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ASMENINĖ INFORMACIJA  

Vardas (-ai) Pavardė (-és) Mindaugas Vaičiūnas, šeimos bendradarbiavimo advokatas 

Adresas(-ai) APB „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“, V.Kudirkos g. 4-1A, Vilnius 

Telefonas(-ai) +370 5 2130381 Mobilusis telefonas: +370 685 67649 

Faksas(-ai) +370 5 2130384 

El. paštas(-ai) mindaugas@vaiciunas.lt 
www.vaiciunas.lt, www.seimosmediacija.lt, www.familylaweurope.com  

DARBO PATIRTIS  
  

Datos 2009 m. balandis – iki šiol.   

Profesija arba pareigos Advokatas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Advokato teisinė pagalba Lietuvos ir užsienio valstybių klientams šeimos teisės srityje. Konsultavimas, 
dokumentų rengimas, atstovavimas santykiuose su trečiaisiais asmenimis, įskaitant valstybės 
institucijas ir teismus. 
 
2017 10 04 International Academy of Family Lawyers (IAFL) narys. IAFL yra pasaulinė praktikuojančių 
teisininkų, kurie savo kolegų yra pripažinti, kaip labiausiai patyrę ir išmanantys šeimos teisės 
specialistai savo šalyje, asociacija. www.iaml.com 
 
2013 07 22 įtrauktas į Lietuvos advokatūros advokatų, kurie specializuojasi vaikų grobimo ir kitose 
bylose, susijusiose su vaiko teisių apsaugos klausimais, turinčiais tarptautinį elementą, sąrašą. 
 
2014 08 12 įtrauktas į Teismo mediatorių sąrašą (www.teismai.lt), Teisminės mediacijos  paslaugos 
specializacija – šeimos teisiniai santykiai 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Advokatų profesinė bendrija “Vaičiūnas ir Vaičiūnas”, V.Kudirkos g. 4-1A, LT-03105 Vilnius, Lietuva; 
www.vaiciunas.lt  

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Teisinės paslaugos, advokato profesinė veikla 

  

Datos 2016 gegužė – iki šiol 

Profesija arba pareigos Family Law Europe koordinatorius 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Esu Family Law Europe – nepriklausomų šeimos teisės advokatų bendradarbiavimo tinklo, kuris 
apima 12 valstybių Rytų ir Centrinėje Europoje – sumanytojas, įkūrėjas ir koordinatorius. Mes esame 
šeimos teisės specialistai regione, kuris apima Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, 
Vengriją, Rumuniją, Bulgariją, Ukrainą, Baltarusiją ir Rusiją. Mes teikiame teisines paslaugas visose 
šeimos teisės srityse tarptautiniais ir tarpvalstybiniais šeimos teisės atvejais. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Family Law Europe – www.familylaweurope.com, nepriklausomų šeimos teisės advokatų 
bendradarbiavimas. 

  

Datos 2014 gruodis – iki šiol 

Profesija arba pareigos Šeimos mediacijos projekto koordinatorius 
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Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Esu šeimos mediacijos projekto sumanytojas, įkūrėjas ir koordinatorius. APB „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“, 
VšĮ "Paramos vaikams centras" (Vilniuje) bei VšĮ „Šeimos Santykių Institutas“ (Kaune) teikia 
specializuotą taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) paslaugą šeimos ir artimų žmonių ginčuose. 
Mes padedame spręsti šeimos ir artimų žmonių teisinius ginčus 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Šeimos mediacijos projektas – www.seimosmediacija.lt, yra bendradarbiavimas tarp nepriklausomų 
paslaugos teikėjų. Šeimos mediacija yra bendra advokatų profesinės bendrijos „Vaičiūnas ir 
Vaičiūnas“ (www.vaiciunas.lt), viešosios įstaigos „Paramos vaikams centras“ (Vilniuje, www.pvc.lt) ir 
viešosios įstaigos „Šeimos Santykių Institutas“ (Kaune, www.ssinstitut.lt) paslauga. 

  

Datos 2014 m. lapkritis – 2016 kovas.   

Profesija arba pareigos Ekspertas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Dalyvavimas projekte „Tėvų-vaikų santykių susvetimėjimo ankstyvas atpažinimas, prevencija ir 
intervencija: kompleksinis pagalbos modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ir/ar 
atsiskyrimą“ Projektą remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo 
NVO programa Lietuvoje. Pagalbos modelio kūrimas ir mokymai specialistams. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas VšĮ „Paramos vaikams centras“ (www.pvc.lt) ir VšĮ „Šeimos santykių institutas“ (www.ssinstitut.lt) 

  

Datos 2016 m. sausis 

Profesija arba pareigos Teisinė praktika šeimos advokatų kontoroje Londone 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pažintis su Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės teisine sistema; patirties 
tarpvalstybinėse ir tarptautinėse šeimos bylose analizavimas; dalyvavimas DawsonCornwell advokatų 
praktiniame darbe šeimos bylose, įskaitant dalyvavimą Jungtinės Karalystės teismų posėdžiuose. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Advokatų kontora Dawson Cornwell (DawsonCornwell Solicitors), 15 Red Lion Square, Londonas 
WC1R 4QT, Jungtinė Karalystė, www.dawsoncornwell.com 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Teisinės paslaugos, advokato profesinė veikla 

Datos 2009 m. vasaris – 2010 m. kovas 

Profesija arba pareigos Akademinis tyrėjas ir koordinatoriaus pavaduotojas projekte „Paveldėjimo teisės 
Europeizavimo perspektyvos“ 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Akademinio tyrėjo veikla apėmė lyginamosios Europos valstybių studijos atlikimą, pavyzdinių taisyklių 
paveldėjimo teisės srityje ir jų išsamių komentarų parengimą. Koordinatoriaus pavaduotojo veikla 
apėmė administracinę veiklą įgyvendinant projektą iš Vilniaus universiteto Teisės fakulteto pusės, 
projekto renginių (susitikimų ir konferencijos) organizavimą ir koordinavimą. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva, www.vu.lt; Projektą iš dalies 
finansavo Europos Komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinis direktoratas (projekto Nr. 
JLS/CJ/2007-1/28-30-CE022255300-62), įgyvendintas kartu su partneriais iš Latvijos Verslo 
administravimo mokykla Turiba (School of Business Administration Turiba, www.turiba.lv), Lenkijos 
Leono Kozminskio akademija (Academy of Leon Kozminski, www.kozminski.edu.pl); 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Valstybinė aukštoji mokykla, universitetas 

Datos 2008 m. sausis - vasaris 

Profesija arba pareigos Teisinė praktika advokatų kontoroje Osle 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pažintis su Norvegijos teisine sistema; teisiniai tyrimai įvairiais klausimais ES ir lyginamosios teisės 
srityse; teisinių išvadų rengimas, dalyvavimas Kluge advokatų praktiniame darbe, įskaitant teismo 
posėdžius. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Advokatų kontora Kluge (KLUGE Advokatfirma DA), Støperigata 1, 0117 Oslas, Norvegija, 
www.kluge.no 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Teisinės paslaugos, advokato profesinė veikla 

Datos 2004 m. spalis – 2006 m. spalis 

Profesija arba pareigos Advokato padėjėjas, Asocijuotas teisininkas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Teisinių paslaugų teikimas verslo, sutarčių ir daiktinės teisės srityse Lietuvos ir užsienio klientams, 
kliento atstovavimas santykiuose su trečiaisiais asmenimis, įskaitant valstybės institucijose ir 
pirmosios instancijos teismuose. Įvairių teisinių dokumentų rengimas (sutarčių, procesinių dokumentų, 
pretenzijų, teisinių išvadų ir kt.), teisinės konsultacijos, dalyvavimas derybose.  
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Darbovietės pavadinimas ir adresas Advokatų kontora Foigt ir partneriai / Regija Borenius, J.Jasinskio g. 16A, 8 aukštas, LT-01112 Vilnius, 
Lietuva; www.borenius.lt 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Teisinės paslaugos, advokato profesinė veikla 

Datos 2005 m. sausis – 2006 m. rugpjūtis 

Profesija arba pareigos Asistentas, Civilinės teisės ir civilinio proceso teisės katedra, Vilniaus universiteto Teisės 
fakultetas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pedagoginė veikla, akademinių užsiėmimų studentams - Civilinės teisės ir Daiktinės teisės praktinių 
seminarų - vedimas; Vadovavimas studentų rašto darbams; Ekspertų išvadų dėl akademinio 
įvertinimo, esant studento apeliacijai, rengimas. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva, www.vu.lt 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Valstybinė aukštoji mokykla, universitetas 

Datos 2004 m. rugsėjis – 2006 m. sausis 

Profesija arba pareigos Dėstytojas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Pedagoginė veikla, paskaitų „Komercinė teisė“ dieninio ir neakivaizdinio skyrių studentams skaitymas 
ir egzaminavimas. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas VšI “Vilniaus verslo kolegija”, Kalvariju g. 125, LT-08221 Vilnius, Lietuva; www.kolegija.lt 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Privati aukštoji mokykla, kolegija 

Datos 2002 m. gruodis – 2004 m. spalis 

Profesija arba pareigos Teisininkas - Konsultantas 

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Įvairių užduočių ir pavedimų, teikiant teisines paslaugas klientui, įgyvendinimas. Darbo pradžioje 
teikiau pagalbą teisininkams jų praktinėje veikloje, vėliau sekė savarankiškas užduočių įgyvendinimas: 
teisinių išvadų, procesinių dokumentų, sutarčių rengimas, taip pat klientų konsultavimas įvairiais 
teisiniais klausimais. Teisės naujienų biuletenio rengimas ir redagavimas. 

Darbovietės pavadinimas ir adresas UAB “Regija”, J.Jasinskio g. 16A 8 aukštas, LT-01112 Vilnius, Lietuva 

Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka Teisinės paslaugos 
  

IŠSILAVINIMAS  
  

Datos 1999 m. rugsėjis – 2004 m. birželis 

Kvalifikacija Teisės magistro diplomas 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Užbaigtos penkerių metų teisės magistro studijos Vilniaus universiteto Teisės fakultete, specializacija 
– komercinė teisė. Pagrindiniai specializacijos akademiniai dalykai: civilinė teisė, civilinio proceso 
teisė, komercinė teisė, bendrovių teisė, daiktinė teisė, civilinė atsakomybė, konkurencijos teisė, 
tarptautinis komercinis arbitražas. Be to, puikiai arba labai gerai buvo įvertintos konstitucinės teisės, 
administracinės teisės, Europos sąjungos teisės, tarptautinės privatinės teisės žinios. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva, www.vu.lt, www.tf.vu.lt 

Datos 2006 m. spalis –2010 m. spalis 

Kvalifikacija  Doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Teisės fakultete (mokslinis laipsnis neįgytas) 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Akademinių interesų sritis: Civilinė teisė (Šeimos teisė ir Daiktinė teisė), Civilinio proceso teisė, Teisės 
teorija. Rengtos disertacijos pavadinimas „Alternatyvių santuokai bendro gyvenimo formų teisinis 
reguliavimas Lietuvoje“  

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

   Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva, www.vu.lt 

Datos 2008 m. vasaris – 2008 m. rugpjūtis 

Kvalifikacija Mokslinė stažuotė Kijeve, Ukraina; Erasmus Mundus Cooperation Window Lot 6 stipendija;  

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Civilinė teisė, Daiktinė teisė, Šeimos teisė, ukrainiečių kalba. 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Kijevo Nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Teisės fakultetas, Kijevas, Ukraina; 
www.univ.kiev.ua, law.univ.kiev.ua. 

Datos 2008 m. liepa 

Kvalifikacija Mokslinė stažuotė Lozanoje, Šveicarija 
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Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Civilinė teisė, Daiktinė teisė, Šeimos teisė, Tarptautinė lyginamoji teisė 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Šveicarijos lyginamosios teisės institutas, Lozana, Šveicarija, www.isdc.ch 

Datos 2008 m. sausis - vasaris 

Kvalifikacija Mokslinė stažuotė Osle, Norvegija 

Pagrindiniai dalykai, profesiniai 
gebėjimai 

Civilinė teisė, Daiktinė teisė, Šeimos teisė, Tarptautinė lyginamoji teisė 

Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, 
pavadinimas ir tipas  

Oslo universiteto Teisės fakultetas, Oslas, Norvegija, www.ub.uio.no/english 

  

SKAITYTI PRANEŠIMAI IR 
VESTI MOKYMAI 

 

Datos 2017 09 20 

Veikla, renginys, patirtis Pranešimas „Šeimos mediacija. Pagalba šeimai teisiniuose ginčuose“ tarptautinėje konferencijoje 
„Vaikų psichinės sveikatos stiprinimas: šiandienos iššūkiai ir pagalbos galimybės”, Vilnius, Lietuva, 
organizatorius VšĮ „Paramos vaikams centras“, www.pvc.lt  

Datos 2016 04 28 

Veikla, renginys, patirtis Pranešimas „Pastarojo laikotarpio mediacijos pokyčiai Lietuvoje“ („Recent developement of mediation 
in Lithuania) tarptautinėje konferencijoje „“Cross-Border Developments of Mediation to Foster 
European Wide Settlement of Disputes” Turība Universitete, Ryga, Latvija. www.turiba.lv, 
http://mediation.turiba.lv/ 

Datos 2015 09 – 11 mėn. 

Veikla, renginys, patirtis  Lektorius kartu su VšĮ „Paramos vaikams centras“ lektore psichologe Ieva Daniūnaite. Mokymai 
prokurorams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir psichologams tema „Specializuoti mokymai policijos 
tyrėjams, vykdantiems teisinį tyrimą seksualinės prievartos prieš vaikus atvejais“ ir „Specializuoti 
mokymai psichologams, dalyvaujantiems seksualinės prievartos prieš vaikus tyrime ir teikiantiems 
pagalbą nukentėjusiems vaikams“, bendradarbiaujant su www.pvc.lt  

Datos 2015 10 mėn. 

Veikla, renginys, patirtis Pranešimas „Advokato profesija ir darbas šeimos bylose“ - susitikimas su Nemenčinėje įsikūrusios VšĮ 
„Vaikų ir paauglių socialinis centras“ globojamu jaunimu projekte „Šeimoje gyventi – išmokstama“ 
(http://www.vpscentras.lt/) 

Datos 2015 04 30 

Veikla, renginys, patirtis Lektorius. Praktinio užsiėmimo tema „Šeimos mediacija“ vedimas vaiko teisių apsaugos specialistams 
ir dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „Apsaugok mano vaikystę“, Vilniuje Lietuvos Respubilos 
Seime (www.pvc.lt) 

Datos 2015 m. kovo 30-31 d. 

Veikla, renginys, patirtis Lektorius kartu su VšĮ „Šeimos santykių institutas“ lektore Roma Šerkšiene. Mokymai tarpdisciplininei 
specialistų komandai, Projektas „Tėvų-vaikų santykių susvetimėjimo ankstyvas atpažinimas, 
prevencija ir intervencija: kompleksinis pagalbos modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas 
skyrybas ir/ar atsiskyrimą“ Kaune (2 dienos, 16 ak.val.) (www.ssinstitut.lt, www.pvc.lt) 

Datos 2014 m. lapkričio 07 d. 

Veikla, renginys, patirtis Lektorius. Pranešimas „Šeimos teisinių ginčų ypatumai. Advokato požiūris“ advokatų kontoros 
SORAINEN ir partneriai (www.sorainen.com) komandos nariams 

Datos 2014 birželio 09 d. 

Veikla, renginys, patirtis Lektorius. Pranešimas „Mediacija šeimos teisiniuose ginčuose“ ir dalyvavimas seminare „Apsaugok 
mano vaikystę“, skirtame Lietuvos savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių specialistams. 
Organizatorius VšĮ „Paramos vaikams centras“ (www.pvc.lt) 

Datos 2010 balandžio 29 d. 

Veikla, renginys, patirtis Lektorius. Pranešimas Lietuvos verslininkams tema „Teisinė verslo aplinka Ukrainoje“ konferencijoje 
„Verslo plėtra: Rusijos ir Ukrainos ekonominiai privalumai“, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje; 
organizatorius: „Eksportuojančioji Lietuva“ (buv. Lietuvos ekonominės plėtros agentūra) 
(www.verslolietuva.lt.) 
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Datos 2010 sausio 21 d. 

Veikla, renginys, patirtis Lektorius. Pranešimas Lenkijos akademinei visuomenei ir teisės praktikams tema „Paveldėjimo teisės 
liudijimas: bendras instrumentas bendram interesui“ konferencijoje „Paveldėjimo teisės Europeizavimo 
perspektyvos. Europos paveldėjimo teisės unifikuotų taisyklių koncepcija“, Varšuvoje, Lenkija, 
organizatorius Leono Kozminskio akademija (www.kozminski.edu.pl). 

Datos 2009 m. gruodžio 15 d. 

Veikla, renginys, patirtis Lektorius. Pranešimas Lietuvos notarams ir kitiems teisės profesionalams tema „Gyvenimo partnerių 
paveldėjimo teisių ypatumai“ konferencijoje “Paveldėjimo teisės Europeizavimo perspektyvos - link 
Europos testamento”, organizatorius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (www.tf.vu.lt).  

Datos 2008 m. lapkričio 12 d. 

Veikla, renginys, patirtis Lektorius. Pranešimas Lietuvos investuotojams (verslo misijai į Ukrainą) tema „Teisinė verslo aplinka 
Ukrainoje“ Kijeve, Ukraina; organizatorius „Eksportuojančioji Lietuva“ (buv. Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūra) (www.verslolietuva.lt.) 

Datos 2008 m. balandžio 16 d. 

Veikla, renginys, patirtis Pranešimas Lietuvos verslininkams tema „Teisinė verslo aplinka Ukrainoje“ konferencijoje „Ukraina – 
verslo galimybės Lietuvos įmonėms“, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje; organizatorius: 
„Eksportuojančioji Lietuva“ (buv. Lietuvos ekonominės plėtros agentūra) (www.verslolietuva.lt.) 

Datos 2005 m. spalio 6 d. 

Veikla, renginys, patirtis Pranešimas Lietuvos verslininkams tema „Juridinių asmenų teisinės formos“; organizatorius: Vilniaus 
prekybos, pramonės ir amatų rūmai (www.chambers.lt, www.cci.lt) 

IŠKLAUSYTI MOKYMAI  

Datos 2017 m. rugsėjo 21-22 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas tarptautiniuose mokymuose „Jurisdikcija santuokos nutraukimo ir tėvų pareigų bylose“, 
mokymai vykdyti įgyvendinant projektą „Teisėjų mokymai apie Briuselio Iia Reglamento įgyvendinimą: 
nuo Pietų iki Rytų“. Lektoriai: įvairūs. Organizatorius Lietuvos teisės institutas ir kt., (http://teise.org/lt/) 

Datos 2014 m. lapkritis – 2015 m. kovas 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas I.S.C.R.A. srl mokymuose „Šeimos mediacija“. Mokymų programos trukmė 120 ak. val. 
Lektoriai: Mauro Mariotti, Fabio Bassoli, Cecilia Edelstein, Jimmy Ciliberto. Organizatorius: VšĮ 
„Šeimos santykių institutas“ (www.iscrainstitute.com, www.ssinstitut.lt) 

Datos 2014 m. spalio 29-30 d. 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas mokymuose „Child rights advocacy“, lektorius Jonathan Ellis. Organizatorius: VšĮ 
„Paramos vaikams centras“ (www.pvc.lt) ir VšĮ „Šeimos santykių institutas“ (http://www.ssinstitut.lt) 

Datos 2014 m. liepos 7-11 d. 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas Summer Course on Mediation, ADR & ODR, Tryro mieste, Vokietija. Lektoriai: Brian 
Hutchinson, Aleš Zalar, Pablo Cortes, Alessandro Bruni, Ana Maria Maia Goncalves, Juliane Hirsch 
Organizatorius: European Academy of Law (ERA, www.era.int) 

Datos 2014 sausio 6 d. – vasario 1 d. 

Veikla, renginys, patirtis Mediacijos mokymai. Dalyvis. Įtrauktas į Lietuvos pramininkų konfederacijos mediatorių sąrašą. 
Lektorius Šarūnas Mačiulis. Organizatoriai Lietuvos pramoninkų konfederacija (www.lpk.lt) ir Šarūnas 
Mačiulis (www.derybucentras.lt, www.mediator.lt ) 

KONFERENCIJOS IR 
SEMINARAI 

 

Datos 2016 m. rugsėjo 22-23 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas Annual Conference on European family Law 2016 Tryro mieste, Vokietija. 
Organizatorius: European Academy of Law (ERA, www.era.int) 

Datos 2015 m. lapkričio 26-27 d. 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas konferencijoje Introduction to EU Family Law, Berlyne, Vokietijoje. Organizatorius 
International Academy of Matrimonial Lawyers (www.iaml.org) 

Datos 2015 m. rugsėjo 24-25 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas Annual Conference on Family Law 2015 Tryro mieste, Vokietija. Organizatorius: 
European Academy of Law (ERA, www.era.int) 
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Datos 2015 09 16-17 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas tarptautiniame seminare „The Rights of the Child in Practice: Exploring a 
Multidisciplinary Approach to Child Friendly Justice in European Law“, Vilniuje (15 ak.val., 
www.era.int, www.teismai.lt) 

Datos 2015 09 11 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas seminare „Šeimos bylų su tarptautiniu elementu nagrinėjimo problemos“, Vilniuje (5 
ak.val., lektorė Janina Stripeikienė, organizatorius VšĮ „Profesijos tobulinimo centras“ 
www.proftobcentras.lt/) 

Datos 2015 05 13 - 15 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas tarptautiniame seminare „Santuokos nutraukimo ir išlaikymo bylos su tarptautiniu 
elementu: jurisdikcija ir taikytina teisė“, Vilniuje (www.era.int, www.advoco.lt) 

Datos 2015 m. vasario 26-27 d. 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas konferencijoje „Avoiding enforcement struggles. How mediation can help implement 
decisions in cross-border family disputes concerning children“, Briuselis, Belgija. Organizatorius: Child 
Focus (Belgium), MiKK (Germany), the Family Mediation Centre (Greece) and Asociación Madrileña 
de Mediadores (Spain), the Cross-border Family Mediators’ Network. 

Datos 2014 m. lapkričio 25 d. 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas konferencijoje „Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje“. Organizatorius: Lietuvos 
teisės institutas (www.teise.org) 

Datos 2014 m. rugsėjo 25-26 d. 

Veikla, renginys, patirtis Dalyvavimas Annual Conference on Family Law 2014 Tryro mieste, Vokietija. Organizatorius: 
European Academy of Law (ERA, www.era.int) 

Datos 2014 kovo 14 d. 

Veikla, renginys, patirtis Seminaras “European Family Law. Cross-border divorce, parental responsibility and maintenance”, 
dalyvis. Lektoriai Thalia Kruger, Juliane Hirsch. Organizatoriai Academy of European Law (ERA, 
www.era.int) ir Lietuvos advokatūra (www.advoco.lt). 

Datos 2013 vasario 4 d. 

Veikla, renginys, patirtis Mokslinė konferencija „Privatinės teisės tyrimai“, dalyvis. Organizatorius Vilniaus universiteto Teisės 
fakultetas (www.tf.vu.lt) 

Datos 2010 Kovo 3 d. 

Veikla, renginys, patirtis Seminaras „Derybos. Mediacija. Komercinis arbitražas“ dalyvis. Lektorius dr. Rimantas Simaitis, 
organizatorius Lietuvos advokatūra 

Datos 2009 m. spalio 29 d. 

Veikla, renginys, patirtis Konferencijos „Paveldėjimo teisės Europeizavimo perspektyvos“ Rygoje, Latvija dalyvis; 
organizatorius Aukštoji verslo administravimo mokykla Turiba (www.turiba.lv). 

Datos 2008 m. liepos 3 d. 

Veikla, renginys, patirtis Konferencijos „Besikeičianti verslo teisė lyginamosios teisės kontekste. Rusijos federacija, Ukraina, 
Baltijos valstybės, Rumunija ir Bulgarija“ Lozanoje, Šveicarija dalyvis; organizatorius Šveicarijos 
lyginamosios teisės institutas (www.isdc.ch). 

Datos 2008 m. liepos 4 d. 

Veikla, renginys, patirtis Lyginamosios teisės seminaras „Teorija ir praktika“ Lozanoje, Šveicarija dalyvis; organizatorius: 
Šveicarijos lyginamosios teisės institutas (www.isdc.ch). 

Datos 2006 m. lapkričio 6-10 d. 

Veikla, renginys, patirtis Seminaro “Alternative Dispute Resolution (ADR), Mediations and Arbitrations” dalyvis, lektorius 
Matthew Monroe (JAV praktikuojantis advokatas); organizatorius: Vilniaus universitetas Teisės 
fakultetas (www.tf.vu.lt). 

Datos 2006 m. liepos 7 d. 

Veikla, renginys, patirtis Seminaro “Naujoji Lietuvos sutarčių teisė: galimybės ir pavojai verslui“ dalyvis; lektorius dr. Andrius 
Smaliukas; organizatorius: UAB “Mokesciu srautas” www.countline.lt 

Datos 2006 m. balandžio 6-7 d. 

Veikla, renginys, patirtis Seminaro “Kaip išnaudoti konkurencijos teisę ginant bendrovės verslo interesus?“ dalyvis, lektorius dr. 
Šarūnas Keserauskas; organizatorius: UAB “Mokesciu srautas” www.countline.lt 
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Datos 2006 m. sausio 3-4 d. 

Veikla, renginys, patirtis Praktinio seminaro „Efektyvaus pardavimo įgūdžių gerinimas“ dalyvis, lektorius Vytautas 
Gaidamavicius; organizatorius: UAB “Vadybos pokyčių konsultavimas”, www.konsultavimas.lt 

Datos 2003 m. spalis – 2005 m. gegužė 

Veikla, renginys, patirtis Prancūzijos teisės centro paskaitos, Prancūzijos civilinė teisė, bendrovių teisė, administracinė teisė, 
konstitucinė teisė, kt. bendras Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Université Paris X Nanterre 
projektas; organizatoriai: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (www.tf.vu.lt) ir Paryžiaus X Nantero 
universiteto Teisės fakultetas (www.u-paris10.fr) 

  

KITA ASMENINĖ IR 
PROFESINĖ PATIRTIS 

 

Datos 2006 m. spalis – 2009 m. kovas 

Veikla, renginys, patirtis Gyvenimo patirtis Kijeve, Ukrainoje ir dalyvavimas socialiniame diplomatinio korpuso gyvenime. Šiuo 
laikotarpiu mano sutuoktinė buvo paskirta dirbti Lietuvos Respublikos ambasadoje Ukrainoje. 

Datos 2005 m. birželio 11 d. 

Veikla, renginys, patirtis Borenius teisinių paslaugų įmonių grupės profesionalų įgūdžių tobulinimo renginys Helsinkyje, 
Suomija; organizatorius: Borenius & Kemppinen (www.borenius.com) 

Datos 2004 m. balandis 

Veikla, renginys, patirtis Atstovavimas Vilniaus universiteto Teisės fakultetui „Willem c. Vis International Moot Arbitration 2004“ 
tarptautiniame konkurse Vienoje, Austrijoje (www.cisg.law.pace.edu/vis.html) 

Datos 2002 m. balandis 

Veikla, renginys, patirtis Europos studentų konferencijos, vykusios University College of London, Londone, Junktinė Karalystė 
dalyvis, organizatorius UNICA - Network of Universities from the Capitals of Europe 
(www.ucl.ac.uk/euroconference/conference/#) 

Datos 2000 m. lapkritis 

Veikla, renginys, patirtis Europos studentų konferencijos, vykusios Freie Universität, Berlyne, Vokietija dalyvis; organizatorius: 
UNICA - Network of Universities from the Capitals of Europe (http://web.fu-berlin.de/europe/). 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI IR 
KOMPETENCIJOS 

 

  

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių  
  

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 
Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos 

pateikimas žodžiu 
 

Anglų  C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas 

Rusų  C1 Įgudęs vartotojas C1 Įgudęs vartotojas B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

A2 
Pradedantis 
vartotojas 

Prancūzų  B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

A2 
Pradedantis 
vartotojas 

A2 
Pradedantis 
vartotojas 

A2 
Pradedantis 
vartotojas 

Ukrainiečių  B2 
Pažengęs 
vartotojas 

B2 
Pažengęs 
vartotojas 

A2 
Pradedantis 
vartotojas 

A2 
Pradedantis 
vartotojas 

A2 
Pradedantis 
vartotojas 

 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

Darbo kompiuteriu gebėjimai ir 
kompetencijos 

Sugebu dirbti su dauguma Microsoft Office programų, įskaitant gerus įgūdžius Word, Outlook, ir 
PowerPoint. 

  

  

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) A ir B kategorijų transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas 
  

 


