LIETUVOS JAUNŲJŲ ADVOKATŲ ASOCIACIJOS (TOLIAU – LJAA)
2019 M. METINĖ ATASKAITA
2020 m. liepos 28 d.,
Vilnius
1. VEIKLOS PRIORITETAI IR TIKSLAI 2019 METAIS
Per praėjusius metus LJAA valdyba 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.
Siekiami tikslai buvo įgyvendinti:
1)

atidaryti

9

(devyni)

nauji

skyriai:

Lietuvoje

(Kauno,

Klaipėdos,

Alytaus/Marijampolės/Druskininkų, Šiaulių ir Panevėžio), Vokietijoje, Ispanijoje, Airijoje ir
Norvegijoje;
2)

individualių narių skaičius padvigubėjo nuo 88 iki 190 narių (įskaitant beveik 30 neaktyvių
narių išbraukimą iš sąrašo dėl nemokamų įmokų ir/ar prašymų išstoti);

3)

inicijuota nauja narystės forma – „Asocijuota narystė“ ir pritraukti 8 nariai, tarp kurių
tarptautinio lygio kontoros (pvz., WILLIAM FRY);

4)

sukurta LJAA narių bei skyrių Facebook pokalbių grupė bei speciali advokatūros egzaminui
pasiruošti skirta uždara grupė „Advokatūros egzaminas. Pasiruošimas!”;

5)

Vilniuje suorganizuotas „1-sis advokatų padėjėjų susitikimas“;

6)

pirmą kartą suorganizuotas itin didelio susidomėjimo sulaukęs konkursas „LJAA Metų
Advokato Padėjėjas“ ir „LJAA Metų Jaunasis Advokatas“;

7)

suorganizuoti Kauno ir Klaipėdos skyrių narių susitikimai su LA pirmininku Ignu Vėgėle
ir pavaduotoju Mindaugu Kukaičiu bei dalyvaujant LJAA prezidentui bei valdybos
nariams;
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8)

pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos universitetu, Vytauto Didžiojo
universitetu bei Mykolo Romerio universitetu, toliau tęsiamas bendradarbiavimas su Vilniaus
universiteto Teisės fakultetu;

9)

pradėtas platesnis bendradarbiavimas su Europos teisės studentų asociacijos (ELSA)
VDU ir VU padaliniais;

10)

inicijuotas LJAA įvaizdžio keitimas (įskaitant tinklapio www.ljaa.org bei socialinių tinklų
atnaujinimas, naujojo logotipo kūrimas, naujų ženkliukų sukūrimas ir kiti veiksmai);

11)

LJAA bendradarbiaudama su Lietuvos advokatūra surengė didelio susidomėjimo
sulaukusią 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;

12)

LJAA plėtra ir veikla pristatyta spaudoje (ELTA pranešimas, laikraščiuose „Vakarų
ekspresas“, „Druskonis“, „Vakarinė Palanga“ ir kt.) bei susitikimuose su nariais Kaune ir
Klaipėdoje;

13)

Pratęsta narystė Tarptautinėje Jaunųjų Teisininkų Asociacijoje (AIJA);

14)

LJAA nariams pasiūlytos partnerių (degalinių, SPA, apgyvendinimo, draudimo ir kitos)
nuolaidos ir specialūs pasiūlymai ir tinklapyje sukurta speciali rubrika;

15)

Sukurtos naujos rubrikos LJAA tinklapyje: (i) LJAA buvusių prezidentų lenta; (ii) LJAA
garbės narių lenta bei perdarytas informacijos apie narystę pateikimas;

16)

Paskelbti du nauji garbės nariai – prof. dr. Ignas Vėgėlė bei Marius Liatukas.

Tikimės, kad 2020 metais LJAA daugiau dėmesio skirs advokatų ir advokatų neformaliam bendravimui,
bendradarbiavimui

su

tarptautinėmis

jaunųjų

advokatų

organizacijomis,

kokybiškų

renginių

organizavimui. Taip pat 2020 m. sieksime palaikyti esamus ir užmegzti naujus santykius su esamais ir
naujais LJAA rėmėjais, prisijungti prie naujų tarptautinių organizacijų bei įdomių projektų.
2. LJAA VALDYMAS
2019 m. birželio 6 d. vykusio visuotinio LJAA narių susirinkimo metu išrinktas LJAA prezidentas ir
valdyba. Naujuoju LJAA prezidentu ir valdybos pirmininku išrinktas advokatas dr. Edvinas Meškys.
Valdybos nariais išrinkti advokatas Giedrius Abromavičius, advokatas Antanas Jonikaitis, advokatas
Vincentas Zabulis, advokatė Marta Matiukevič, advokato padėjėjas Artūras Ždanovičius ir advokato
padėjėja Greta Kubiliūnaitė.
Valdyba paskyrė naujai įkurtų LJAA skyrių atstovus:
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 Lietuvoje:
- Kauno skyriaus pirmininkas advokatas Martynas Antanaitis, pavaduotojai: advokatė Julija
Kalpokienė ir advokato padėjėjas Tadas Masalskas;
- Klaipėdos skyriaus pirmininkė advokatė Ramunė Juškaitė, pavaduotojai: advokatas Andrej
Proškin ir advokato padėjėja Jurgita Beniulienė;
- Alytaus, Druskininkų ir Marijampolės skyrius: advokato padėjėjas Karolis Kaklys;
- Panevėžio skyrius: advokatė Snieguolė Jurskytė-Ignatavičienė;
- Šiaulių skyrius: advokato padėjėjas Vacys Milkonas.
 Užsienyje:
-

Norvegijos skyrius: advokatė Sandra Latotinaitė;

-

Vokietijos skyrius: advokatas Džeraldas Eswein-Bielauskas;

-

Ispanijos skyrius: advokatas Mantvydas Bučys;

-

Airijos skyrius: advokatė Simona (Šiškauskaitė) Mulligan.

3. LJAA NARIAI
Ataskaitos kūrimo dieną (2020-07-27) iš viso LJAA sudaro 190 individualūs nariai ir 8 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 31 naujas individualus narys ir 2 asocijuoti nariai, 7 nariai pratęsė
narystę.

4. KOMUNIKACIJA
LJAA su nariais ir kitais suinteresuotais asmenimis bendrauja bei savo žinomumą plečia šešiais
kanalais:
1) tiesiogiai elektroniniu paštu;
2) skelbiant informaciją LJAA interneto svetainėje (http://ljaa.org/);
3) skelbiant informaciją LJAA Facebook puslapyje;
4) skelbiant informaciją LJAA LinkedIn paskyroje;
5) tiesiogiai per LJAA bendrą narių pokalbių grupę ir atskirų skyrių grupes;
6) skelbiant informaciją LJAA uždaroje grupėje „Advokatūros egzaminas. Pasiruošimas!”.
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.
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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.
5. RENGINIAI
5.1. 2019 m. įvyko šie LJAA renginiai:
LJAA sausio 13 dienos minėjimas prie laužų
2019 m. sausio 12 d. LJAA organizavo narių susitikimą prie Seimo vykusiame sausio 13-sios minėjimo
renginyje.
Diskusija tema „Neurolingvistika teisėje?“ su Henriku Stelmokaičiu
2019 m. vasario 21 d. LJAA organizavo susitikimą su teisininku Henriku Stelmokaičiu. Susitikimo metu
buvo diskutuota apie neurolingvistinio programavimo instrumentus.
Susitikimas „Maratonas – atostogos“ su advokatu Rimantu Simaičiu
LJAA, tęsdama renginių ciklą apie visuomeniškus Lietuvos advokatūros bendruomenės narius, pakvietė
LJAA narius ir draugus į susitikimą su projekto „Maratonas - atostogos“, kurio metu COBALT kontoros
partneris advokatas Rimantas Simaitis dalinosi idėjomis kaip pasiruošti ilgų nuotolių bėgimui.
Susitikimas „Rolex – nėra / nereikia alternatyvų?“ su advokatu Mariumi Liatuku
Balandžio mėnesio susitikime Magnusson ir partneriai vadovaujantis partneris advokatas Marius
Liatukas pristatė savo hobį – laikrodžius. Neformalioje aplinkoje aptarti laikrodžių skirtumai, kaip juos
derinti prie aprangos ir į ką atsižvelgti renkantis laikrodį.
LJAA visuotinis narių susirinkimas
2019 m. birželio 6 d. suorganizuotas LJAA visuotinis narių susirikinimas, kurio metu patvirtinta 2018 m.
veiklos ataskaita, išrinktas naujas prezidentas dr. Edvinas Meškys ir valdyba.
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LJAA kartu su LA organizuotas Protų mūšis
LJAA vasaros sezoną tradiciškai pradėjo pakviesdama asociacijos narius ir svečius į nuotaikingą Protų
mūšį. 2019 m. birželio 12 d. vykęs tradicinis „Protų mūšis“ sulaukė didelio susidomėjimo, dalyvavo net 15
komandų (įskaitant LJAA Alumni, VU TF, Lietuvos advokatūros komandas). Dalyviai savo žinias išbandė
atsakinėdami ne tik į įprastus „protų mūšių“ temų klausimus, bet ir specialiai ruoštus klausimus apie
Lietuvos advokatūrą.

5 iš 19

LJAA apsilankymas „6-ajame pasaulio lietuvių teisininkų kongrese“
2019 m. liepos 4 d. LJAA nariai organizavo bendrą dalyvavimą Lietuvos Teisininkų Draugijos
organizuotame 6-ajame pasaulio lietuvių teisininkų kongrese.

LJAA apsilankymas „TARTLE“ meno centre
2019 m. liepos 7 d. visi LJAA nariai turėjo galimybę apsilankyti meno pažinimo centre „TARTLE“ ir
apžiūrėti naują meno parodą bei praleisti laiką lauko terasoje su vaizdu į Vilniaus senamiestį. Susitikimas
tęsėsi bendra vakariene Užupyje.

LJAA apsilankymas Ericos Jennings koncerte Kaune
2019 m. rugpjūčio 8 d. visi LJAA nariai turėjo galimybę su nuolaida apsilankyti Ericos Jennings koncerte,
kuris vyko Pažaislio vienuolyne, Kaune.
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LJAA organizuotas “1-sis advokatų padėjėjų susitikimas“
2019 m. rugpjūčio 20 d. LJAA prezidentas dr. Edvinas Meškys Vilniuje susitiko su LJAA advokatų
padėjėjais į 1-ąjį specialų susitikimą ir aptarė kylančias problemas bei kaip galėtų nariai keistis
informacija specialioje grupėje „Advokatūros egzaminas. Pasiruošimas!”.

LJAA organizuotas Golfo mokymasis bei vakarinė dalis
2019 m. rugsėjo 7 d. LJAA nariai turėjo galimybę golfo centre „The V“ susipažinti su golfo žaidimu ir
kartu su treneriu pasimokyti taisyklių bei pasitreniruoti aikštyne. Po treniruotės nariai pratęsė diskusiją
apie įspūdžius Vilnius Grand Resort restorane, o vakare pratęsė neformalų bendravimą Vilniaus
senamiestyje.
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LJAA Kauno skyriaus ir svečių susitikimas
2019 m. spalio 18 d. LJAA Kauno skyrius kuriam vadovauja advokatas Martynas Antanaitis pakvietė
narius į skyriaus susitikimą su Lietuvos advokatūros pirmininku Ignu Vėgėle bei Pirmininko pavaduotoju
Mindaugu Kukaičiu. Susitikime dalyvavo ir LJAA prezidentas dr. Edvinas Meškys bei valdybos narė
advokatė Marta Matiukevič. Susitikimo metu nariai su svečiais dalinosi Kauno advokatų ir padėjėjų
problemomis ir kaip jas būtų galima spręsti, aptarė plėtros galimybes ir bendravo kitomis temomis.

LJAA pranešimas ir diskusija „Sėkmingiausio teisininko paslaptis“ su Ryčiu Valūnu
2019 m. spalio 23 d. LJAA, tęsdama renginių ciklą apie visuomeniškus Lietuvos advokatūros
bendruomenės narius, pakvietė Klaipėdos Naftos teisės ir administracijos departamento vadovą Rytį
Valūną pasidalinti sėkmingiausio teisininko paslaptimi. Renginio metu nariai išgirdo ne tik įdomią patirtį,
tačiau ir savybes, kurių reikia kiekvienam sėkmingam profesionalui.
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LJAA Klaipėdos skyriaus ir svečių susitikimas
2019 m. spalio 28 d. LJAA Klaipėdos skyrius kuriam vadovauja advokatė Ramūnė Juškaitė pakvietė
narius į bendrą skyriaus bei Lietuvos Teisininkų Draugijos Klaipėdos skyriaus susitikimą su Lietuvos
advokatūros pirmininku Ignu Vėgėle bei Pirmininko pavaduotoju Mindaugu Kukaičiu. Susitikime dalyvavo
ir LJAA prezidentas dr. Edvinas Meškys. Susitikimo metu nariai su svečiais dalinosi Klaipėdos advokatų
ir padėjėjų problemomis ir kaip jas būtų galima spręsti, aptarė plėtros galimybes ir bendravo kitomis
temomis.

LJAA ir LA metinė konferencija ir 1-asis “LJAA Metų Jaunojo Advokato“ bei „LJAA Metų
Advokato Padėjėjo“ konkursas
2019 m. lapkričio 22 d. įvyko LJAA ir Lietuvos Advokatūros konferencija „Ateities teisinių paslaugų
teikėjas: Advokatų kontora, advokatas „freelanceris“, įmonės teisininkas ar AI? Ar advokato statusas vis
dar svarbus?“. Konferencija buvo skirta diskusijoms apie teisines, technines ir politines problemas,
kurias patiria ar gali patirti ne vienas advokatas ar advokato padėjėjas Lietuvoje.
Renginio metu taip pat apdovanoti pirmą kartą organizuoto konkurso “LJAA Metų Jaunasis Advokatas“
(nugalėtojas – advokatas Martynas Antanaitis) bei „LJAA Metų Advokato Padėjėjas“ (nugalėtoja –
advokato padėjėja Rūta Tikuišytė) nugalėtojai. Nugalėtojams atiteko nugalėtojų statulėlės bei rėmėjų
„Magnusson ir partneriai“ prizas – SPA čekiai bei „COUNTLINE“ čekiai po 500 EUR mokslams bei
galimybė suorganizuoti vardinius seminarus.
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Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 200 advokatų, advokatų padėjėjų, įmonės teisininkų, akademinės
bendruomenės atstovų.

LJAA Kauno skyriaus ir VDU apskritojo stalo diskusija
2019 m. gruodžio 22 d. Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos, VDU TF absolventų draugijos ir VDU
Teisės fakulteto bendrai organizuojamą neformalią ir jaukią apskritojo stalo diskusiją: "Advokato
kompetencijos: kokie įgūdžiai reikalingi šiuolaikiniam advokatui?". Diskusijos moderatorė: Julija
Kalpokienė (advokato padėjėja, LJAA Kauno skyriaus pirmininko pavaduotoja).
LJAA nariai dalyvavo Lietuvos Advokatūros Kalėdiniame vakare
2019 m. gruodžio mėn. Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos nariai dalyvavo Lietuvos advokatūros
Kalėdiniame renginyje Operos ir Baleto teatre.
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5.2.

2020 m. įvykę ir planuojami renginiai:

LJAA apsilankymai „TARTLE“ meno centre
2020 m. sausio 15 ir 22 d. visi LJAA nariai turėjo galimybę apsilankyti meno pažinimo centre „TARTLE“ ir
nemokamai apžiūrėti 2-ąją meno parodą. Susitikimas tęsėsi bendra vakariene Užupyje.
LJAA apsilankymas farmacijos kompanijos „Teva Baltics“ biotechnologijų gamykloje Vilniuje
2020 m. sausio 29 d. visi LJAA nariai turėjo galimybę apsilankyti farmacijos kompanijos „Teva Baltics“
biotechnologijų gamykloje Vilniuje ir sužinoti ne tik apie gamybos procesą, bet ir realiai apžiūrėti kaip
gaminama aktyvioji vaistų medžiaga, pabandyti paimti mikrono dydžio vandens lašą ir bei neformaliai
pabendrauti su kolegomis.

11 iš 19

LJAA narių susitikimas „Keliolika pilkojo kodekso pilkųjų atspalvių“ su advokatu Raimundu
Lideika
2020 m. vasario 20 d. LJAA nariai rinkosi į Ellex Valiūnas mokymo salę, kurioje vyko kontoros partnerio
Raimundo Lideikos praktinis pranešimas „Keliolika pilkojo kodekso pilkųjų atspalvių“. Dalyviai turėjo
galimybę padiskutuoti apie tam tikrų baudžiamosios teisės ir baudžiamojo procesų teisės normų veikimą
praktikoje bei kylančias problemas.

LJAA Klaipėdos skyriaus ir AMBERLO verslo pusryčiai „Teisės technologijos“
2020 m. kovo 10 d. naujojo LJAA rėmėjo „AMBERLO“ vadovas Aidas Kavaliukas Klaipėdos skyriaus
nariams ir Kauno skyriaus nariams ir teisininkams skaitė paskaitą apie teisės technologijas ir tai, kaip
teisininkai galės palengvinti savo darbą su technologijomis ateityje.
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LJAA gimtadienio šventimo tradicijos atsiradimas
2020 m. kovo 17 d. buvo suplanuotas 26-ojo gimtadienio paminėjimas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Vilniuje buvo suplanuota pasikviesti rėmėjų - advokatų profesine bendrija “MAGNUSSON ir partneriai”
pranešėją advokatę Alvydą Ušinskaitę (pranešimo tema „Advokatūra kitur, bet ne kitaip: universalios
profesinės sėkmės tiesos“) bei Australijoje gimusią lietuvę Kristiną Dryžą (pranešimo tema „Emerging
intelligence: skills for the future lawyer”). Tuo pačiu buvo deramasi ir su trečiuoju pranešėju – Gintaru
Karosu, Amerikoje gimusiu lietuviu, sukūrusiu dabartinį „Vyčio“ simbolį.
Kaune ir Klaipėdoje buvo suplanuoti skyrių narių susitikimai ir diskusija su šventiniu tortu neformalioje
aplinkoje. Renginių metu planuota pristatyti atnaujintą LJAA logotipą, stendus ir naujus asociacijos
ženkliukus. Renginiai nukelti dėl korona viruso grėsmės sveikatai.

LJAA vebinaras su tarptautiniu pranešėju Itzik Amiel
2020 m. gegužės 1 d. LJAA suorganizavo vebinarą per ZOOM su tarptautiniu pranešėju Itzik Amiel tema
„How to Narture & Strengthen Client Relationships and Build your Authority in a Crisis”.
Pranešėjas iš anksto kelia klausimus: Do you get results from networking with other people? Do you
know how to connect to the right people? Do you nurture your relationships on a regular basis? Do you
struggle with getting your relationships to help you to grow your business? Do you have trouble with
marketing and “selling” yourself? If any of these questions resonate with you, then you’re not alone.
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LJAA ir Marbelos Tarptautinio Universiteto centro vebinaras apie „DeepFakes“
2020 m. gegužės 20 d. LJAA prezidentas dr. Edvinas Meškys, Kauno skyriaus pirmininko padėjėja Julija
Kalpokienė ir Aidas Liaudanskas LJAA nariams ir Marbelos Tarptautinio Universiteto centro studentams
pristatė „Deep Fakes“ temą, pagrįsta Oxford Univesity Press žurnale Journal on International Law and
Practice publikuotu straipsniu „Regulating deep fakes“ Legal and Ethical Considerations“.

LJAA vebinaras „Advokatų lyderystė COVID19 laikotarpiu“
2020 m. gegužės 26 d. LJAA organizavo vebinarą, kurio metu žinoma lektorė Aistė Mažeikienė su LJAA
nariais pasidalino patarimais, kaip turi elgtis advokatas-lyderis tokiomis akimirkomis kaip COVID19
laikotarpis, kad išlaikytų puikius santykius su klientais, būtų matomas ir pritrauktų naujų užsakymų.

LJAA narių kavos pertraukėlės
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LJAA kartu su LA organizuotas Protų mūšis
LJAA vasaros sezonas tradiciškai pradėtas pakviečiant asociacijos narius ir svečius į nuotaikingą Protų
mūšį. 2020 m. birželio 5 d. įvyko tradicinis „Protų mūšis“, tik online formatu. Renginyje dalyvavo rėmėjų
Magnusson ir partneriai komanda, LJAA bei jungtinė LJAA Kauno ir Klaipėdos skyrių komanda Lietuvos
advokatūros komandą 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
bei stebėjo mago pasirodymą.

LJAA kartu su Mykolo Romerio Universitetu organizuotas vebinaras apie LegalTech

2020 m. birželio 30 d. LJAA kartu su Mykolo Romerio Universitetu suorganizavo vebinarą „Kaip
teisinės technologijos keičia teisininkų veiklos modelius?“, kurio metu pranešėjai: MRU Legaltech centro
vadovas prof. dr. Paulius Pakutinskas, Fondia Lietuva vadovė Jurgita Vaičiulionienė, LJAA prezidentas ir
Ellex Valiūnas advokatų kontoros ekspertas dr. Edvinas Meškys, „Infolex“ Teisės skyriaus vadovė dr.
Gintarė Makauskaitė-Samuolė diskutavo apie technologijų įtaką teisinėms paslaugoms ir praktikai.
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6. BENDRADARBIAVIMAS
6.1.

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.

6.2.

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

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

fakulteto

internetiniu

žurnalu

6.3.

LJAA ir Klaipėdos Universiteto bendradarbiavimas

2019 m. spalio 18 d. pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos universitetu. Oficialioje
pasirašymo ceremonijoje dalyvavo LJAA Klaipėdos skyriaus pirmininkė advokatė Ramunė Juškaitė.

6.4.

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.

6.5.

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.

17 iš 19

6.6.

LJAA pratęsė narystę Tarptautinėje Jaunųjų Teisininkų Asociacijoje (AIJA) bei įstojo į
Europos Jaunųjų Advokatų Asociaciją (EYBA) ir Europos Asociacijų Vadovų Asociaciją
(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.
7. RĖMĖJAI
2019 m. LJAA sudarė bendradarbiavimo sutartis su advokatų kontora COBALT bei advokatų profesine
bendrija Magnusson ir partneriai. Pastaroji profesinė bendrija papildomai parėmė ir LJAA bei LA metinę
konferenciją bei pirmąjį LJAA metų jaunojo advokato bei advokato padėjėjo konkursą.

2020 m. Magnusson ir partneriai pratęsė bendradarbiavimo sutartį. Naujais asociacijos rėmėjais tapo
„AMBERLO“ bei „Primus Derling“.
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8. METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2019 m. LJAA baigė su teigiamu balansu, pagrindinį LJAA pajamų šaltinį sudarė partnerių-rėmėjų ir LA
parama bei individualių ir asocijuotų narysčių mokesčiai, surenkami iš LJAA narių bei kaip asocijuoti
nariai tapusių advokatų kontorų ir advokatų profesinių bendrijų (narystės kaina: 200 eurų). LJAA gautų
lėšų užteko pasiekti užsibrėžtus tikslus.
2020 m. tikimės racionaliai naudoti turimas finansines lėšas siekiant toliau sėkmingai ir aktyviai
atstovauti LJAA narių interesams. Detali LJAA finansinės situacijos apžvalga pateikiama paruoštoje
2019 m. veiklos finansinėje ataskaitoje. Metinė finansinė ataskaita yra sudėtinė šios metinės veiklos
ataskaitos dalis.

______________________________________________
Dr. Edvinas Meškys
Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos prezidentas
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