautinę virtualią konferenciją, kurioje buvo nagrinėjami advokatams ir 

advokatų padėjėjams aktualūs klausimai, bendradarbiaudama su įvairiomis organizacijomis 

LJAA savo nariams sudarė galimybes dalyvauti teisiniuose seminaruose nemokamai, LJAA 

nariams bendrauti buvo organizuojami mėnesiniai susitikimai, kurių metu kaskart buvo 

pristatoma skirtinga diskusijų tema; 

10) Pratęsta narystė Tarptautinėje Jaunųjų Teisininkų Asociacijoje (AIJA), kurioje dr. Edvinas 

Meškys Ciuriche vykusiame metiniame kongrese moderavo diskusiją su IBM atstovais ir 

tarptautiniais teisininkais, apdovanotą “Participants’ Award” už geriausią interaktyvumą ir 

įdomų turinį; 

11) LJAA nariams toliau siūlytos partnerių (degalinių, SPA, apgyvendinimo, draudimo ir kitos) 

nuolaidos ir specialūs pasiūlymai ir tinklapio specialioje rubrikoje); 

Tikimės, kad 2022 metais LJAA daugiau dėmesio skirs advokatų ir advokatų neformaliam bendravimui, 

bendradarbiavimui su tarptautinėmis jaunųjų advokatų organizacijomis, kokybiškų renginių 

organizavimui. Taip pat 2022 m. sieksime palaikyti esamus ir užmegzti naujus santykius su esamais ir 

naujais LJAA rėmėjais, prisijungti prie naujų tarptautinių organizacijų bei įdomių projektų, tokių kaip 

LJAA Teisininkų Lyderystės Akademija, kurioje 2022 metų pradžioje dalyvavo net 56 LJAA nariai ir 

kandidatai. 

 

2. LJAA NARIAI 

 

Ataskaitos kūrimo dieną (2022-06-30) iš viso LJAA sudaro 384 individualūs nariai, iš kurių 299 

individualūs tikrieji nariai ir 85 kandidatai į tikruosius narius, bei 5 asocijuoti nariai (advokatų kontoros 

ir advokatų profesinės bendrijos): 

 2019 m. prie LJAA prisijungė 65 nauji individualūs nariai ir 6 asocijuoti nariai, 

 2020 m. prie LJAA prisijungė 39 naujas individualus narys, 2 asocijuoti nariai ir 6 nariai pratęsė 

narystę; 

 2021 m. prie LJAA prisijungė 48 nauji individualūs nariai, 71 kandidatas į tikruosius narius ir 5 

asocijuoti nariai pratęsė narystę; 

 2022 m. prie LJAA prisijungė 40 naujų individualių narių, 13 kandidatų į tikruosius narius ir 5 

asocijuoti nariai pratęsė narystę. 

 

3. KOMUNIKACIJA 

 

LJAA su nariais ir kitais suinteresuotais asmenimis bendrauja bei savo žinomumą plečia šiais kanalais:  

1) tiesiogiai elektroniniu paštu;  

http://www.ljaa.org/
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2) skelbiant informaciją LJAA interneto svetainėje (www.ljaa.org);   

3) skelbiant informaciją LJAA Facebook puslapyje;  

4) skelbiant informaciją LJAA LinkedIn paskyroje; 

5) tiesiogiai per LJAA bendrą narių pokalbių grupę ir atskirų LJAA skyrių bei komitetų grupes; 

6) tiesiogiai per ZOOM platformą; 

7) skelbiant informaciją LJAA uždaroje grupėje „Advokatūros egzaminas. Pasiruošimas!”; 

8) DELFI, LRT.lt, Teisė.Pro, Infolex ir M1 Plius bei atskirais atvejais per LRT, LNK ir TV3 laidas. 

 

Verta paminėti, kad Facebook paskyra LJAA pasiekia tūkstantines teisininkų auditorijas, todėl 

informacijos sklaida per šią informavimo priemonę yra itin veiksminga, tuo tarpu LJAA narių Facebook 

pokalbių grupės leidžia realiuoju laiku perduoti svarbią informaciją ir išgirsti nuomonę bei pasiūlymus. 

Informacijos sklaida nuo 2020 metų rūpinasi ir LJAA Informacinis komitetas.  

 

Papildomai pažymėtina, kad komunikacija vyksta ir skelbiant aktualias naujienas, pranešimus, 

informaciją apie renginius LA tinklalapyje, Infolex teisės naujienų portale, LJAA rėmėjų bei partnerių 

Facebook paskyroje, www.teisepro.lt, laikraštyje „Vakarų ekspresas“. Dėl to pasiekiama akivaizdžiai 

platesnė informacijos sklaida. Tokius pranešimus pastebi ne tik LJAA nariai, tačiau ir tie 

advokatai/advokatų padėjėjai, kurie yra potencialūs LJAA nariai. 

 

LJAA valdybos nariai taip pat dalyvauja savo partnerių-rėmėjų organizuojamuose renginiuose 

jauniesiems teisininkams, LA organizuojamuose Įvadiniuose seminaruose, skirtuose advokatų 

padėjėjams, Kauno ir Klaipėdos skyrių narių susitikimuose ir tokiu būdu supažindindami potencialius 

narius su LJAA veikla ir prisijungimo prie LJAA nauda. 

 

4. RENGINIAI 

 

4.1. LJAA Organizacinio komiteto darbai (2021 05 – 2022 06 30) 

 

Su naujos LJAA Valdybos išrinkimu (2021 m.) buvo įsteigtas LJAA Organizacinis komitetas („OK“). 

Šiuo metu, LJAA OK sudaro 12 narių: iš kurių 4 yra kandidatai į tikruosius narius, o likusieji 8 yra tikrieji 

LJAA nariai.  

Per 2021 metus LJAA OK įprasmino savo veiklą šiais darbais: 

 „Dienos Klausimas“ projektu, kurio metu, visą mėnesį, kiekvieną rytą visiems LJAA nariams 

buvo užduodamas klausimas specialioje LJAA grupėje, o nariai teisingai atsakydami į pateiktą 

klausimą rinko taškus. Daugiausiai taškų surinkę nariai buvo apdovanoti prizais.  

http://www.ljaa.org/
http://www.teisepro.lt/
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 Atliko apklausą, kuri padėjo sužinoti LJAA narių poreikius.  

 

 „LJAA Naujoko atmintinė“ - projektas, kurio metu buvo susisteminta visa informacija apie 

LJAA. Ši atmintinė sukurta tam, kad padėti įsilieti į LJAA šeimą naujai prisijungiantiems nariams. 

Ją rasite grupės „Advokatūros egzaminas. Pasiruošimas!” failų skiltyje.  
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 Minint Pasaulinę gyvūnų dieną suorganizavo LJAA narių apsilankymą 3 gyvūnų 

prieglaudose. Projektą koordinavo LJAA Organizacinio komiteto narės: pirmininkė Justė 

Stonkutė, Augustė Korsakovė, Kamilė Matjošaitienė ir Martyna Bankauskaitė. 

 

 

 

 

 

 

 Skatino jungtis ir dalyvauti narius visuomeninėse akcijose (pvz: geltonoji banga; žalia 

šviesa gyvenimui, pyragų diena ir kt.) 
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 Sukūrė idėjas bei vizualus įvairios šventėms (LJAA gimtadienis, Kovo 11 d., Sausio 13 d., 

boso diena ir kt.) 
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 Prisijungė prie kitų LJAA narių idėjų įgyvendinimo, projektų kuravimo (pvz: LJAA narių 

šventinių sveikinimų dėžutė, tikslų dėžutė, pasiruošimas Advokatūros egzaminui) 

  

 

 Už indėlį į OK darbą apdovanotas 2021 metų OK narys: 
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4.2. LJAA Informacinio komiteto darbai (2021 05 – 2022 06 30) 

 

Į LJAA valdybą išrinkus iki tol Informaciniam komitetui vadovavusią Santą Ulinskienę, komiteto 

pirmininkės pareigos buvo perduotos naujai prie komiteto prisijungusiai Dovilei Urnikienei. 

Per ataskaitinius metus šiek tiek keitėsi ir visos komandos sudėtis: trys nariai paliko komitetą, o prie jo 

prisijungė 7 nauji nariai. Šiuo metu Informaciniame komitete dirba:  

 Dovilė Urnikienė (pirmininkė),  

 Snieguolė Miceikaitė,  

 Julija Kalpokienė,  

 Inga Štrimaitienė,  

 Lina Alksnienė,  

 Kristina Udrienė,  

 Henrikas Stelmokaitis,  

 Santa Ulinskienė,  

 Ina Antaniškytė,  

 Laura Sereckė,  

 Daumantė Hinz,  

 Viktorija Mozūraitytė ir  

 „neetatinis“ narys Edvinas Meškys .  

 

Tikslas 

Ataskaitinių metų pradžioje komanda išsikėlė pagrindinį tikslą – didinti LJAA žinomumą, plečiant 

bendradarbiavimo ryšius su žiniasklaidos priemonėmis. 

Bendradarbiavimas su žiniasklaidos priemonėmis 

Buvo nuspręsta bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, joms pasiūlant galimybę publikuoti 

teisinio pobūdžio tekstus aktualiomis temomis. Taigi buvo atnaujintas bendradarbiavimas su Infolex ir 

Teise.Pro bei ieškoma naujų galimų žiniasklaidos partnerių. Šiuo metu LJAA nariai ir kandidatai į narius 
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turi galimybę savo tekstus publikuoti portaluose: Infolex, Teise.Pro, Delfi Plius, Lrt.lt, statybunaujienos.lt 

ir laikraštyje „Pajūrio naujienos“.  

Per 2021 metus žiniasklaidos priemonėse LJAA publikavo 56 tekstus, kuriuos parašė 24 autoriai 

(pirmoji publikacija pasirodė liepos mėn.). Per 2022 metus (iki birželio 16 d.) žiniasklaidos priemonėse 

publikuoti 52 LJAA tekstai, kuriuos parašė 24 autorių. Visų ataskaitinių metų duomenys pateikiami 

diagramoje.  
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Susikūrė ir nauja tradicija – kalendorinių metų pabaigoje pasveikinti ir apdovanoti daugiausiai tais 

metais tekstų publikavusį autorių, o ateityje galbūt įvesime ir daugiausiai radijo ir TV eteryje 

komentavusio nario apdovanojimą. 2021 metų pabaigoje nominacija „Metų Plunksna“ buvo įteikta 

daugiausiai tekstų parašiusiai Inai Antaniškytei.  

 

Ypač aktyviai LJAA autoriai sureagavo į kilusį karą Ukrainoje – specialiai šiai tematikai buvo skiriami 

teisiniai komentarai, visuomenei atskleidžiantys karo padėties ypatumus, humanitarinės teisės 

principus, nusikaltimų žmoniškumui sampratą, informacinių klastočių požymius ir t.t. Šiuo laikotarpiu 

Informacinis komitetas dirbo ypač įtemptai ir daug – kartais tema būdavo parengiama ir išsiunčiama 

redakcijai dar tą pačią dieną, tai pareikalaudavo greito ir kokybiško darbo tiek iš autorių, tiek iš 

Informacinio komiteto narių.  

 

 

 



 
11 iš 37 

Pagalba autoriams 

LJAA nariai ir kandidatai į narius, norintys publikuoti savo tekstus žiniasklaidos priemonėse, buvo 

suburti į LJAA „Žiniasklaidos klubą“, kuriame dalinami skaitytojų klausimai, siūlomos temos teisiniams 

komentarams, dalinamasi patarimais, idėjomis ir patirtimi, kaip tobulinti savo tekstus, kaip pasirengti 

interviu su žurnalistais ir t.t. Šiuo metu „Žiniasklaidos klubui“ priklauso 55 nariai. 

LJAA Informacinis komitetas parengė taisykles ir gaires, kaip rašyti tekstus žiniasklaidai – šią 

informaciją gauna kiekvienas norintis publikuoti savo tekstus. Be to, kiekvienas autorius gali bet kada 

konsultuotis su Informacinio komiteto nariais dėl temos pasirinkimo, teksto struktūros, temos 

atskleidimo ir t.t. Rengiant tekstą žiniasklaidai, kiekvienas autorius gauna individualias pastabas ir 

patarimus apie galimybes jo parašytą tekstą patobulinti. Ne tik autoriams, bet ir visai LJAA 

bendruomenei Informacinio komiteto pirmininkė Dovilė Urnikienė vedė online paskaitas: „Kaip 

bendrauti su žiniasklaida?“ ir „Kaip rašyti, kad skaitytų?“. 

Siekiant paskatinti rašyti ir tuos LJAA narius, kurie vis nedrįsta to padaryti arba nežino, kaip tai padaryti, 

LJAA Informacinis komitetas birželio 13 d. suorganizavo online susitikimą su aktyviai rašančiais LJAA 

autoriais, kurie pasidalijo savo patirtimi ir patarimais, sėkmės receptais, padedančiais sugalvoti 

aktualias temas, jas kokybiškai parengti spaudai. Vakarą moderavo Informacinio komiteto narė Kristina 

Udrienė. 

Mentorystės programa 

Siekiant padrąsinti kandidatus į LJAA narius (teisės studentus) rašyti straipsnius, LJAA Informacinis 

komitetas parengė Mentorystės programą, kurios prasmė – patyrusio teisininko metodinė pagalba 

rengiant teisinio pobūdžio tekstą žiniasklaidai. Nors informacija apie galimybę rašyti su mentoriaus 

pagalba buvo paviešinta keletą kartų, kai kuriems kandidatams siūlyta ši galimybė ir asmeniškai, tačiau 

kol kas ja niekas nepasinaudojo. 

LJAA narių komentarai TV/Radio   

Reguliariai žiniasklaidos priemonėse viešinami LJAA tekstai davė savo efektą – sudominti paviešintų 

temų, žurnalistai vis dažniau kvietė LJAA narius duoti interviu radijui (LRT, M-1 Plius) ir televizijai (LRT, 

LNK, DELF TV). 
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Be to, užsimezgė ilgalaikiai bendradarbiavimo ryšiai su radijo stotimi M-1 Plius, kurio eteryje kelis 

kartus per savaitę (kartais net kasdien) LJAA nariai komentuoja įvairias teisines situacijas. 

     

 

Suaktyvėjęs bendradarbiavimas su žiniasklaidos priemonėmis padiktavo poreikį sukurti atskirą LJAA 

narių grupę, į kurią pagal tam tikrus kriterijus atrenkami asmenys, įrodę turintys kompetencijos ir 

gebėjimų duoti interviu TV ir radijo žurnalistams. Šios TV/radijo grupės nariams yra pirmiausiai siūloma 

duoti interviu žurnalistams, jei šie kreipiasi į LJAA, prašydami rekomenduoti kompetentingą pašnekovą. 

Be to, TV/radijo grupės nariams yra teikiama informacija ir metodinė pagalba, padedanti pasirengti 

laukiančiam interviu. Jau suplanuoti ir online susitikimai-mokymai, kurių metu nariai mokysis kalbėti 

viešai, diskutuoti, atsakinėti į žiūrovų klausimus, taip tarsi repetuojant būsimus galimus susitikimus su 

žurnalistais. 

Siekiant suteikti daugiau žinių apie interviu TV specifiką, ne tik TV/radijo grupės nariams, bet ir visai 

LJAA bendruomenei buvo suorganizuotas susitikimas su LRT TV žurnaliste Jovita Gaižauskaite, kuri 

pasidalijo praktiniais patarimais. 

Renginių anonsavimas  

LJAA Informacinio komiteto narė Kristina Udrienė reguliariai rengia ir LJAA paskyroje „Facebooke“ 

skelbia teisinių renginių anonsų suvestinę –  ji yra populiari ne tik tarp LJAA narių, tačiau šia informacija 

dalinasi ir LJAA paskyros sekėjai. 
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Rezultatai 

 

Per ataskaitinius metus LJAA Informaciniam komitetui pavyko pasiekti numatytą tikslą – LJAA ir jos 

nariai yra dažniau matomi viešumoje, juos dažniau kviečia į interviu žurnalistai. Žiniasklaidos 

priemonės yra patenkintos bendradarbiavimu, išreiškė pageidavimą toliau tęsti pradėtus projektus. 

LJAA pavyko sukurti patikimos partnerės įvaizdį ir šiuo metu tekstų portaluose publikuojama daugiau, 

negu buvo susitarta iš pradžių. Plečiasi žiniasklaidos priemonių, su kuriomis LJAA bendradarbiauja, 

ratas.  

Pavyko išlaikyti kūrybingą, bendradarbiaujančią ir motyvuojančią atmosferą LJAA Informaciniame 

komitete – visi nariai yra aktyvūs, kūrybingi, atsakingi, profesionalūs ir atsidavę vykdomiems 

projektams. 

 

Tikslai naujiems ataskaitiniams metams  

 

1. Tęsti bendradarbiavimą su žiniasklaidos priemonėmis (Delfi Plius, Lrt.lt, Pajūrio naujienos, 

Infolex, Teise.Pro, M1-Plius); 

2. Stiprinti bendradarbiavimą su radijo laidomis (M-1 Plius ir LRT radijo laida „Radijo byla“), pradėti 

ir tęsti pašnekovams skirtus mokymus (viešo kalbėjimo mokyklėlė/dirbtuvės); 

3. Startuoti su nauju projektu „#LJAA Shorts“, kuriame LJAA nariai ir kandidatai į narius turės 

galimybę pasidalinti teisinėmis žiniomis su visuomene video formatu. 

4. Surengti online renginių susitikimą su „Delfi Plius“ redaktore, paskaitas apie tekstų rašymą 

(temos pagal autorių išsakytą poreikį). 

5. Jau paviešintus tekstus sudėti į LJAA internetinę svetainę (kai ji bus atnaujinta). 
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4.3. Bendrieji LJAA renginiai 2021 metais: 

LJAA narių kavos pertraukėlės 

 

LJAA narių susikimas su DeBunk  

2021-01-17 LJAA susitiko su Debunk EU (http://DebunkEU.org) komanda ir sužinojo apie pavojus, 

kurie slypi už #dezinformacijos. Akivaizdu, kad šiais informacijos laikas problemos atrasti informacijos 

nėra, tačiau turime sugebėti atskirti klaidinančią ir akivaizdžiai žalingą informaciją. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/DebunkEU/?__cft__%5b0%5d=AZUh6B6SrUB_3P1cphS4A-u_P_pDAFIVgKURayUifZRpF_RBHYB7nkV_yBAo0B9xnbxz1bH8HKmZ_Ig7oinegdAag_rO5G_aEYvuVmp5lglIx5cyG1fAjew4nj91wbCYCEJkGdsHtAETX_3J5qTxyjv3zcteNsNkUhwqrOYJSC1r_HFyrMv_bJl4Y9eFZsK5yNw&__tn__=kK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FDebunkEU.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xxOplEUX0G2Ki6s7uICnL2ogRdBM6aZMyQTah5LZ082XOjd5oLSp8Qyo&h=AT2rRlTKjoGhHcgdmO0-sC1RpYUmy8ayOgBfvIgGlhW7WaowVfyaxSulAGAoFtAY5Gux4wXk-Cmu6rKykzdcgBxfIoPBjQLWzV8CvgkVPKMtmkypHj455vk-XDuif2nHJnRg&__tn__=-UK*F&c%5b0%5d=AT3KxzX9kwSwY-qpx1noxhcBAEQpQly1bueHK6tBkNCesFMhR-aCE58kPhzLDgks72pEi8h0PNYG1pbqX3oTOl383sBk-NGlGH8HC0pf0lhacVsXdbYy7p5eqvXDG_w1TQj7EWveS66nz4pxRX50NlULmrb7RJ8ztol5CfTwlhvLY16hwmfy0ieEqHn5reICcxTvyEQVqQ
https://www.facebook.com/hashtag/dezinformacijos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUh6B6SrUB_3P1cphS4A-u_P_pDAFIVgKURayUifZRpF_RBHYB7nkV_yBAo0B9xnbxz1bH8HKmZ_Ig7oinegdAag_rO5G_aEYvuVmp5lglIx5cyG1fAjew4nj91wbCYCEJkGdsHtAETX_3J5qTxyjv3zcteNsNkUhwqrOYJSC1r_HFyrMv_bJl4Y9eFZsK5yNw&__tn__=*NK*F
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LJAA narių susitikimas su Teisingumo Ministre 

 

2021-02-02 LJAA nariai turėjo išskirtinę galimybę neoficialiame susitikime su Teisingumo Ministre 

Evelina Dobrovolska padiskutuoti apie Teisingumo Ministerijos politikos kryptis, koreguotinus įstatymus 

bei kitus jauniesiems advokatams, advokato padėjėjams ir teisininkams svarbius klausimus. 

 

 

LJAA narių susitikimas su Konstitucinio teismo nariu 

2021-02-11 d. LJAA nariai virtualiai susitiko su dabartiniu Konstitucinio teismo teisėju prof. habil. dr. 

Vytauty Mizaru.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/ljaa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVec1S0MRde7scjfWxvstqP4djDhJu0Ez3ix7qN_6JBXlWyMeVI16I-_Sf5nBwyQE5J9fQ7Xs9b1Ter8dczJi2wtzmf60YohV1ZuY3kuN0GnRbmpnn86mBDnCO9R6IaqHZ-LmH5VK4WybppPLd_VPdWfMqK6bCZ2HVVXUAU1b9ivHvzdENvmgZMcDgoUYOHUI0&__tn__=*NK-R
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LJAA nariai susitiko su „Efektyvus Metų Startas“ organizatoriumi 

2021-02-18 LJAA nariai turėjo 2 valandas kokybišką diskusiją apie “savęs” pažinimą, vidinę motyvaciją 

ir visapusišką žmogaus vystymąsį su verslininku, koučeriu ir įvairių saviugdos seminarų lektoriumi Arnu 

Markevičiumi, kuris geriau žinomas kaip žmogus, organizuojantis „Efektyvus Metų Starto“ renginius, 

paprastai sutraukiančius pilną „Avia Solutions Group“ areną. 

 

 

LJAA narių susitikimas su Egzamino komisijos pirmininku  

2021-03-27 d. net 68 LJAA nariai virtualiai dalyvavo neformalioje diskusijoje su Advokatūros egzaminų 

komisijos pirmininku prof. dr. Sauliumi Katuoka bei Lietuvos advokatūra atstove Audinga Mielkute 

Jurgelevičiene, atsakinga už egzaminų organizavimą. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ljaa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVec1S0MRde7scjfWxvstqP4djDhJu0Ez3ix7qN_6JBXlWyMeVI16I-_Sf5nBwyQE5J9fQ7Xs9b1Ter8dczJi2wtzmf60YohV1ZuY3kuN0GnRbmpnn86mBDnCO9R6IaqHZ-LmH5VK4WybppPLd_VPdWfMqK6bCZ2HVVXUAU1b9ivHvzdENvmgZMcDgoUYOHUI0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ArnasMark?__cft__%5b0%5d=AZVec1S0MRde7scjfWxvstqP4djDhJu0Ez3ix7qN_6JBXlWyMeVI16I-_Sf5nBwyQE5J9fQ7Xs9b1Ter8dczJi2wtzmf60YohV1ZuY3kuN0GnRbmpnn86mBDnCO9R6IaqHZ-LmH5VK4WybppPLd_VPdWfMqK6bCZ2HVVXUAU1b9ivHvzdENvmgZMcDgoUYOHUI0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ArnasMark?__cft__%5b0%5d=AZVec1S0MRde7scjfWxvstqP4djDhJu0Ez3ix7qN_6JBXlWyMeVI16I-_Sf5nBwyQE5J9fQ7Xs9b1Ter8dczJi2wtzmf60YohV1ZuY3kuN0GnRbmpnn86mBDnCO9R6IaqHZ-LmH5VK4WybppPLd_VPdWfMqK6bCZ2HVVXUAU1b9ivHvzdENvmgZMcDgoUYOHUI0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Lietuvosadvokatura/?__cft__%5b0%5d=AZXkVsDk4GOU7m7pmK1nWw1TP4-7msev9uPehu3TAxtTaUEIvLNEPLIv8HKdTf0v4VEhKJvca5ya90zJTSFC_PYsQs8MnFyfbP20EihWKAqfzBgxdtStFX-upj4JQq5c-8kiMUHuvP7CPL08M5dFtWKQAScubQafEtxnJXY0N56jzgYZ9T19vLrD4KvI7xsIB3Y&__tn__=kK-R
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LJAA gimtadienio šventė 

2021-03-17 d. LJAA nariai šventė savo gimtadienį. Renginyje dalyvavo LJAA kūrėjai: Rolandas 

Valiūnas, Vaitkunė-Pavan, Džiolana Tarvainytė ir kiti. Renginio siurprizas: dainininkės Ščiogolovaitės 

pasirodymas.  

 

 

 

LJAA pošventinis susitikimas 
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LJAA virtualus susitikimas su investicijų konsultantu 

2021-03-20 d. LJAA narių diskusija su finansų konsultantu Laimonu Smulkiu tema "Kodėl įdarbinti 

pinigus (ne)verta?". 

 

LJAA susitikimas su JAV Ambasadoriumi 

2021-06-22 d. LJAA nariai turėjo neeilinę galimybę virtualiai susitikti su JAV Ambasadoriumi Lietuvoje 

p. Robert S. Gilchrist ir plačiau sužinoti apie įvairias politines aktualijas bei jų vertinimą žmogaus teisių 

ir laisvių kontekste, geriau suprasti JAV rinkimų sistemą ir galiausiai, kokios politikos krypties tikėtis iš 

dabartinės JAV administracijos. 
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LJAA džemperiai atstovams 

LJAA vasarą pasitiko su specialiais džemperiais, skirtais Valdybai, Miestų Skyrių pirmininkams ir 

Informacinio bei Organizacinio komitetų pirmininkams.  

 

LJAA Klaipėdos skyrius Mėlynoje vakarienėje 

2021-08-01 d. LJAA Klaipėdos skyriaus nariai pasipuošė LJAA atributika ir dalyvavo “Mėlynoje 

vakarienėje”. 
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LJAA susitikimas su Lietuvos advokatūros atstovais 

2021-08-10 d. LJAA nariai virtualiai susitiko su tuometiniu Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 

pirmininko pavaduotoju Mindaugu Kukaičiu ir aptarė rengiamą advokatų padėjėjų reformą bei išgirdo 

mūsų asociacijos pastebėjimus.  

 

LJAA narių gyvas vasaros susitikimas 

2021-08-12 d. LJAA nariai pagaliau susitiko gyvai GREY restorane ir aptarė vasaros nuotykius bei 

ateities darbus.  
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LJAA susitikimas su “Orlen” teisės depratamento vadove 

2021-08-16 d. LJAA nariai virtualiai susitiko “Orlen” teisės depratamento vadove Renata Beržanskiene 

ir diskutavo tema “Skirtumai dirbant bendrovės teisininku ir advokatų kontoroje”. Susitikimą moderavo 

LJAA narys Jokūbas Meidus. 

 

LJAA kartu su LA organizuotas Protų mūšis 

LJAA vasaros sezonas tradiciškai pradėtas pakviečiant asociacijos narius ir svečius į nuotaikingą Protų 

mūšį. 2021 m. liepos 1 d. įvyko tradicinis „Protų mūšis“, tik online formatu. Renginyje dalyvavo  rėmėjų 

Magnusson ir partneriai komanda, LJAA  komanda, Lietuvos advokatūros komanda ir kitos komandas 

iš visos Lietuvos. Dalyviai savo žinias išbandė atsakinėdami ne tik į įprastus „protų mūšių“ temų 

klausimus, bet ir specialiai ruoštus klausimus apie Lietuvos advokatūrą. Lietuvos advokatų protmūšio 

nugalėtojais tapo Mykolo Riomerio universiteto suburta komanda.  
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LJAA dalyvauja Lietuvos Advokatūros Visuotiniame narių susirinkime ir šeimų šventėje 

2021-08-20 – 21 d. LJAA atstovai aktyviai dalyvavo Visuotiniame advokatų susirinkime: 

- prezidentas dr. Edvinas Meškys pirmininkavo Balsų skaičiavimo komisijai; 

- valdybos nariai Antanas Jonikaitis ir dr. Karolis Kaklys dalyvavo Lietuvos advokatūros 

organizuotoje diskusijoje apie Advokatų padėjėjų reformą; 

- LJAA krepšinio komanda su Karoliu laimėjo 1 vietą Advokatų krepšinio turnyre; 

- šypsenomis dalinosi ir šeimų šventėje bendravo nemažas būrys LJAA narių. 

 
 

LJAA dalyvauja Tarpautinės Jaunųjų Teisininkų Asociacijos (AIJA) Metiniame Kongrese 

2021 m. rugpjūčio mėnesį LJAA prezidentas dr. Edvinas Meškys atstovavo asociaciją Tarpautinės 

Jaunųjų Teisininkų Asociacijos (AIJA), kurios asocijuota nare yra LJAA, Metiniame Kongrese Ciuriche. 

Edvinas moderavo tarptautinę diskusijų panelę tema „AI and Healthtech – The Future Possibilities And 

Risks Of Innovation In Healthcare“. Už šios diskusijos moderavimą ir turinį LJAA prezidentui įteiktas 

apdvovanojimas „Participants‘ Award“, kaip geriausiai pasirodžiusi akademinė diskusija.  

  

https://www.facebook.com/antanas.jonikaitis?__cft__%5b0%5d=AZVd91JztdLR4ETvmkV7as-dqh_ybpbYb_Q3bm0c8H8TzF8eaCspZKm6p7zuP3j35Z0hTJQNN9cjgqBwrnmKsjryae5C4O34H8bHqAhDtcUbp2BvtkfKgFHoeyMztcNY8z17nioq0OlrZ0wBPy9AbD3YzOpJTu7TNFDUUTthXsteCIOHlmthIbqSHd0GxAVKIdg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033144502298&__cft__%5b0%5d=AZVd91JztdLR4ETvmkV7as-dqh_ybpbYb_Q3bm0c8H8TzF8eaCspZKm6p7zuP3j35Z0hTJQNN9cjgqBwrnmKsjryae5C4O34H8bHqAhDtcUbp2BvtkfKgFHoeyMztcNY8z17nioq0OlrZ0wBPy9AbD3YzOpJTu7TNFDUUTthXsteCIOHlmthIbqSHd0GxAVKIdg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Lietuvosadvokatura/?__cft__%5b0%5d=AZVd91JztdLR4ETvmkV7as-dqh_ybpbYb_Q3bm0c8H8TzF8eaCspZKm6p7zuP3j35Z0hTJQNN9cjgqBwrnmKsjryae5C4O34H8bHqAhDtcUbp2BvtkfKgFHoeyMztcNY8z17nioq0OlrZ0wBPy9AbD3YzOpJTu7TNFDUUTthXsteCIOHlmthIbqSHd0GxAVKIdg&__tn__=kK-R
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Dalyvavimo nauda AIJA yra ne tik LJAA narių matomumas, galėjimas susipažinti su naujausiomis 

teisinėmis temomis, bet ir profesiniai kontaktai visame pasaulyje, kurių dažnai reikia mūsų nariams 

kasdieninėje veikloje.  

LJAA susitikimas su buvusia egzamino komisijos nare Džiolana Tarvainyte 

2021-10-23 d. LJAA susitikimas su advokate ir buvusia egzaminų komisijos nare Džiolana Tarvainyte. 

Mūsų nariai išgirdo daug puikių patarimų tiems, kurie laikys advokatūros egzaminą.  

 

LJAA narių susitikimas su tarptautiniu pranešėju Itzik Amiel 

2021-11-03 d. vyko LJAA narių susitikimas su tarptautiniu pranešėju, knygų autoriumi ir Tarptautinės 

Advokatūros Asociacijos (IBA) komiteto viceprezidentu Itzik Amiel. 

 

https://www.facebook.com/dziolana?__cft__%5b0%5d=AZW5zpPT3oTcwN9JxuQzoYOjXcLjAhbJEku4BNHIgnSZ8or0CnQgRlp__z5Zi0uzt5tmFDluwqXwVU5hoSkGwKbGEhLmuGXo5cx2EpJBDKa9xC3flh_UuVFfQonf2XMa5MErcuuCTLPGvo30iiaDl6mg9xAbfXmj-vuPGgkoAmxR5IEWwTFMIQb21_muerK6hnE&__tn__=-%5dK*F
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LJAA “Sveikatos iššūkis 2021” 

Nuo 2021-11-09 iki 2021-12-12 d. nakties LJAA nariai ir kandidatai dalyvavo sportiniame išbandyme - 

"LJAA sveikatos iššūkis 2021", kurio metu turėjo pasiekti 500 000 žingsnių ribą. Projekte dalyvavo net 

56 nariai.  

 

 

LJAA Klaipėdos skyriaus susitikimas 

2021-10-10 d. Klaipėdos skyriaus narių susitikimas, kurio metu aptarta skyriaus veikla ir planai.  
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LJAA Išplėstinės Vadovų Komandos susitikimas online 

Sukurta LJAA Išplėstinės Vadovų Komandos (IVK) nariai Dr Edvinas Meškys, Antanas Jonikaitis, 

Evelina Andriuškevičiūtė, Karolis Kaklys, Ramunė Juškaitė, Justė Stonkutė, Dovilė Urnikienė ir Viktorija 

Mozūraitytė aptarė asociacijos veiklą ir artimiausius planus. Labai džiugu, kad pagreitį pagavo 

pasiruošimo Advokatūros egzamino vakarai, žiniasklaida mirga nuo LJAA narių komentarų ir straipsnių, 

o mūsų socialinę veiklą pamatė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionų gyvūnų prieglaudos. 

 

LJAA Egzaminų pasiruošimo projektai (grupė, konspektai, susitikimai) 

Egzamino pasiruošimo idėja atsirado dar 2018 metais, kai keli nariai išsakė tokio tipo informacijos ir 

veiklos trūkumą. 2019 m. gimė uždara „Advokatūros egzaminas. Pasiruošimas!” grupė, kurioje suburti 

LJAA nariai, dalintasi turimais konspektais, galimais egzaminų klausimais. 2021 metais viceprezidentė 

paragino LJAA narius pasidalinti idėjomis apie tai, kas dar labiau galėtų padėti pasiruošti egzaminui. Iš 

šios iniciatyvos gimė naujai narių parengtas Egzamino pasiruošimo konspektas pagal programą (vis 

tobulinama) bei LJAA narių susitikimai, skirti ruoštis rašytinei ir žodinei daliai. Įvyko 22 susitikimai daliai 

raštu, 23 susitikimai daliai žodžiu. Parengtos instrukcijos, kaip reikėtų ruoštis egzaminui ir Evelina 

Kiznė jas pristatė nariams susitikimų metu. Pasiruošimą raštu dalį vedė Ina Antaniškytė. Vėliau 

išsivystė projektas „Intensyvas“, kurio iniciatorius advokatas Linas Vadeika, vėliau juos tęsė Renata 

Rynkevičiūtė (du kursai) ir dabar perėmė Julija Kalpokienė bei Laura Sereckė.  

 

 

https://www.facebook.com/antanas.jonikaitis?__cft__%5b0%5d=AZX084hurdbpU4ZKuQlLlNd13Ee9yoCaI_nqkjQY3c4q1hRPe0IeCeXC_Cr3pa3UgIkvo1BNeyR-15do3aEA1C32Njpu9LScbVOVREZ7x3wu1kIMBB-wWVOC6XM2vo20DVucTxO9cOJXtgUHENj_CljIK4QLKULYqwVPD-6ftYYt3qq5jB0REOtmnSLc_BeX2MQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/evelina.kizne?__cft__%5b0%5d=AZX084hurdbpU4ZKuQlLlNd13Ee9yoCaI_nqkjQY3c4q1hRPe0IeCeXC_Cr3pa3UgIkvo1BNeyR-15do3aEA1C32Njpu9LScbVOVREZ7x3wu1kIMBB-wWVOC6XM2vo20DVucTxO9cOJXtgUHENj_CljIK4QLKULYqwVPD-6ftYYt3qq5jB0REOtmnSLc_BeX2MQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033144502298&__cft__%5b0%5d=AZX084hurdbpU4ZKuQlLlNd13Ee9yoCaI_nqkjQY3c4q1hRPe0IeCeXC_Cr3pa3UgIkvo1BNeyR-15do3aEA1C32Njpu9LScbVOVREZ7x3wu1kIMBB-wWVOC6XM2vo20DVucTxO9cOJXtgUHENj_CljIK4QLKULYqwVPD-6ftYYt3qq5jB0REOtmnSLc_BeX2MQ&__tn__=-%5dK-R


 
26 iš 37 

LJAA narių susitikimas su VDU dekanu  

2021-11-10 d. LJAA nariai liko sužavėti susitikimu su prof. dr. Dainiumi Žalimu. Diskusijos metu 

kalbėjome apie Lenkijos Konstitucinio Tribunolo sprendimą dėl ES Sutarties prieštaravimo Lenkijos 

Konstitucijai. 

 

Asociacijos partnerių VDU Teisės fakultetas dekano nuomone, nacionalinės ir ES teisės priešpriešos 

nėra ir negali būti, nes nacionalinė Konstitucija ir ES teisė reguliuoja savas sritis, be to, jų saugomos 

principinės vertybės sutampa.  

 

LJAA prezidento pranešimas MRU studentams apie LegalTech ir Advokato darbą 

 

https://www.facebook.com/VDUTF/?__cft__%5b0%5d=AZXdnelmhPBhsGbM1VPGGtrlbvZJpLh2Uq4cR-FKynMwHbj-0DiJdAOV8IPCvQOeefTpuN6bKgw5lCfjTzAi6rJ-Vyds0PsWFpjkEWmToqpE47JFSQpXMqC5V9TeahnDyv_vETNoFtemWydz8gBT_uW_ng42swpk4bBv_cE002uZ1ofnuWZf7ZYsa2x5Ja10aio&__tn__=kK-R
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LJAA narių susitikimas su Justu Pikeliu 

2021-11-17 d. LJAA nariai susitikimo su žinomu kripto valiutos investuotoju ir verslininku Justu Pikeliu. 

Diskusijos metu aptarėme ką ir kaip turi suprasti teisininkai apie kripto valiutą, blockchain, NFTs ir kita 

naujoves, kurios neabejotinai bus mūsų pasaulio dalimi. 

 

LJAA Egzamino grupės narių susitikimas 

2021-11-23 d. LJAA nariai susirinko aptarti Advokatūros egzamino pasiruošimo projektą. Jau išlaikę 

nariai dalinasi savo patirtimi su egzaminui besiruošiantiems advokato padėjėjams ir teisininkams. 
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Advokatūros dienos paminėjimas ir eisena  

Lietuvos advokatūros dieną LJAA nariai kartu su advokatų tarybos pirmininku Ignu Vėgėle, pirmininko 

pavaduotoju Mindaugu Kukaičiu, advokatų tarybos nariais simboliškai paminėjo prie brolių Vileišių 

paminklo.  

 

LJAA Ugly Sweaters Xmas susitikimas 

2021-12-15 d. LJAA nariai susitiko į "LJAA Sveikatos Iššūkio 2021" nugalėtojus, aptarė 2021 metais 

nuveiktus darbus ir labiausiai "spindėjusius" narius už jų nuveiktus darbus. LJAA Sveikatos Iššūkio 

2021 nugalėtojai, greičiausiai pasiekę net 500 000 žingsnių ribą:  

 vieta atiteko Marius Kaleckas. Marius pasirinko Samsung Galaxy 4 Classic 46mm išmanųjį 

laikrodį ;  

 -  vietų nugalėtojai: Raimonda Joskaudienė, Jurist Renata Rynkevičiūtė, Mykolas Alekna ir 

Vytautas Kuliešius. Šiems prizininkams įteikti išskirtinių aksesuarų parduotuvės E&M TIES 

Gentlemen store (www.EMties.lt) dovanų kuponai po 100 Eur. EM Ties čekiu už pasiektą 500 

tūkstančių žingsnių ribą apdovanota ir Vilija Bukelienė.  

LJAA apdovanojimai už indėlį į LJAA asociaciją 2021: 

https://www.facebook.com/marius.kaleckas?__cft__%5b0%5d=AZUAzUEwbH9e64jR9wbWv37j-R7mhP-tDknRu4KA2oJFiSzSBc9iFjp0gezJdMNsHY_PXmEKtExGDxB2yFEWNWVoeFZR3FxnRgsC-j8zJZFvwL0Thd3On-aJ11-S8YmvClon8YyP2V8SeSeYnxT7MoB5jY2uMYgNIAHPffvysuz5jTxTfOO5Oe6TYW8lbVM7hI0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Severina.severinas?__cft__%5b0%5d=AZUAzUEwbH9e64jR9wbWv37j-R7mhP-tDknRu4KA2oJFiSzSBc9iFjp0gezJdMNsHY_PXmEKtExGDxB2yFEWNWVoeFZR3FxnRgsC-j8zJZFvwL0Thd3On-aJ11-S8YmvClon8YyP2V8SeSeYnxT7MoB5jY2uMYgNIAHPffvysuz5jTxTfOO5Oe6TYW8lbVM7hI0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/jurist.renata.rynkeviciute?__cft__%5b0%5d=AZUAzUEwbH9e64jR9wbWv37j-R7mhP-tDknRu4KA2oJFiSzSBc9iFjp0gezJdMNsHY_PXmEKtExGDxB2yFEWNWVoeFZR3FxnRgsC-j8zJZFvwL0Thd3On-aJ11-S8YmvClon8YyP2V8SeSeYnxT7MoB5jY2uMYgNIAHPffvysuz5jTxTfOO5Oe6TYW8lbVM7hI0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/vytautask?__cft__%5b0%5d=AZUAzUEwbH9e64jR9wbWv37j-R7mhP-tDknRu4KA2oJFiSzSBc9iFjp0gezJdMNsHY_PXmEKtExGDxB2yFEWNWVoeFZR3FxnRgsC-j8zJZFvwL0Thd3On-aJ11-S8YmvClon8YyP2V8SeSeYnxT7MoB5jY2uMYgNIAHPffvysuz5jTxTfOO5Oe6TYW8lbVM7hI0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/EM.TIES/?__cft__%5b0%5d=AZUAzUEwbH9e64jR9wbWv37j-R7mhP-tDknRu4KA2oJFiSzSBc9iFjp0gezJdMNsHY_PXmEKtExGDxB2yFEWNWVoeFZR3FxnRgsC-j8zJZFvwL0Thd3On-aJ11-S8YmvClon8YyP2V8SeSeYnxT7MoB5jY2uMYgNIAHPffvysuz5jTxTfOO5Oe6TYW8lbVM7hI0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EM.TIES/?__cft__%5b0%5d=AZUAzUEwbH9e64jR9wbWv37j-R7mhP-tDknRu4KA2oJFiSzSBc9iFjp0gezJdMNsHY_PXmEKtExGDxB2yFEWNWVoeFZR3FxnRgsC-j8zJZFvwL0Thd3On-aJ11-S8YmvClon8YyP2V8SeSeYnxT7MoB5jY2uMYgNIAHPffvysuz5jTxTfOO5Oe6TYW8lbVM7hI0&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.EMties.lt%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Z_z__MxSzJRhduloitcoZgngZNfUHiIqeGgSS5_sK9wQJndJeNIsWRfw&h=AT1GkSl4TlXLfJv-QFkF4sfl2YAAQ5-O8jwr4H1WDUxBOOt1bMyckEuq-uRSaRXRU9KskKl4wE-I8upOE8BKPfegjH6MwmAhY1VAtE1dEAbv-SUv5uLCkZ_6LAA2EvcLZPUi&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2m7jb-xGAEW3Zz-tuK8hsOLBHIocmjXeJjmBCA0F00EH8q_LlQH-k88QDWPOSztPzUTYiNm-1l-OphJ5YWO-mRZ0Ewr6ADioOCoismAvTQHTHo3XefMFxXw6YSyiWIX1I6725GhQzGOPvf0MwaokJqF0neUERdYyVX--BgRTWhjl8W0mCBox-fzA5CeNtihFJWf-HUDQ
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LJAA Metų Plunksna 2021 už net 7 parašytus straipsnius tapo Ina Antaniškytė, kuri galės 

nemokamai mokytis 4-mėnesių LJAA AKADEMIJA kurse apie lyderystę.  

LJAA Organizacinio Komiteto aktyviausias narys - Augustė Korsakovė. 

LJAA Metų “Bėgikėmis” , už išskirtines pastangas vykdant projektus 2021 metais ir 

neišblėstančią energiją, tapo: 

viceprezidentei Evelina Andriuškevičiūtė (už LJAA egzaminų pasiruošimo grupės projektą - 

nuo mokymosi konspekto iki pasiruošimo vakarų idėjų); 

Dovilė Urnikienė (už LJAA Informacinio komiteto, kuris per pusmetį sugebėjo išpublikuoti net 

52 straipsnius, kuravimą); 

Justė Stonkutė (už Organizacinio komiteto kuravimą ir begalę iniciatyvų). 

 

 

https://www.facebook.com/auguste.augustyte.779?__cft__%5b0%5d=AZUAzUEwbH9e64jR9wbWv37j-R7mhP-tDknRu4KA2oJFiSzSBc9iFjp0gezJdMNsHY_PXmEKtExGDxB2yFEWNWVoeFZR3FxnRgsC-j8zJZFvwL0Thd3On-aJ11-S8YmvClon8YyP2V8SeSeYnxT7MoB5jY2uMYgNIAHPffvysuz5jTxTfOO5Oe6TYW8lbVM7hI0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/evelina.kizne?__cft__%5b0%5d=AZUAzUEwbH9e64jR9wbWv37j-R7mhP-tDknRu4KA2oJFiSzSBc9iFjp0gezJdMNsHY_PXmEKtExGDxB2yFEWNWVoeFZR3FxnRgsC-j8zJZFvwL0Thd3On-aJ11-S8YmvClon8YyP2V8SeSeYnxT7MoB5jY2uMYgNIAHPffvysuz5jTxTfOO5Oe6TYW8lbVM7hI0&__tn__=-%5dK-R
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LJAA Kalėdinis Brunch‘as su rėmėjais 

2021-12-22 d. Sugamour restorane įvyko LJAA narių ir rėmėjų šventiniai priešpiečiai, kurių metu 

aptarėme nuveiktus darbus ir pabendravome neformaliomis temomis iš narių gyvenimo. 

 

5. BENDRADARBIAVIMAS  

 

5.1. LJAA ir Lietuvos advokatūros bendradarbiavimas 

LJAA valdyba ypatingai didelį dėmesį skyrė santykiams su Lietuvos advokatūra, prisidėjo prie įvairių 

renginių organizavimo ir viešinimo. Džiaugiamės, kad Lietuvos advokatūra aktyviai rėmė LJAA 

organizuojant bendrą metinę konferenciją bei protų mūšį. LA bei LJAA bendromis pastangomis 

reprezentuoja LA narius viešojoje erdvėje.  

 

2022-06-28 d. LA Advokatų Tarybos pirmininkui Mindaugui Kukaičiui suteiktas LJAA Garbės Nario 

titulas ir įteikta tai įrodanti stiklinė statulėlė.  
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5.2. LJAA ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto bendradarbiavimas 

 

LJAA tęsė užmegztą bendradarbiavimą su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu. Buvo susitarta dėl 

mokslinio bendradarbiavimo. Susitarimo tikslas - kad LJAA taptų studentų “vartais” į advokato 

profesiją. Sėkmingai bendradarbiaujama su Vilniaus universiteto Teisės fakulteto internetiniu žurnalu 

www.teisėpro.lt. LJAA turi atskirą naujienų skiltį: 

 

 

5.3. LJAA ir Klaipėdos Universiteto bendradarbiavimas 

2019 m. spalio 18 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos universitetu. Oficialioje 

pasirašymo ceremonijoje dalyvavo LJAA Klaipėdos skyriaus pirmininkė advokatė Ramunė Juškaitė. Šis 

bendradarbiavimas tęsiasi iki šiol, Klaipėdos skyriaus nariams suteikiamos patalpos susitikimams.  

 

 

 

 

 

5.4. LJAA ir Vytauto Didžiojo Universiteto bendradarbiavimas 

2019 m. lapkričio 6 d. pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu. 

Oficialioje pasirašymo ceremonijoje dalyvavo LJAA Kauno skyriaus pirmininkas advokatas Martynas 

Antanaitis. Planuojami nauji renginiai VDU patalpose.  

 

 

 

http://www.teisėpro.lt/
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5.5. LJAA ir Mykolo Romerio Universiteto bendradarbiavimas 

2020 m. sausio 16 d. pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto 

Teisės Mokykla. Valdybos nariai advokatų kontoroje „Ellex Valiūnas“ susitiko su MRU Teisės mokyklos 

dekane prof. dr. Lyra Jakulevičiene. LJAA nariai turi galimybę pasinaudoti MRU duomenų bazėmis. 

2021 metais MRU patalpose turėjo vykti Konferencija (nukelta dėl Covid) ir 2022 metais įvyko 

susitikimas su tarptautiniu pranešėju Itzik Amiel.  

 

 

 

 

 

 

5.6. LJAA ir Kazimiero Simonavičiaus Universiteto bendradarbiavimas 

2021 metais pasirašyta bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės sutartis su Kazimiero 

Simonavičiaus Universitetu. Šia proga LJAA prezidentas dr. Edvinas Meškys ir Valdybos narys dr. 

Karolis Kaklys apsilankė KSU. 2021 metais KSU nariams asociaciją pristatė LJAA Alytaus, Druskininkų 

ir Marijampolės skyriaus pirmininkė Viktorija Mozūraitytė, o 2022 metais KSU pakvietė LJAA prezidentą 

sakyti šventinės kalbos absolventams.  
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5.7. LJAA pratęsė narystę Tarptautinėje Jaunųjų Teisininkų Asociacijoje (AIJA), Europos 

Jaunųjų Advokatų Asociacijoje (EYBA) ir Europos Asociacijų Vadovų Asociacijoje 

(ESAE) 

AIJA - tai 1962 metai įkurta tarptautinė asociacija, vienijanti daugiau kaip 4000 teisininkų 90 šalių. 

Narystė šioje organizacijoje suteiks LJAA ir jos nariams galimybę dar lengviau bendradarbiauti su 

teisininkais ne tik iš ES, bet ir viso pasaulio.  

 

EYBA – Europos Jaunųjų Advokatų Asociacija, vienijanti virš 200 000 narių visoje Europoje. 2020 

metais LJAA tapo organizaciniu EYBA nariu.  

 

ESAE - Europos Asociacijų Vadovų Asociacija, tai viena iš pirmaujančių asociacijų, visoje Europoje 

vienijančių asociacijų vadovus ir padedančių kurti šiuolaikišką valdymo sistemą. Nuo 2022 metų šioje 

asociacijoje dalyvauja 3 Valdybos nariai.  

 

6. RĖMĖJAI 

 

2021 m. LJAA sudarė bendradarbiavimo sutartis su AMBERLO ir PRIMUS bei naujais rėmėjais tapo 

LEWBEN.  

2022 metais pratęsėme bendradarbiavimą su LEWBEN ir pasirašėme naują paramos sutartį su “VILYS 

ir Partneriai”. 
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7. METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 

 

2021 m. LJAA baigė su teigiamu balansu, pagrindinį LJAA pajamų šaltinį sudarė individualių ir 

asocijuotų narysčių mokesčiai, surenkami iš LJAA narių bei kaip asocijuoti nariai tapusių advokatų 

kontorų ir advokatų profesinių bendrijų (narystės kaina: 200 eurų), partnerių-rėmėjų ir LA parama. LJAA 

gautų lėšų užteko pasiekti užsibrėžtus tikslus, dėl itin spartaus narių augimo, asociacija gauna 

papildomas lėšas, kurios investuojamos į narių interesų užtikrinimą ir asociacijos plėtrą.  

 

2022 m. tikimės racionaliai naudoti turimas finansines lėšas, siekiant toliau sėkmingai ir aktyviai 

atstovauti LJAA narių interesams. Detali LJAA finansinės situacijos apžvalga pateikiama paruoštoje 

2021 m. veiklos finansinėje ataskaitoje. Metinė finansinė ataskaita yra sudėtinė šios metinės veiklos 

ataskaitos dalis. 

 

8. LJAA VALDYMAS 

 

Dėl visuotinės pandemijos LJAA Valdyba nusprendė 2021 metų Visuotinį narių susitikimą daryti 2021-

05-06 d., o prezidento ir valdybos rinkimus organizuoti nuotoliniu būdu raštu pateikiant balsavimo 

biuletenius iki 2021-05-05 d. 12 val. Susumavus balsavimo rezultatus (gauti 99 biuleteniai iš 214 

galimų) LJAA nariai nusprendė, kad: 
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- Naujuoju LJAA prezidentu ir valdybos pirmininku išrinktas advokatas dr. Edvinas Meškys 

(99 balsai); 

- Valdybos nariais išrinkti: advokato padėjėja Evelina Kiznė (91 balsas), advokato padėjėjas 

dr. Karolis Kaklys (71 balsas), advokatas Antanas Jonikaitis (66 balsai), advokatas 

Vincentas Zabulis (65 balsai), advokatė Ramunė Juškaitė (63 balsai) ir advokato padėjėja 

Santa Ulinskienė (62 balsai).  

 

LJAA skyriams vadovauja šie asmenys: 

 

 Lietuvoje:  

- Kauno skyrius:  

 

 

- Klaipėdos skyrius: 
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- Alytaus, Druskininkų ir Marijampolės skyrius:  

 

- Panevėžio skyrius:  laisva vieta.; 

- Šiaulių skyrius:  laisva vieta. 

 

 Užsienyje: 

 

- Norvegijos skyrius: advokatė Sandra Latotinaitė;  

 

 

- Vokietijos skyrius: advokatas Džeraldas Eswein-Bielauskas; 

 



 
37 iš 37 

- Airijos skyrius: advokatė Simona (Šiškauskaitė) Mulligan 

 

 

- Ispanijos skyrius: advokatas Mantvydas Bučys; 

 

 

Jeigu kyla klausimų dėl LJAA veiklos ar turite pasiūlymų dėl tobulinimo, naujų įdėjų ir projektų, visada 

kviečiame pirmiausia susisiekti su savo miesto skyriaus pirmininkais ir pavaduotojais arba atitinkamo 

komiteto atstovais, kurie turi įgaliojimus spręsti jų kompetencijai patikėtus klausimus.  

 

Kai šių klausimų ar situacijos negali išspręsti minėti LJAA atstovai, tada galite susisiekti su LJAA 

prezidentu ar bet kuriuo Valdybos nariu (https://ljaa.org/valdymo-organai) ir mes išspręsime Jūsų 

klausimą kaip įmanoma greičiau. 

 

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija ir tai, kad esate aktyvūs šios LJAA 

Šeimos dalimi. 

 

 

 

______________________________________________ 

Dr. Edvinas Meškys 

Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos prezidentas ir valdybos pirmininkas 

https://ljaa.org/valdymo-organai)

