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Reikšmingi pokyčiai ginčų sprendime: 
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Seminaras: "REIKŠMINGI POKYČIAI GINČŲ SPRENDIME: 
NAUJOS GALIMYBöS IR RIZIKOS" 
 
Data: 2011 m. spalio 27 d., ketvirtadienis, 9.00 - 12.30 val. 
 
Vieta: Viešbutis Artis Centrum Hotels, Liejyklos g. 11/23, Vilnius 
 
Ekonominio nuosmukio metais ginčų teismuose skaičius išaugo 
kelis kartus, o bylų nagrin÷jimo laikotarpis ženkliai pailg÷jo. Taip 
pat vis dažniau pasitaiko piktnaudžiavimo atvejų, taikant tokias 
priemones, kaip turto areštas. Siekiant išspręsti atitinkamas 
problemas, įstatymų leid÷jas pri÷m÷ daugiau kaip 400 civilinį ir 
administracinį procesą reglamentuojančių teis÷s aktų pakeitimų, 
kurių didžioji dalis įsigalioja jau šių metų spalio 1 d. Pakeitimai 
iš esm÷s keičia dalies procesų taisykles, tod÷l yra reikšmingi 
kiekvienam susiduriančiam ar galinčiam susidurti su bylin÷jimusi 
teisme. Šiuo seminaru siekiame supažindinti su naujai 
atsirandančiomis galimyb÷mis ir rizikomis, taip pat pasidalinti 
patirtimi ginčų sprendime taupant laiką bei pinigus. 
 
Praneš÷jai: 
 
Laurynas Lukošiūnas 
Advokatų kontoros SORAINEN vyresnysis teisininkas. 
Specializuojasi ginčų sprendime ir turi sukaupęs nemažą patirtį 
konsultuojant klientus bylin÷jimosi klausimais įvairiose teis÷s 
srityse, taip pat atstovaujant klientus teismuose ir alternatyvaus 
ginčų nagrin÷jimo procesuose. 
 
Simona Aug÷nait÷ 
Advokatų kontoros SORAINEN teisinink÷, advokat÷.BR> 
Specializuojasi civilinio ir administracinio proceso teis÷s srityse, 
turi daugiametę patirtį tiek ruošiant procesinius dokumentus 
teismams, tiek atstovaujant klientų interesams visų instancijų 
teismuose. 
 
Dalyvio mokestis: 
□ 240 Lt ne nariams (PVM įskaičiuotas) 
□ 192 Lt Lietuvos verslo konfederacijos│ICC Lietuva 
tiesioginiams nariams (PVM įskaičiuotas) 
 
Registracija: el. paštu austeja@icclietuva.lt iki 2011 m spalio 24 
d. Tel. pasiteiravimui: (8 5) 212 1111. Registruojantis prašome 
nurodyti dalyvio vardą, pavardę, pareigas, atstovaujamą įmonę 
ir kontaktus.  
 
Tema: 

Reikšmingi pokyčiai ginčų sprendime: naujos galimyb÷s ir 
rizikos 

Daugiau informacijos rasite čia. 
 
Adresas: 
 
Viešbutis "Artis", Liejyklos g. 11/23, Vilnius 
 
 
Organizatorius: 
 
Lietuvos verslo konfederacija / ICC Lietuva 
Tel.: (5) 212 1111 
Fax: (5) 212 2621 
info@icclietuva.lt 
http://www.icclietuva.lt 
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Mikrovadyba užsmaugs 
jūsų verslą

Pramon÷ neišnaudoja 
gamybinių paj÷gumų

Statybos projektų 
valdymo ypatumai

Darbas su klientais 
logistikoje

Ekonomisto komentaras: 
ką daryti, kad klest÷tų 
Lietuvos ekonomika

Projektų vadybos principai

Smulkusis verslas: trys 
viename

Lituanistai siaut÷ja

10 priežasčių nieko 
nekeisti įmon÷s valdyme

"Alitai" suteiktas ISO 
14001

E-parduotuv÷s Lietuvoje

Pristatyti "Valdžios 
elektroniniai vartai"

Gyventojai vis dar 
nepasitiki prekyba 
internetu

Kiek kainuoja apsaugoti 
savo būstą

Ar leisime falsifikatams 
karaliauti?

Kaip įsigyti šaunamąjį 
ginklą savigynai

Ginklas savigynai - ne 
žaisliukas

Kaip buvo statomi Dvyniai

Informacija - galingiausias 
ginklas versle

Raginama daugiau ES 
paramos l÷šų skirti žinių 
ekonomikos pl÷trai

"UVS Group" koncentruoja 
veiklą Baltijos šalyse

Phare ELECTRANET 
projektas

"Informacijos tinklas" 
pristato naują 
informacijos valdymo 
sistemą

"Elektroninių mašinų 
perdirbimas" šiemet 
planuoja mažesnį pelną

Nuolatinių interneto 
vartotojų atžvilgiu Lietuva 
gerokai atsilieka nuo ES, 
kainos atžvilgiu - 
pastebimai lenkia

"Fujifilm Lietuva" 
prognozuoja sparčią 
skaitmenin÷s fotografijos 
pl÷trą Lietuvoje

Išleista "Linux" 
administravimo knyga

"DocLogix" kuria partnerių 
tinklą Baltijos šalyse

"Lango į ateitį" kursuose 
šiemet interneto 
pradmenų išmoks 20 
tūkst. Lietuvos žmonių

"Infobalt" parodoje 
"Sonex" pristat÷ 
pirmuosius pagamintus 
nešiojamuosius 
kompiuterius "mVector"

EDGE ryšys Lietuvoje 
prad÷s veikti dar šiais 
metais

"Infobalt" bendradarbiaus 
su Žinių ekonomikos 
forumu bei 
pramonininkais

"Infobalt" parodoje šalies 
vadovas užsisak÷ Kal÷dų 
senelio sveikinimą 
mobiliuoju telefonu

Šalies vadovas "Infobalt" 
parodoje pasijuto tarsi 
Alisa stebuklų šalyje

Informacijos technologijų 
plitimas Lietuvoje l÷t÷ja, 
tvirtina "TNS Gallup"

Lietuva privalo investuoti į 
mokslą ir tyrimus, tvirtina 
ekspertai

A. Kubilius: struktūriniai 
fondai neturi "nus÷sti 
Vilniuje"

"MicroLink": geriausias 
scenarijus Baltijos IT 
sektoriui - bendrovių 
konsolidacija ir inovacijos
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"Infobalt" ragina kurti 
informacijos technologijų 
ministeriją

Prezidentas ragina skatinti 
investicijas į mokslą ir 
tyrimus

Dešimtoji paroda 
"Infobalt" šiemet tikisi 
sulaukti daugiau dalyvių

Pirmasis "Infobalt" 
dešimtmetis - 
informacin÷s visuomen÷s 
savait÷s puošmena

Duokite internetą 
bibliotekose!

Vilniuje baig÷si Pasaulio 
informacijos technologijų 
forumas

Vilniaus deklaracija 
nurodo informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tros gaires

UNESCO atstovas ragina 
internetizuoti bibliotekas

Seimo pirmininkas siūlo 
išpl÷sti Informacin÷s 
visuomen÷s pl÷tros 
komiteto galias

Vilniaus e. miesto raidos 
gair÷s pristatytos 
tarptautiniame 
informacijos technologijų 
forume

Vaizdointerviu iš WITFOR 
- internete

E-vyriausyb÷s d÷lion÷

Ministras Pirmininkas 
pri÷m÷ UNESCO 
Generalinio direktoriaus 
pavaduotoją

WITFOR dalyviai 
akcentuoja 
bendradarbiavimo svarbą

"Informacijos tinklas" 
pasirengęs WITFOR 
iššūkiams

"Microsoft" skatina 
daugiau d÷mesio skirti 
švietimui

Lietuvoje neišnaudojamos 
turimos ITT galimyb÷s

Iki 2015 metų Lietuva 
informacijos technologijų 
srityje tur÷tų pasivyti ES, 
teigia premjeras

Biodegalai: mitai ir 
realyb÷

Finansų rinkos: aistra 
pra÷jo, liko išskaičiavimas
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