
                  
 
 
 

 PRELIMINARI

  

 
8.30 – 9.00 

 
Dalyvių registracija
 

 
 

9.00 – 9.10 
 

9.10 – 9.20 
 

9.20 – 9.40 

Konferencijos atidarymas. 
 

• Remigijus Šimaš
 

• Valdas Sutkus
 
• Akad.

Arbitražo instituto raidos tendencijos Lietuvoje
 

9.40 – 10.00 
 

 
Kavos pertrauk
 
 

10.00  I dalis: Teismo ir arbitražo
  

Moderatorius: 
Petrauskas, Vali
 

10.05 – 10.35 
 

 
10.35 – 11.05 

 
 

11.05 – 11.35 
 
 

11.35 – 11.55 

• Egidijus Laužikas
ir teismo jurisdikcijos 
 

• Andrius Smaliukas
advokatas

 

• Gediminas
advokatas

 
Diskusija 

 
12.00 - 12.55 

 
Pietūs 
 

13.00  II dalis: Arbitražo procesas. T
  

Moderatorius: 
SUTKIENĖ, partneris
 

13.05 – 13.30 
 
 
 

13.30 – 13.55 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.55 – 14.20 
 
 
 
 
 
 
 

• Akad.
Lietuva“, 
delokalizacijos principas?
 

•  Albertas Šekštelo
partneriai
- Teismo pagalbos apimtis
- Priskirtinumas
- Teismingumas
- Są
- Pakeitimas/panaikinimas
- Vykdymas
 

•  Rokas Bukauskas
advokatas
- Įrodym
- Teismo pagalba fiksuojant 
- Įrodym
 
 
 

            
 

PRELIMINARI  PROGRAMA 

 registracija 

Konferencijos atidarymas.  

Remigijus Šimašius, LR Teisingumo ministras 

Valdas Sutkus, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas (numatoma)

Akad. Vytautas Nekrošius, Vilniaus komercinio arbitražo teismo pirmininkas
Arbitražo instituto raidos tendencijos Lietuvoje  

Kavos pertraukėlė 

eismo ir arbitražo santykis. Kompetencija spr

Moderatorius: advokatė Vilija Vaitkutė Pavan, advokatų kontora „LAWIN Lideika, 
Petrauskas, Valiūnas“ 

Egidijus Laužikas, Lietuvos aukščiausiojo teismo teisė
ir teismo jurisdikcijos santykis: Lietuvos teismų praktika

Andrius Smaliukas, advokatų kontora „LAWIN Lideika, Petrauskas, Vali
dvokatas. Kompetencijos-kompetencijos doktrina. 

Gediminas Dominas, advokatų kontora „Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT“, 
dvokatas, partneris. Arbitražo ir bankroto proceso są

Arbitražo procesas. Teismo vaidmuo arbitražo procese

Moderatorius: advokatas Vilius Bernatonis, advokatų kontora TARK GRUNTE 
, partneris 

Akad. Valentinas Mikelėnas, advokatų kontora „Baltic Legal Solutions 
Lietuva“, advokatas, partneris. Arbitražo proceso teise 
delokalizacijos principas? 

Albertas Šekštelo, advokatų profesinė bendrija NORDIA Baublys ir 
partneriai, advokatas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas

Teismo pagalbos apimtis 
Priskirtinumas 
Teismingumas 
Sąlygos 
Pakeitimas/panaikinimas 
Vykdymas 

Rokas Bukauskas, advokatų kontora TARK GRUNTE SUTKIEN
advokatas. Teismo pagalba ir įrodymų rinkimas  

Įrodymų rinkimas teisme arbitražinėse bylose  
Teismo pagalba fiksuojant įrodymus 
Įrodymų rinkimas ir laikinosios apsaugos priemonė

 

 

erslo konfederacijos prezidentas (numatoma)  

Vilniaus komercinio arbitražo teismo pirmininkas. 

. Kompetencija spręsti ginčus  

 kontora „LAWIN Lideika, 

iausiojo teismo teisėjas. Arbitražinio teismo 
 praktika 

 kontora „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas, 

 kontora „Bernotas ir Dominas GLIMSTEDT“, 
Arbitražo ir bankroto proceso sąveika 

vaidmuo arbitražo procese 

 kontora TARK GRUNTE 

 kontora „Baltic Legal Solutions 
Arbitražo proceso teise - lex loci arbitri ar 

 bendrija NORDIA Baublys ir 
ų taikymas  

TARK GRUNTE SUTKIENĖ, 

 rinkimas ir laikinosios apsaugos priemonės  



                  
 
 

 
14.20 – 14.45 

 
 
 

14.45 – 15.00 

 
• Vigintas Višinskis

Probleminiai teismo ir arbitražo bendradarbiavimo klausimai
 

 
Diskusija 
 

15.00 – 15.15 
 

Kavos pertrauk

  
15.15  

 
III dalis: Arbitražo sprendim
pripažinimas ir 

  
Moderatorius: 
partneriai, partneris
 

15.20 – 15.50 
 
 
 
 
 
 

15.50 – 16.15 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.15 – 16.40 

• Egidijus Baranauskas
Arbitražo sprendimo apskundimas

- V
- Lietuvos teism
panaikinimo pagrindai

 
 

• Renata Beržanskien
Užsienio arbitraž

- Niujorko konvencija
vykdymo
- Lietuvos teism
- V
- V
- A
 

• Kęstutis Švirinas
advokatas
 Užsienio valstybi
ir bylose d

- 

- 

 
16.40 – 17.00 Diskusija 

 
 

17.00 Konferencijos

  

 
            Rėmėjai: 

 

            
 

Vigintas Višinskis, Lietuvos apeliacinis teismas, teisė
Probleminiai teismo ir arbitražo bendradarbiavimo klausimai

pertraukėlė 

Arbitražo sprendimų apskundimas. Užsienio arbitraž
pripažinimas ir vykdymas 

Moderatorius: advokatas Kęstutis Švirinas, advokatų kontora NORDIA Baublys ir 
partneriai, partneris 

Egidijus Baranauskas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo t
Arbitražo sprendimo apskundimas 

Valstybės teismo intervencijos į arbitražo bylą ribos
Lietuvos teismų praktika – vyraujančios nuostatos, arbitražo 

panaikinimo pagrindai 

Renata Beržanskienė, advokatų kontora „SORAINEN“, 
Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimas ir leidimas 

Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražų sprendim
vykdymo 

Lietuvos teismų praktika 
Viešosios tvarkos samprata 
Valstybės imunitetas 
Arbitražinis susitarimas ir ginčas dėl jo galiojimo 

stutis Švirinas, advokatų profesinės bendrija Nordia Baublys & partners
advokatas, partneris 
Užsienio valstybių teismų praktika bylose dėl arbitražo sprendim
ir bylose dėl arbitražo sprendimų pripažinimo ir leidimo vykdyti

 Užsienio valstybių teismų praktika bylose dėl arbitražo sprendim
apskundimo 

 Skirtinga Niujorko konvencijos nuostatų interpretacija sprendžiant bylas 
dėl užsienio arbitražų pripažinimo ir leidimo vykdyti

Konferencijos pabaiga  

 

teisėjas.  
Probleminiai teismo ir arbitražo bendradarbiavimo klausimai  

 apskundimas. Užsienio arbitražų sprendimų 

 kontora NORDIA Baublys ir 

jo Teismo teisėjas.  

 ribos 
ios nuostatos, arbitražo sprendimų 

 kontora „SORAINEN“, advokatė, partnerė. 
 pripažinimas ir leidimas vykdyti 

 sprendimų pripažinimo ir 

Nordia Baublys & partners, 

l arbitražo sprendimų apskundimo 
 pripažinimo ir leidimo vykdyti 

arbitražo sprendimų 

 interpretacija sprendžiant bylas 
 pripažinimo ir leidimo vykdyti 


