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MINDAUGAS KUKAITIS

IŠSILAVINIMAS, AKADEMINIAI INTERESAI: 
1996 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

PROFESINĖ PATIRTIS ADVOKATŪROJE:  
1996 m. lapkričio 20 d. tapo advokato padėjėju, 1999 m. 

birželio 10 d. pripažintas advokatu ir tų pačių metų rugpjūčio 
19 d. įrašytas į praktikuojančių advokatų sąrašą. Visada domė-
josi advokato profesinės etikos klausimais ir 2008–2011 m. 
buvo Advokatų garbės teismo narys, pirmininko pavaduotojas, 
2011–2014 m. – Advokatų garbės teismo pirmininkas. 2014 m. 
gegužės 16 d. išrinktas į Advokatų tarybą ir nuo rugpjūčio pa-
skirtas Drausmės komiteto pirmininku. 2015–2016 m. Advo-
katų etikos kodekso projekto rengimo grupės pirmininkas. 
Šachmatų „Žaibo“ turnyro „Advokatūros taurė“ iniciatorius ir 
organizatorius.

Šiuo metu profesinę veiklą vykdo advokatų kontoroje „Ku-
kaitis ir partneriai“.

EDMUNDAS BUDVYTIS

Gerbiami Kolegos,

Advokatūroje nariu esu nuo 1991 metų. Aktyviai dalyvau-
damas jos augime, tobulėjime ir veikloje per visus darbo metus 
mačiau įvairių pokyčių – gerų ir galėjusių būti geresniais. Šiuo 
metu Advokatūroje nuveikta daug, siekiai dideli, bet tai – ne 
riba.

Kaip Jums žinoma, dabar esu Advokatų tarybos narys, pra-
eitoje kadencijoje buvau Advokatų garbės teismo nariu, prieš 
tai dar vieną kadenciją buvau Advokatų tarybos nariu. 

Sukaupta darbine patirtimi vertindamas Advokatūros pas-
tarųjų metų veiklą, matau galimybių ją sustiprinti ir prisidėti 
prie kiekvieno nario interesų atstovavimo ir visos gildijos au-
toriteto gerinimo. Tuo labiau, kad mūsų gildijos augimo, advo-
katų veiklos formų įvairovės vystymasis bei kitos tendencijos, 
kurias būdamas savivaldos organuose matau, reikalauja mūsų 
veiklą reguliuojančių įstatymų ir kitų poįstatyminių normų di-
namikos. Jau šioje kadencijoje esame numatę vystymo kryptis 
todėl norėčiau Jūsų, Kolegos įgalinimų pradėtų darbų tąsai ir 
ateinančioje kadencijoje.   

Pagarbiai
Edmundas Budvytis
Advokatas

PROF. DR. ROMUALDAS DRAKŠAS

Romualdas Drakšas yra vienas aukščiausios teisinės kvalifi-
kacijos advokatų, esantis Lietuvos advokatūros nariu nuo 1997 
metų. Baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą jis eksternu 
studijavo doktorantūroje ir 2002 m. apgynė socialinių mokslų 

(teisės krypties) daktaro disertaciją „Mirties bausmės istori-
niai, komparatyviniai ir filosofiniai aspektai“. Tais pačiais me-
tais išleido mokslinę monografiją „Mirties bausmė: situacija ir 
perspektyvos“. Pedagogine veikla advokatas užsiima nuo 1999 
metų ir šiuo metu yra Mykolo Romerio universiteto profeso-
rius. Nuo 2013 m. jis yra Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. 
Advokatas taip pat aktyviai dalyvauja Lietuvos advokatūros 
savivaldoje; Romualdas Drakšas yra Baudžiamosios ir bau-
džiamojo proceso teisės komiteto narys bei žurnalo „Lietuvos 
advokatūra“ redakcinės kolegijos narys. Advokatas stažavosi 
Acheno miesto (Vokietija) apylinkės teisme bei Freiburgo uni-
versitete. 

Sukaupęs didžiulę advokato ir mokslinio darbo patirtį 
Romualdas Drakšas 2012 m. parengė ir išleido monografiją 
„Advokatas: veiklos pagrindai ir problemos“. Daugelį savo no-
vatoriškų idėjų jis yra paskelbęs daugiau nei 50 mokslinių dar-
bų: mokslinių monografijų, vadovėlių, mokymo priemonių ir 
straipsnių. Jis taip pat yra ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso komentaro bendraautorius.

Romualdas Drakšas taip pat yra žinomas ir kaip fantastinių 
bei istorinių knygų autorius išleidęs 8 grožines knygas.

RAIMUNDAS LIDEIKA

GIMIMO DATA:
1965 m. balandžio 16 d.

IŠSILAVINIMAS, AKADEMINIAI INTERESAI:
1990 m. baigė Vilniaus universiteto teisės fakultetą

PROFESINĖ PATIRTIS ADVOKATŪROJE:
Profesinę karjerą Lietuvos advokatūroje (tuometėje Lie-

tuvos advokatų kolegijoje) pradėjo 1990 m. liepos 24 d. sta-
žuotoju Vilniaus pirmoje juridinėje kontoroje pas advokatą 
K. Rakauską. Sėkmingai išlaikęs egzaminus pirmuosius sa-
varankiškos advokato praktikos žingsnius žengė toje pačioje 
kontoroje. Pasirinko gynėjo baudžiamosiose bylose specializa-
ciją. 1992 rugsėjo 15 d. įsteigė 3 advokatų kontorą „Lideika, 
Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“, kuri šiandien žinoma kaip 
advokatų kontora „Ellex Valiūnas ir partneriai“. Advokatas du 
kartus buvo paskirtas Advokatų garbės teismo nariu, pirmąjį 
kartą 1998 metais, antrąjį – 2002 metais. Advokatas buvo iš-
rinktas Tarybos nariu 2015-2018 m. kadencijoje.

Rezultatas, kurį ketinama pasiekti šioje advokatų tarybos 
kadencijoje

Mano pagrindinis tikslas prisidėti prie Advokatų tary-
bos funkcijų, kurių Advokatūros įstatyme nustatyta net 21, 
įgyvendinimo. Remdamasis sukaupta patirtimi ankstesnėje 
Advokatų tarybos kadencijoje, matau, kad kolegoms advoka-
tams svarbus Advokatūros tarybos palaikymas. Todėl dėsiu vi-
sas pastangas, kad įtvirtintume Tarybą kaip kolegų advokatų 
teisių ir interesų gynėją. 

KANDIDATAI Į ADVOKATŲ TARYBĄ:
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DIANA VAITKEVIČIENĖ

Esu advokatė Diana Vaitkevičienė. Į Lietuvos praktikuojan-
čių advokatų sąrašą LA advokatų tarybos sprendimu esu įrašyta 
2005-10-20. Esu Lietuvos teisininkų draugijos narė nuo 2008 
metų, dvi kadencijas buvau pirmininkės pavaduotoja ir dvi – 
pirmininke. Alytaus advokatų klube buvau sekretore, viceprezi-
dente, Prezidente. Aktyviai dalyvavau advokatų bendruomenės 
renginiuose, teikiau nemokamas konsultacijas Pusiaukelės na-
muose, dalyvavau profesijos pristatymo renginiuose mokyklo-
se, Alytuje organizavau seminarus, įvairius susitikimus su AT 
nariais, organizavau advokatų meno darbų parodą. Esu VGTP 
komiteto narė. Už aktyvią visuomeninę veiklą Lietuvos Advo-
katūros pirmininkų buvau apdovanota padėkomis, dovanomis.

Ištekėjusi, turiu dvi dukras – Brigitai 23 metai, Deimilei – 15 m. 
Domiuosi kelionėmis, knygomis, sodybos puoselėjimu.

DR. EDGARAS DEREŠKEVIČIUS

Taigi, kadangi LR Advokatūros Advokatų tarybos nariais 
gali būti advokatai, turintys ne mažesnį kaip dešimties metų 
advokato veiklos stažą,  atitinku šį reikalavimą, kadangi į 
praktikuojančių advokatų sąrašą esu įrašytas jau nuo 2003-ųjų 
metų (Advokato padėjėju pradėjau dirbti nuo 2001-ųjų metų, 
Šilalės advokato Bronislovo Sandaro kontoroje). 2002-2004 
metais teko paragauti ir dėstytojo duonos, nurodomu laikotar-
piu (tuometiniame) Lietuvos teisės universitete dirbau Teisės 
fakulteto Baudžiamojo proceso katedros asistentu-dėstytoju. 

Atsižvelgiant į dinamišką ir permanentinę teisinės aplin-
kos kaitą, o taip pat į tai, kad Lietuvos advokatūros Advokatų 
taryba ypatingai didelį dėmesį skiria profesiniam advokatų to-
bulėjimui, jų veiklos efektyvinimui, praktikuojant daugiausia 
baudžiamosios teisės srityje, iškilo asmeninis poreikis padaryti 
efektyvesnę ir asmeninę profesinę veiklą, tad šiuo tikslu 2013-
ais metais Mykolo Romerio universitete, apsigyniau teisės 
mokslo krypties daktaro mokslo laipsnį, daktaro disertacijos 
tema: „Kriminalistikos metodų taikymas gynėjo procesinėje 
veikloje: nuo teorijos iki metodikos“.

Dalyvauju visuomeninėje veikloje, nuo 2014-ųjų metų esu 
Lietuvos kriminalistų draugijos narys.

Atsižvelgiant į tai, kad Advokatų tarybos misija – būti advo-
katūros savivaldos institucija, siekiančia optimalaus balanso 
tarp saugotinų advokatūros tradicijų ir šiuolaikinių jos poreikių 
bei lūkesčių, efektyviai moderuojant jos veiklą ir užtikrinant 
teisinės gynybos prieinamumą bei kokybę, manau tam tikrą 
indėlį siekiant šių tikslų, iki šiol pavyko įnešti, nes nuo 2015-
ųjų metų Lietuvos Advokatūroje įkūrus  Lietuvos advokatūros 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos komitetą, tapau šio 
komiteto pirmininku. Kaip žinia dėl to, jog valstybei pagal tei-
sės aktus priskirtina tik pareiga užtikrinti visuomenei teisinės 
pagalbos prieinamumą ir advokatų, teikiančių valstybės ga-
rantuojamą teisinę pagalbą, veiklos garantijas, o Valstybės ga-
rantuojamos teisinės pagalbos tarnyba per savo vadovybę nuo 
pat šios vadovybės pasikeitimo 2014 metais (bei po Tarnybos 
reorganizavimo dienos) ėmė destruktyviai veikti jos ir advoka-
tų santykius bei darbinę atmosferą. Iškilo reali būtinybė atsto-
vauti Lietuvos advokatų teikiančių antrinę teisinę pagalbą tiek 
nuolat, tiek prireikus teisėtus profesinius interesus santykiuo-
se su VGTPT. Nes VGTPT dirbtinai sudarydama advokatams 
skirtingas antrinės teisinės pagalbos teikimo sąlygas bylose, 
netolygiai užtikrindama darbo krūvius, nepasitvirtinus bylų 
skirstymo advokatams kriterijų, daro tiesioginį neigiamą po-
veikį advokatų teikiamų paslaugų kokybei ir taip diskriminuoja 
dalį piliečių, savalaikiai neužtikrinant antrinės pagalbos. Kitų 

asmenų byloms (pasiruošimui joms) advokatai priversti skirti 
ženkliai mažiau laiko, neretai užsiimti bylinėjimusi teismuose 
dėl nepagrįstai neišmokėto darbo užmokesčio, dėl ko nukenčia 
antrinės teisinės pagalbos kokybė ir taip pažeidžiamos kitų gi-
namųjų teisės. Todėl yra nuolatinis poreikis spręsti iškylančias 
problemas ne tik Advokatūros, bet ir LR Teisingumo ministe-
rijos lygmeniu.

Taigi, kaip Advokatūros kolegialios patariamosios instituci-
jos, sudarytos siekiant užtikrinti Lietuvos advokatūrai paves-
tų funkcijų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityje 
tinkamą įgyvendinimą, man vadovaujant nuo 2015-06-18 Lie-
tuvos advokatūros advokatų tarybos sprendimu patvirtintam 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos komitetui, pavyko 
prisidėti prie advokatų iniciatyvos paskubinti Respublikos fi-
nansų ministeriją dėl  užmokesčio už antrinę teisinę pagalbą 
advokatams bazinio dydžio (UBD) padidinimo, taip pat pavyko 
pasiekti, kad būtų patobulintas teisės aktas „Dėl už antrinės 
teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpi-
ninkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių 
patvirtinimo“, pagal kurį ėmė būti apmokama ne daugiau kaip 
viena valanda už advokato pasirengimą prieš kiekvieną teismo 
posėdį. 

Todėl spręsti su advokatų antrinės teisinės pagalbos teiki-
mo problematika susijusius klausimus, o tuo pačiu ir prisidėti 
prie kitų Advokatūros iniciatyvų, būtų lengviau dalyvaujant 
Lietuvos Advokatų tarybos veikloje.

DR. TOMAS BAGDANSKIS

Iškart po teisės magistro studijų VU TF, būdamas 22 m., 
tapau advokato padėjėju, o nuo 2002 m. esu praktikuojantis 
advokatas. 2008 m. įgijau verslo vadybos magistro laipsnį, esu 
išleidęs knygą „Teisinių paslaugų marketingas“. Nuo 2011 m. – 
APB „iLaw“ advokatas. 

Keliolikos metų advokato darbo patirtis leido susiformuoti 
pagrįstą požiūrį į mūsų bendruomenę, jos galimybes ir iššū-
kius. Manau, kad augantis advokatų ir jų padėjėjų skaičius, kar-
tų skirtumai, menkas kolegiškumo lygis, nuolatinio mokymosi 
ir naujų įgūdžių poreikis, globalėjanti ir auganti konkurencija 
tarp teisininkų, nauji teisinių paslaugų teikimo būdai, kintan-
tys klientų poreikiai, IT plėtra, visuomenės požiūris į advoka-
tus kaip atskirą teisininkų kategoriją reikalauja strateginių at-
sakymų ir plano, kaip mes, advokatūra, pasinaudosime šitomis 
galimybėmis ir įveiksime minėtas grėsmes.

Turiu idėjų ir nuoširdaus noro prisidėti prie advokatų ben-
druomenės stiprinimo. Advokatų valdymo organus matau kaip 
tuos, kurie ne tik vykdo įstatymo priskirtas funkcijas, bet ir 
geba advokatus burti išvien bei kurti papildomą vertę ben-
druomenei ir Lietuvos valstybei. Advokatūra turi asocijuotis 
su paslaugia, skaidria, atvira, vertę kuriančia institucija, kuriai 
ir priklausyti yra garbė. 

Advokatų taryba – kolegialus organas, tačiau neatleidžian-
tis nuo asmeninės iniciatyvos ir atsakomybės prisiėmimo, to-
dėl siekčiau kuruoti man deleguotą sritį, svarbią advokatūrai. 
Tikiu, kad turiu ne tik noro, bet ir gebėjimų vykdyti Advokatų 
tarybos nario pareigas. Mano stiprybės – orientacija į bendra-
darbiavimą, aktyvumas, atsakomybės prisiėmimas, pažadų 
tesėjimas, mano silpnybės – siekiant tikslo prioritetas santy-
kiams ar pačiam būdui tikslui pasiekti, tam tikrais atvejais – 
per didelis pasitikėjimas aplinka. Keliu savo kandidatūrą pa-
skatintas kolegų, o nuveikti darbai gali pasakyti daugiau nei 
aš pats.   

Daugiau apie mane rasite www.bagdanskis.lt 
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DR. DALIA FOIGT-NORVAIŠIENĖ

Aš, Dalia Foigt-Norvaišienė, apsisprendžiau kandidatuoti 
į Lietuvos Advokatūros Advokatų Tarybą. Kodėl? 

Būsiu atvira.
Per mano daugiau nei 20 metų advokato darbo patirtį tiek 

Lietuvoje, tiek už jos ribų, tikiu, kad dauguma mane pažįstate: 
kaip buvusią dėstytoją, baigiamųjų darbų vertintoją, egzami-
nų komisijos narę; su kitais teko susitikti man arbitruojant, 
atstovaujant klientus ar kitoje profesinėje veikloje; dar kiti 
mane pažįstate, kaip įvairių organizacijų, asociacijų tarybos 
ar valdybos narę. Esu sukaupusi platų kontaktų ratą tarptau-
tiniame lygmenyje, tiek akademinėse bendruomenėse, tiek 
ir profesiniame tinkle. Taupydama Jūsų laiką, bet tuo pačiu 
norėdama patenkinti smalsumą tų, su kuriais susitikti dar 
neteko, kviečiu su mano išsamesne biografija bei veiklos sri-
timis susipažinti šioje nuorodoje: https://www.cobalt.legal/
lt/komanda/dr-dalia-foigt-norvaisiene.

Kandidatuoju visų pirma todėl, kad turiu minčių ir idėjų, 
kaip suefektyvinti Lietuvos advokatų tarybos darbą. Savo pa-
tirtimi, sukauptu kontaktų ir ryšių tinklu galiu būti naudinga 
mūsų organizacijai, noriu telkti advokatus. Nebijau iššūkių, 
esu atidi klausytoja. Advokatų taryboje galėčiau būti atsakin-
ga už ryšius su užsieniu, už narių telkimą, priėmimą, bendra-
vimą, naujų mūsų bendruomenės narių mentorystę.

Esu pasirengusi dirbti mūsų visų labui. Jei tikite ir pasiti-
kite, kviečiu palaikyti mano kandidatūrą balandžio 13 d. rin-
kimuose. O aš pažadu, kad Jūsų nenuvilsiu.

DR. DARIUS SAULIŪNAS

VU Teisės fakultetą baigė 2000 metais. Praktikuojantis 
advokatas nuo 2004 metų. 2007 metais LTU Tarptautinės 
teisės ir ES teisės institute įgytas socialinių mokslų teisės 
krypties daktaro laipsnis. 2004-2010 metais dirbo advokatu 
Advokatų kontoroje Jokubauskas ir partneriai, nuo 2010 m. - 
Advokatų profesinės bendrijos „Euroteisės biuras“ advokatas, 
partneris. Nuo 2006 m. Čekijos arbitražo teismo.eu domenų 
vardų ginčų arbitras. Šiuo metu yra VU partnerystės profeso-
rius, dėsto „Informatikos teisės“ kursą. VšĮ „NVO teisės ins-
titutas“ steigėjas, valdybos narys ir ekspertas nuo 2004 metų. 
Nuo 2000 m. yra dirbęs MRU TF, Lietuvos karo akademijos ir 
VU TVM lektoriumi (Tarptautinės teisės, ES teisės, JAV tei-
sės, Informatikos teisės, Civilinės teisės ir kt. kursai). 2006–
2016 m. Žinių radijo laidos „Mano teisė“ autorius ir vedėjas. 
1999-2004 m. žurnalo JUSTITIA ats. redaktorius, 2001-2006 
m. žurnalo „Lietuvos Advokatūra“ ats. redaktorius, iki 2014 
m. - red. kolegijos narys. 2007-2009 m. – Lietuvos teisininkų 
draugijos sekretorius. ELSA Lietuva garbės narys. 2000-2001 
m. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ 
valdybos pirmininkas. 

Asmeninės savybės: geri darbo komandoje įgūdžiai, lyde-
rystė, demokratiškumas, kūrybingumas, racionalumas, nuo-
širdumas, pozityvumas.

Mano trys idėjos Lietuvos advokatūrai, kurių siekčiau, jei 
būčiau išrinktas Tarybos nariu:

1. Praktikuojančio advokato mėnesinė įmoka turi būti su-
mažinta iki 20 Eur, advokato padėjėjo – iki 10 Eur; mo-
kymo seminarai praktikuojantiems advokatams turi būti 
nemokami arba paliktas tik simbolinis registracijos mo-
kestis; finansinius srautus būtina optimizuoti pasitelkiant 
į pagalbą nepriklausomą išorinį finansų analitiką/kon-
sultantą. Advokatų profesinio fondo steigimo galimybių 

studijos parengimas (tikslas: advokatų senatvės pensijos 
dalies mokėjimas ir pan.).
2. Savivaldos reforma: grįžimas prie advokatų delegatų 
pusmetinių konferencijų vietoje neefektyvių kasmeti-
nių visuotinių susirinkimų; tai sukurtų realias galimybes 
specializacijai atsirasti, į kūrybinį darbą būtų įtraukti visi 
advokatų delegatai per darbo grupes, o galutiniai sprendi-
mai būtų priimami plenariniuose posėdžiuose. 
3. Advokato profesijos prestižo kėlimas: savo vizijos ir 
misijos visuomenėje išgryninimas, žinomumo ir įvaizdžio 
gerinimo programų įgyvendinimas, nepriklausomų viešų-
jų ryšių konsultantų pasitelkimas. Vidinės komunikacijos 
gerinimas (tame tarpe korporatyvinio leidinio „Lietuvos 
advokatūra“ atkūrimas). Ryšių su kitomis organizacijomis 
ir institucijomis stiprinimas ir bendrų interesų gynimas 
(Lietuvos Teisininkų Draugija, Notarų rūmai, Teisėjų Aso-
ciacija, Antstolių rūmai, Nacionalinė teismų Administraci-
ja, Teisingumo ministerija, Seimas ir kt.).   
   
SAULIUS DAMBRAUSKAS

1. Saulius Dambrauskas, 55 metų advokatas, žinomo disi-
dento, mokslininko Liudo Dambrausko sūnus.

2. Savo asmenine iniciatyva bei pasiūlymais aktyviai da-
lyvavo tiek Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo procesuose, 
tiek rengiant Lietuvos Konstituciją bei svarstant pamatinius 
valstybės įstatymus; buvo pirmosios Kauno savivaldybės ta-
rybos narys.

3. Nuo pat pirmųjų dienų buvo vienas iš Sąjūdžio aktyvistų 
Kaune.

4. Dar būdamas jaunas teisininkas-mėgėjas 1992 m. paren-
gė ir pateikė Pirmajam pasaulio lietuvių teisininkų kongresui 
straipsnį „Konstitucinės respublikos doktrina“, kurio tezės 
buvo įtrauktos į Kongreso medžiagą.

5. Advokatas nuo 2004 m..
6. 2011 metais sėkmingai apgynė visuomenės interesą Eu-

ropos Teisingumo Teisme (Liuksemburge).
7. 2013 metais Lietuvos Advokatūra Saulių Dambrauską 

įvertino už pilietiškumą, nepriekaištingą teisinės pagalbos 
teikimą, žmogaus teisių ir viešojo intereso gynimą bei svarų 
indėlį stiprinant teisinę valstybę ir advokatų profesinę ben-
druomenę.

8. Šiuo metu aktyviai dalyvauja pilietiniuose procesuose, 
aplinkosauginėse bei pilietinių teisių gynimo bylose.

GINTAUTAS BARTKUS

Gintautas Bartkus advokato karjerą pradėjo 1995 me-
tais: buvo advokatų kontorų Lideika, Petrauskas, Valiūnas 
ir partneriai (dabar – Valiūnas Ellex), TGS Baltic, advokatų 
profesinės bendrijos Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus (Baltic 
Legal Solutions) partneriu,  seniūnu ir valdybos pirmininku. 
Gintautas yra baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, 
kur šiuo metu yra partnerystės docentas ir dėsto bendrovių 
teisę. Gintautas Bartkus buvo pakviestas kaip mokslinis ben-
dradarbis ir vizituojantis profesorius tokiuose universitetuose 
kaip Helsinkio universitetas (Suomija), Jhon Marshall teisės 
mokykla (JAV), Ǻalborg universitetas (Vokietija), Jean Mou-
lin universitetas (Prancūzija) bei įvairiose Europos sąjungos 
institucijose.

Gintautas Bartkus aktyvus advokatų bendruomenės na-
rys, padėjęs spręsti klausimus susijusius su advokatų profesi-
nių bendrijų veikla, advokatų veiklos apmokestinimu, advo-
katų veiklos reklamos ir teisinės pagalbos reglamentavimu, 
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ne kartą gynė advokatūros interesus Seime, Vyriausybėje ir 
kitose valstybės institucijose. Advokatas buvo Lietuvos Res-
publikos advokatūros įstatymo, teisinės pagalbos įstatymų 
rengimo darbo grupės narys. 2014-2018 metais buvo išrink-
tas į Advokatų tarybos narius. 

„Mano tikslas – stiprinti advokatūros savivaldą ir nepri-
klausomumą. Deja, kartais patys sau tampame priešais, pri-
sikuriame tvarkų ir procedūrų, kuriose ir patys nebesusigau-
dome. Ir svarbiausia, niekas jų neverčia kurti, nei ministerija, 
nei Seimas, tai padarom savo rankomis. Laikas būtų pagalvoti 
apie biurokratijos mažinimą“, – taip Gintautas trumpai api-
būdina iššūkius, su kuriais teko susidurti Advokatų tarybos 
veikloje.

Gintautas yra daugelio straipsnių, pranešimų ir tyrimų au-
torius, nuo 2005 metų patariantis Europos Komisijai bendro-
vių teisės modernizavimo klausimais, yra vienas iš Europos 
modelinio bendrovių akto (EMCA) autorius ir Tarptautinio 
investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) narys. Gintautas 
Bartkus buvo Lietuvos Respublikos teisingumo ministras bei 
darbo grupių rengusių Lietuvos Respublikos civilinis kodekso, 
akcinių bendrovių įstatymo, mažųjų bendrijų įstatymų pro-
jektus narys. 

„Advokatų savivaldos pirminė užduotis – ne prižiūrėti ko-
legas, o ginti jų teises ir saugoti advokatūros nepriklausomu-
mą. Tikiuosi pamatyti naują Advokatūros įstatymo redakciją, 
kurioje būtų atsisakyta smulkmeniško advokatūros veiklos 
reglamentavimo – tai turi būti savivaldos kompetencija, ir 
dėmesys sutelktas advokato veiklos realioms garantijoms ir 
teisėms“, – tokius ateities iššūkius įvardina Gintautas.  

Šiuo metu Gintautas Bartkus tęsia advokato praktika ir 
vadovauja tarptautiniam advokatų kontorų tinklo Deloitte 
Legal praktikoms Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

VIDA ŠEIKIENĖ

Nuo 1975 m. iki 1980 m. mokiausi Vilniaus universiteto 
teisės fakultete. 

Baigusį jį, 1980 m. buvau paskirta į Lietuvos advokatūrą. 
Stažuotę atlikau Klaipėdos juridinėje konsultacijoje, o nuo 
1981-02-01 mano darbo vieta buvo Kauno juridinėje konsul-
tacijoje (dabar –Kauno miesto advokatų kontora). 

Nuo 1981-08-01 iki 2003m. kovo mėn. – Klaipėdos advo-
katų kontoros advokatė. 1996-1998 m.  šios kontoros seniū-
nė. 

2003m. kovo mėn. 20d. buvo įregistruota Advokatės Vidos 
Šeikienės kontora.

Darbo stažas advokatūroje 37 metai. 

DALYVAVIMAS ADVOKATŲ 
SAVIVALDOS ORGANUOSE:
1. Advokatų visuotinio susirinkimo nutarimu 1990 (ar 

1991m.) buvau išrinkta revizijos komisijos nare;
2. 1999-2000 m. Advokatų garbės teismo, kurio pirminin-

ku buvo advokatas K. Rakauskas, narė;
3. 2001-2003 m. Advokatų garbės teismo, kurio pirminin-

ku buvo advokatas P. Kudaba, narė; 
4. Esu įrašyta į sąrašą advokatų, įgaliotų dalyvauti atlie-

kant kratą ar poėmį advokato darbovietėje, gyvenamosiose 
patalpose (ir kt.).

2017-12-08 už nuopelnus Lietuvos advokatūrai buvau ap-
dovanota Advokato garbės ženklu.

 
Pagarbiai
Advokatė Vida Šeikienė

DOC. DR. REMIGIJUS MERKEVIČIUS 
Remigijus Merkevičius, gimęs 1975 m. rugpjūčio 2 d., 

1997 m. sėkmingai baigė teisės studijas Vilniaus universiteto 
Teisės fakultete (toliau – VU TF), o 1999 m. magna cum laude 
įvertinimu ir teisės magistro (LL.M.) studijas J. W. Goethe 
universiteto Teisės fakultete Frankfurte prie Maino, Vokie-
tijoje. Mokslinius tyrimus VU TF, J. W. Goethe universiteto 
Teisės fakultete ir Max Planck užsienio šalių ir tarptautinės 
baudžiamosios teisės institute Freiburge (Vokietijoje) vaini-
kavo 2005 m. VU TF apginta socialinių mokslų (teisės) dak-
taro disertacija tema „Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo 
asmens samprata teisinės valstybės baudžiamajame procese“. 
2014 m. Vilniaus universitete R. Merkevičiui suteiktas docen-
to pedagoginis vardas. Šiuo metu R. Merkevičius yra VU TF 
Baudžiamosios justicijos katedros docentas, Vilniaus univer-
siteto rekomenduojamas baudžiamojo proceso, žmogaus tei-
sių apsaugos baudžiamajame procese ekspertas. 

Advokato profesinę praktiką R. Merkevičius pradėjo 1999 
m., tapdamas advokato K. Stungio padėjėju. Atlikęs advoka-
to padėjėjo praktiką ir išlaikęs advokato egzaminą, 2001 m. 
pradėjo savarankišką advokato profesinės veiklos kelią. Įgyta 
gyvenimiška ir advokato profesinė patirtis, gilios teisės ži-
nios, erudicija ir kvalifikacija bei autoritetas ir pasitikėjimas 
profesinėje bendruomenėje leido R. Merkevičiui 2006 – 2007 
m. sėkmingai atlikti XIV-osios Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės Ministro Pirmininko patarėjo teisės klausimais pareigą. 
2015 – 2018 m. R. Merkevičius buvo Advokatų egzaminų ko-
misijos nariu. Šiuo metu R. Merkevičius praktikuoja advoka-
tų profesinėje bendrijoje „Merkevičius, Juonys ir partneriai“. 
Praktikos sritis – kriminalinė justicija. 

Moksliniame diskurse ir kasdienėje praktinėje advokato 
veikloje R. Merkevičius stengiasi įtvirtinti ir aktyviai gina 
naują, modernią Lietuvos baudžiamojo proceso paradigmą 
– Baudžiamojo proceso kodekso komentaruose, ne vieno-
je monografijoje ir daugybėje mokslinių straipsnių, taip pat 
kasdieniuose procesiniuose raštuose vienas pirmųjų pabrėžė 
Konstitucijos ir žmogui kaip asmenybei būdingo įgimto oru-
mo svarbą, pristato ir aktyviai vysto fundamentalią advoka-
to prasmę ir paskirtį baudžiamajame procese, plėtoja teisei į 
gynybą aktualius teismo nešališkumo, proceso operatyvumo, 
advokato aktyvumo, įrodymų leistinumo ir daugelį kitų pro-
cesinių institutų. 

R. Merkevičius – stipri, reikiamas lyderio savybes turin-
ti asmenybė, gebanti suderinti atsakingiems ir ryžtingiems 
sprendimams būtinas žinias ir gyvenimišką patirtį. R. Merke-
vičiaus vardas profesinėje bendruomenėje neatsiejamas nuo 
novatoriškumo priimamuose sprendimuose, ne susitaikėliš-
kumo, atjautos silpnesniam ir siekio pagelbėti pagalbos rei-
kalingam. Tai asmeninės ir profesinės savybės, kurias būtina 
panaudoti bendrai Lietuvos advokatūros gerovei. 

ARŪNAS MARCINKEVIČIUS

GIMĖ 
1964 m. vasario 24 d., Vilniuje. 

IŠSILAVINIMAS 
1993 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Įgijo 

vienpakopį aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. 

PROFESINĖ VEIKLA LIETUVOS ADVOKATŪROJE 
1995-1997 metais dirbo advokatės Marijos Matijošienės 

padėjėju Vilniaus miesto II-oje advokatų kontoroje;
2004 m. spalio 21 d. Lietuvos advokatų tarybos sprendimu 
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pripažintas advokatu;
2005 m. sausio 19 d. Lietuvos advokatų tarybos sprendi-

mu įrašytas į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą;
Nuo 2005 m. sausio 19 d. ir verčiasi advokato praktika.

ADVOKATO DARBO VIETA
Advokatų kontora „Balticus Advocatus“. 

ADVOKATO CREDO
„Jei privalau rinktis vieną iš dviejų: Taiką ar Teisingu-

mą, aš renkuosi Teisingumą“ [Teodoras Ruzveltas, JAV Pre-
zidentas] 

TADAS KELPŠAS

Gerbiami Kolegos,

Kiekvieni rinkimai į Advokatų Gildijos organus mums yra 
nepaprastas įvykis. Per beveik savo 14 metų advokato profe-
sinį kelią kartu su Jumis stebėjau kaip smarkiai augo mūsų 
bendruomenė. Tuomet, greičiausiai, nemanėme, kad šiandien 
mus vienys daugiau nei 3000 narių (įskaitant ir advokatų pa-
dėjėjus). 

Nuo 2008 m. per pastaruosius trejus „rinkiminius“ visuo-
tinius narių susirinkimus man teko vadovauti Visuotinio su-
sirinkimo Balsų skaičiavimo komisijai. Kažkurio metu visiems 
buvo tarsi savaime suprantama, jog turiu pareigą imtis šio dar-
bo. Nors, Balsų skaičiavimo komisijos darbas tetrunka vieną 
dieną, bet, tik tie, kurie yra dalyvavę šių komisijų darbe – su-
pranta, koks nepaprastas, sudėtingas ir svarbus šis darbas yra 
Visuotiniam susirinkimui.

Tačiau mūsų bendruomenės problemas – organizacine pra-
sme – išrinktiesiems organų nariams tenka spręsti kasdien. 
Todėl, sutikdamas ir priimdamas iššūkį kandidatuoti į Advoka-
tų tarybos narius, galvoju, kad gebu ir galiu imtis šių pareigų.

Mano giliu įsitikinimu, kad per artimiausius ketverius me-
tus naujoji Advokatų taryba turės ne tik tęsti pradėtus dar-
bus, bet ir rasti atsakymus bei pasiūlyti sprendimus kokybiškai 
naujai savivaldai ir jos formai – manau, kad 1500 žmonių su-
sirinkimai nėra įmanomi kokybiški ir pajėgūs spręsti esminių 
ir kasdienių advokato problemų, išgirsti ir deramai suprasti 
pasisakančiųjų mintis, o neišnaudojimas mūsų visų advoka-
tų bendruomenės milžiniško potencialo bei idėjų – tai didelis 
praradimas daugybės galimybių kokybiškai ir geriausiai pasi-
tarnauti advokato profesijai ir jos bendruomenei. Tai laikau 
savo pagrindiniu uždaviniu Advokatų taryboje, jei gausiu Jūsų 
pasitikėjimo mandatą.

Nuoširdžiai tikiuosi Jūsų palaikymo.

Pagarbiai
Advokatas Tadas Kelpšas

VALDEMARAS STANČIKAS

Esu 38 metų amžiaus, nuo 2001 m. pradėjau advokato 
padėjėjo, o nuo 2004 m. – advokato praktiką Vilniuje, 2005 
metais dalyvavau steigiant ir šiuo metu vadovauju ZETA LAW 
advokatų profesinei bendrijai.

PROFESINĖ PATIRTIS:
2009 – 2009 M. Aplinkos ministerija, viceministras;
2005 – 2015 M. ZETA LAW advokatų profesinė bendrija, 

partneris, advokatas;

2015 iki dabar ZETA LAW advokatų profesinė bendrija, 
vadovaujantis partneris, advokatas.

IŠSILAVINIMAS:
2001 – 2006 M. Vilniaus universitetas, ekonomikos baka-

lauro laipsnis
2000 – 2004 M. Romerio universitetas, teisės magistro laipsnis
1997 – 2000 M. Romerio universitetas, teisės bakalauro 

laipsnis

KO SIEKSIU, JEI BUSIU IŠRINKTAS 
ADVOKATŲ TARYBOS NARIU:
Bet kuri organizacija, taigi ir advokatus vienijanti Lietuvos 

advokatūra turi turėti aiškiai įvardintus savo narių gerbuvio 
gerinimo tikslus bei šių tikslų pasiekimo matavimo sistemą. 
Pavyzdžiu galėtų būti vidutinių Lietuvos advokato metinių 
pajamų padidėjimo per metus rodiklis. Taigi savo darbo Advo-
katų taryboje tikslu laikyčiau indėlį suformuluojant  esminius 
advokatų bendruomenei svarbius bendrus tikslus/rodiklius 
bei jų kasmetinį matavimą bei skelbimą, siekiant įvertinti, 
kiek parinktos priemonės tikslams pasiekti buvo veiksmin-
gos. Tik aiškiai įvardinę, ko kaip organizacija siekiame ir tai 
periodiškai įvertindami, galime tapti veiksminga organizacija, 
teikiančia maksimalią naudą kiekvienam jos nariui.                                                                             

 
DR. TOMAS KONTAUTAS

Advokatas dr. Tomas Kontautas (g. 1976 m. Panevėžyje) 
yra „Sorainen“ Lietuvos biuro vadovaujantis partneris ir vie-
nas iš Bankininkystės, finansų ir draudimo praktikos grupės 
vadovų Lietuvoje. Jis užsiima teisine praktika nuo 1997 m.

Tomas turi daug patirties konsultuojant bankus ir kitas 
finansų institucijas bei draudimo bendroves įvairiais veiklos 
klausimais. Pagal „Mergermarket“ statistiką Tomas užima vie-
nuoliktą vietą tarp individualių teisininkų pagal konsultuotų 
stambių įmonių įsigijimo ir susijungimo sandorių vertę Bal-
tijos šalyse (11 sandorių, kurių bendra atskleista vertė siekia 
1,598 mlrd. eurų, 2005–2018 m.). 

Tomas dalyvavo rengiant draudimo teisės aktus Lietuvo-
je (jis yra 2003 m. ir 2011 m. Draudimo įstatymo projekto 
autorius) ir Europos Sąjungoje (2004 m. jis buvo Europos 
draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komite-
to „Mokumas II“ projekto II-jo ramsčio darbo grupės narys). 
2013 m. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu konsulta-
vo Finansų ministeriją ES finansų srities teisės aktų rengimo 
klausimais.

Prieš prisijungdamas prie „Sorainen“ Tomas ėjo Draudimo 
priežiūros komisijos pirmininko pavaduotojo ir Valstybinės 
draudimo priežiūros tarnybos juridinio skyriaus vedėjo pava-
duotojo pareigas,  taip pat dirbo teisininku vienoje iš pirmau-
jančių advokatų kontorų Lietuvoje.

Tomas dėstė finansinių paslaugų teisę Vilniaus universi-
tete ir yra dažnai kviečiamas skaityti paskaitas užsienio uni-
versitetuose. Jo knyga „Draudimo sutarčių teisė“ yra pirmoji 
knyga šia tema Lietuvos teisės istorijoje. 

Tomas Vilniaus universitete įgijo socialinių mokslų (tei-
sės) daktaro laipsnį, jis taip pat turi Europos teisės ir ekono-
mikos magistro laipsnį, kurį įgijo Hamburgo universitete Vo-
kietijoje ir Roterdamo Erasmus universitete Nyderlanduose.

Jis yra Tarptautinės advokatų asociacijos (IBA) narys, Vil-
niaus komercinio arbitražo teismo arbitras ir Lietuvos verslo 
konfederacijos Finansų rinkų komisijos narys.
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KANDIDATAI Į GARBĖS TEISMĄ:

DOC. DR. LAURYNAS BIEKŠA

Laurynas Biekša 1995–2000 m. studijavo Vilniaus uni-
versiteto Teisės fakultete ir įgijo teisininko specializacijos 
laipsnį; 2000–2001 m. Rygos aukštojoje teisės mokykloje 
įgytas teisės magistro laipsnis (specializacija – tarptautinė ir 
ES teisė); 2003–2008 m. Mykolo Romerio universitete įgytas 
daktaro laipsnis (akademiniai interesai – žmogaus teisės ir 
migracijos teisė). Nuo 2010 m. Mykolo Romerio universiteto 
Teisės fakulteto Tarptautinės ir ES teisės instituto docentas.

Nuo 2001 m. advokato padėjėjas, nuo 2004 m. advokatas. 
2014-2018 m. Advokatų garbės teismo narys (atliko Advo-
katų garbės teismo sekretoriaus pareigas). Dalyvavo darbo 
grupėje, rengusioje 2016 m. priimtą ir įsigaliojusį Lietuvos 
advokatų etikos kodeksą. Gyvena ir dirba Vilniuje. 

DR. JUSTINAS USONIS

Advokatų garbės teismo narys (nuo 2015 m.)
Advokatūros Informacinių technologijų komiteto pirmi-

ninkas (nuo 2015 m.)
Dalyvavo įvairiose asocijuotų verslo struktūrų, Europos 

Sąjungos bei valstybinės valdžios organizuotose darbo gru-
pėse bei konsultavo teisinės aplinkos bei teisės aktų projektų 
rengimo klausimais. Turi daugiau kaip 10 metų vadovavimo 
patirties.

Teisės mokslų daktaras, Vilniaus Universiteto Teisės fa-
kulteto docentas. Stažavosi užsienio universitetuose, turi 
mokslinių tyrimų atlikimo patirties, skaito pranešimus moks-
linėse ir praktinėse konferencijose.

JUOZAS ČIVILIS

Advokatas nuo 1992 m. praktikuoja Vilniuje advokatų 
kontoroje „Budvytis, Čivilis ir partneriai“. Apdovanotas Advo-
katūros garbės ženklu. 1998 m. buvo išrinktas Revizijos komi-
sijos nariu; 2002 m., 2005 m. ir 2011 m. išrinktas Advokatų 
tarybos nariu (2005-2008 m. Advokatų tarybos pirmininko 
pavaduotojas); 2008 m., 2014 m. buvo išrinktas Garbės teis-
mo nariu.

JONAS SALADŽIUS (G. 1973 05 19, VILNIUJE) 

IŠSILAVINIMAS:
 Aukso medaliu baigė Vilniaus 50-ąją vidurinę mokyklą. 

Įgijo magistro kvalifikacinį laipsnį Vilniaus universiteto Tei-
sės fakultete. Studijavo tarptautinę ir Europos Sąjungos teisę 
Groningeno universitete (Olandija). Taip pat baigė Oksfordo 
Universitetą (Didžioji Britanija) su pagyrimu ir įgijo magistro 
kvalifikacinį laipsnį. 

AKADEMINIAI INTERESAI: 
Kvalifikaciją kėlė tarptautinėse studijose ir kursuose. Da-

lyvavo stažuotėje dėl advokatų veiklos reguliavimo Anglijos 
ir Velso advokatūroje.1996–2009 m. Mykolo Romerio univer-
siteto magistrantams dėstė Europos Sąjungos finansų teisę. 
1996–2012 m. – Tarptautinių santykių ir politikos instituto 
(Vilniaus universitetas) magistrantams dėstė tarptautinės 
teisės, Europos Sąjungos teisės, tarptautinių sutarčių, diplo-
matinės ir konsulinės teisės paskaitas. Nuo 2007 m. Vilniaus 
universiteto Teisės fakultete dėsto Europos Sąjungos finansų 
teisę, yra mokymo priemonės „Tarptautinė komercinė teisė“, 
knygos „Tarptautinės organizacijos“, įvairių straipsnių ir lei-
dinių, skirtų advokatams, bendraautoris. 

PROFESINĖ KARJERA: 
1995–1999 m. dirbo tarptautinės konsultacinės bendro-

vės teisės ir mokesčių padalinio vadovu. Šiuo metu yra Advo-
katų kontoros Eversheds Saladžius vadovaujantysis partne-
ris, tarptautinės advokatų kontoros Eversheds Sutherland 
(Didžioji Britanija) valdybos narys, tarptautinės advokatų 
asociacijos (IBA) narys. 

PROFESINĖ PATIRTIS 
LIETUVOS ADVOKATŪROJE: 
Pirmąkart Advokatų tarybos nariu išrinktas 2011 m., 

2014 m. pradėjo antrą Advokatų tarybos nario kadenciją. 
2005–2009 m. buvo Lietuvos advokatūros delegacijos vado-
vas CCBE (Europos Sąjungos advokatūrų ir teisininkų drau-
gijų taryboje), šias pareigas vėl eina nuo 2014 m. Lietuvos 
advokatų kvalifikacinio egzamino komisijos narys 2005–2008 
m. Iki 2011 m. buvo Lietuvos advokatūros žurnalo „Lietuvos 
advokatūra“ redakcinės komisijos narys. Dalyvavo rengiant 
LR advokatų etikos kodeksą.  

GINTARAS PUKAS

Advokatų kontora Pukas ir partneriai.

ADVOKATŪROJE NUO 1974 METŲ: 
Dirbo advokatu Panevėžio, Kauno juridinėse konsultacijo-

se, nuo 1993 metų ir šiuo metu – Advokatų kontoroje Pukas ir 
partneriai, Kaunas. Advokatų garbės teismo narys. 

VEIKLA LIETUVOS 
ADVOKATŪROS INSTITUCIJOSE: 
Keletui kadencijų buvo išrinktas Advokatų tarybos nariu, 

Advokatų garbės teismo nariu, Advokatų kvalifikacinio egzami-
no komisijos nariu, taip pat įvairiu laikotarpiu buvo žurnalo „Lie-
tuvos advokatūra“ redakcinės kolegijos nariu, Metodinės tarybos 
pirmininko pavaduotoju, Lietuvos advokatūros statuto, Advoka-
tų profesinės etikos kodekso ruošimo darbo grupės vadovu ir kt. 
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RŪPINOSI A DVOK ATŲ K VA LIFIK ACIJOS 
KĖLIMU, PROFESINE ETIK A, ADVOK ATŪROS 
ISTORIJA: 

Skaitė paskaitas, pranešimus, skelbė publikacijas Advo-
katūros istorijos, advokato profesinės veiklos, etikos, advo-
katų socialinio draudimo klausimais. Kartu su Amerikos 
advokatų asociacija įsteigė teisininkų kvalifikacijai kelti 
mokymo įstaigą „Komercinės teisės centras“, buvo jos va-
dovu. Knygos „Advokatų kalbos teismuose“ bendraauto-
rius. Keliolikos advokatų padėjėjų praktikos vadovas ir kt.

VEIKLA ŠALIA ADVOKATO 
PROFESINĖS-VISUOMENINĖS VEIKLOS: 
Dalyvavo redaguojant Lietuvos Nepriklausomybės atkū-

rimo dokumentus, Pirmasis Kauno miesto tarybos pirmi-
ninkas, Teisininkų draugijos Kaune valdybos pirmininkas, 
Lietuvos Respublikos tarptautinių ekonominių santykių 
ministro pavaduotojas ir kt. 

2015 metais skirtas Advokato garbės ženklas. 

ROBERTAS IVANAUSKAS

1) 1982 m. baigiau Vilniaus universiteto Teisės fa-
kultetą.

2) 1983 m. priimtas dirbti stažuotoju į tuometinę 
Advokatų kolegiją. Stažuotoju dirbau Alytaus, o vėliau 
– Vilniau juridinėje konsultacijoje.

3) Nuo 1983 m. gruodžio 12 d. buvau paskirtas dirbti 
advokatu Biržų juridinėje konsultacijoje.

4) 1995 m. vasario 15 d. perkeltas dirbti advokatu į 
Klaipėdos juridinę konsultaciją.

5) 1993 m. vasario 17 d. įsteigiau advokato R. Iva-
nausko biurą Klaipėdoje.

6) Dvi kadencijas, t. y. 2008-2011 m. ir 2011-2014 
m., buvau Advokatų garbės teismo nariu.

Advokatas   Robertas Ivanauskas


