
  

 

 

 

 

Lietuvos advokatūra 
Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija (LJAA) 

 
 

KVIETIMAS 
 
 
Lietuvos advokatūra ir Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija (LJAA) maloniai kviečia 
Jus dalyvauti konferencijoje „Advokatų veiklos tradicijos ir naujovės: ar 
keičiamės?“, kuri vyks 2013 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijoje, Gedimino pr. 30, Vilnius. 
 
Šioje konferencijoje sužinosite daugiau apie Lietuvos advokatūros istoriją, apie informacinių 
technologijų įtaką advokatų veiklai, advokatų veiklos naujoves, alternatyvius ginčų sprendimų 
būdus, turėsite galimybę dalyvauti diskusijoje apie advokato profesiją. Konferencijos programą 
pridedame. Konferencijos pabaigai diskusiją kviečiame pratęsti „La Boheme“, Šv. Ignoto g. 4/3, 
Vilnius. 
 
Maloniai prašome Jūsų registruotis į konferenciją Lietuvos advokatūros interneto svetainėje iki 
2013 m. lapkričio 20 d. 17.00 val.   
 
 
Pagarbiai 
LJAA valdyba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Lietuvos Advokatūros ir LJAA konferencija 

„Advokatų veiklos tradicijos ir naujovės: ar keičiamės?“ 

 
2013 m. lapkričio 22 d., Vilnius 

Teisingumo ministerijos konferencijų salė 
 
Konferencijos tikslai – atsakyti į klausimus: 

 ką kiekvienas advokatas turėtų žinoti apie Lietuvos advokatūros istoriją, kokiomis vertybėmis 
vadovaujamės ir kokia mūsų Lietuvos advokatūros ateities vizija? 

 kokius iššūkius turime įveikti siekdami prisitaikyti prie el. erdvės teisinėje sferoje, kokius privalumus 
sukuria el. erdvė, ar turime vietos tobulėti? 

 kokios yra mediacijos ateities perspektyvos, kas lemia šio alternatyvaus ginčo būdo populiarumo augimą 
Lietuvoje, kokiomis savybėmis turi pasižymėti mediatorius siekdamas efektyvaus mediacijos proceso? 

 ar advokato reklama yra specifinė reklamos rūšis, kokie yra pagrindiniai advokatų reklamos ribojimai, ar 
advokato reklama yra suderinama su advokato profesija? 

 
Konferencijos programa: 

8.30 – 9.00 Registracija 

9.00 – 9.20 Konferencijos atidarymas 

 - Leonas Virginijus Papirtis, Advokatų tarybos pirmininkas, advokatas 
- Dina Adomavičiūtė, LJAA Prezidentė, advokatų kontoros Borenius advokatė 

9.20 – 10.45 Lietuvos advokatūrai – 95 m.: tradicijos ir vertybės  

 - Istorinis pagrindas - įkvėpimas jaunajai advokatų kartai 
Eglė Matuizaitė, advokatų kontoros Matuizaitė ir partneriai advokatė 

- Lietuvos advokatūros tradicijos ir vertybės: ko siekti jaunajai kartai? 
Kazimieras Motieka, advokatų profesinės bendrijos Motieka ir Audzevičius 
advokatas, partneris 

- Lietuvos advokatūros ateities siekiai 
Liudvika Meškauskaitė, Advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja, advokatė 

10.45 – 11.00 Kavos pertrauka 

11.00 – 12.00 Diskusija - Lietuvos advokatūros ir advokatų tradicijos: žinome ar girdėjome, 
tęsti ar keisti? 

 Diskusijos tikslai: 
-  Įvardinti advokatūros ir advokatų tradicijas. Pasvarstyti, ar advokatūros ir advokatų 

tradicijas suprantame vienodai. 
-  Aptarti, kas yra Lietuvos advokatūros tradicijos advokatams šiandien? Ko 

pasigendame? 
- Ar yra tokių tradicijų, kurias advokatūrai reikia puoselėti ar įgyti? Ar yra nereikalingų 

tradicijų („raudonoji knyga“)?  

http://www.advoco.lt/lt/advokatai/praktikuojanciu-advokatu-sarasas/offices/73046


 
Diskusijos dalyviai:  
- Kazimieras Motieka, advokatų profesinės bendrijos Motieka ir Audzevičius 

advokatas, partneris 
- Renata Beržanskienė, Advokatų tarybos narė, advokatų kontoros SORAINEN 

advokatė, partnerė 
- Jonas Saladžius, Advokatų tarybos narys, advokatų kontoros Eversheds Saladžius 

advokatas, vadovaujantis partneris 
- Valdemaras Bužinskas, Lietuvos advokatūros Revizijos komisijos narys, advokato 

V. Bužinsko kontoros advokatas  
- Henrikas Celencevičius, Lietuvos advokatūros Revizijos komisijos narys, Vilniaus 

advokatų kontoros SPES advokatas 

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka 

13.00 – 13.45 Advokato veikla elektroninėje erdvėje 

 - Pusmetis su e-teismų sistema: privalumai ir trūkumai 
Nacionalinės teismų administracijos atstovas 

- E-teismų paslaugos teismų akimis:  
Vytautas Zelianka, Vilniaus apygardos teismo pirmininkas 

- IT vystymasis ir įtaka advokatams: prognozės 
Martynas Bieliūnas, Microsoft rinkodaros vadovas 

13.45– 14.30 Reklamos naujovės advokatų veikloje  

 - Teisinių paslaugų marketingo ABC 
Tomas Bagdanskis, advokatų profesinės bendrijos „Bagdanskis iLaw“ advokatas, 
partneris 

- Reklama, kuri atitinka advokato veiklos principus  
Jonas Saladžius, Advokatų tarybos narys, advokatų kontoros Eversheds Saladžius 
advokatas, vadovaujantis partneris 

- Kuo išsiskiria advokatų reklama? Ar konkuruosime su telekomunikacijų 
bendrovėmis dėl reklamos ploto? 
Vaida Zykutė, advokatų kontoros SORAINEN plėtros ir rinkodaros vadovė  

14.30 – 14.45 Kavos pertrauka 

14.45 – 15.45 Mediacija advokato veikloje 

 - Mediacija advokato veikloje - naujos galimybės ir iššūkiai  
Natalija Kaminskienė, advokatų profesinės bendrijos Sviderskis, Kaminskienė ir 
partneriai advokatė 

- Advokatas kaip mediatorius: iššūkiai praktikoje 
- Renata Beržanskienė, Advokatų tarybos narė, advokatų kontoros SORAINEN 

advokatė, partnerė 
- Interesų konflikto tikimybė advokato – mediatoriaus veikloje 

Mindaugas Kukaitis, Advokatų garbės teismo pirmininkas, advokatas 

16.00 – Konferencijos uždarymas 

 „La Boheme“, Šv. Ignoto g. 4/3, Vilniuje 
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