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Labai nekantraujame jus pamatyti lapkričio 21 d. VILNIUS GRAND RESORT               
(buvęs Le Meridien Vilnius) viešbučio konferencijų centre, Greitkelis A2, 19km. 

Bet prieš tai, keletas dalykų atsiminti: 

Kviečiame atvykti tik prasidėjus konferencijos registracijai, jau nuo 8:00 ryto, tam, kad nereikėtų stovėti ilgose 

eilėse ir galėtumėte užssiimti pačią geriausią vietą salėje.  Tik atvykus, registracijoje ieškokite savo kortelės ir  

mūsų komanda padės jums sklandžiai užsiregistruoti ir gauti visą dalyvio medžiagą. 

Jeigu iš vienos įmonės atvykstate ne vieni, palaukite savo kolegų, kad kartu galėtumėte užsiregistruoti ir užssimti 

vietas salėje šalia vieni kitų. 

Gerai pailsėkite prieš konferenciją, nes numatoma intensyvi ir darbinga diena! 

Mes pasirūpinsime saldžiais užkandžiais kavos pertraukų metu bei skaniais pietumis, bet jeigu turite ypatingų 

poreikių maistui sveikatos ar kitais sumetimais, pasirūpinkite tuo patys iš anksto. 

Mes jums parūpinsime specialią konferencijos knygelę bei rašiklį, kad galėtumėte užsirašyti patikusias mintis. 

Jeigu planuojate naudotis kompiuteriu, prašome pasirinkti vietas salės galinėse eilėse tam, kad netrukdytumėte 

kitiems dalyviams.  

Pokalbiai telefonu ir trumpųjų žinučių rašymas yra draudžiami pranešimų metu. 

Labai prašome gerbti vieni kitus  ir nevėluoti nei į konferencijos pradžią, nei grįžtant iš pertraukų, nes tai blaško 

tiek pranešėjų kalbančių ant scenos, tiek dalyvių dėmesį. 

Jeigu pageidaujate pasinaudoti apgyvendinimo paslaugomis, kreipkitės el.paštu ana.sogrina@confinn.eu. 

Jeigu turite klausimų, kreipkitės info@confinn.eu arba telefonu +370 615 188 68 

Linkime puikios savaitės ir iki greito susitikimo! 

Confinn komanda 
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Programa 

programa 08:00 Dalyvių registracija. Pasitikimo kava ir arbata. 

 AR PAGALIAU IŠVENGSIME DIDŽIAUSIŲ IR DAŽNIAUSIŲ VERSLO SUTARČIŲ KLAIDŲ? 
REIKŠMINGIAUSIOS VERSLO TEISĖS BYLOS LAT PRAKTIKOJE 

Ar tai, ką sutariame sutartyje tikrai galioja visur ir visada? Praktikoje sutinkamos verslo sutartys kupinos 
dviprasmybių, daug erdvės jose palikta laisvai interpretacijai... Tik žinodami praktinius galimų kontraversijų 
niuansus, imdamiesi adekvačių prevencinių priemonių sudarant sutartis, galime nustatyti tinkamą sutarties 
nuostatų įtvirtinimo strategiją bei sumažinti galimų klaidų riziką. Apie didžiausias ir dažniausiai pasikartojančias 
verslo sutarčių klaidas, žvelgiant iš LAT praktikos perspektyvos - advokatas dr. Tomas Bagdanskis.! 

Pranešėjas: advokatas dr. Tomas Bagdanskis, Bagdanskis iLAW 

 TARPTAUTINIŲ VERLSO SUTARČIŲ (PAGAL ANGLIJOS TEISĘ) SUDARYMO SPĄSTAI IR PALYGINIMAS 
SU LIETUVOS PRAKTIKA. 

Pranešėjas: advokatas dr. Gintautas Šulija, Šulija Partners Law Firm Vilnius 

 LIETUVOS IR PASAULIO EKONOMIKOS PROGNOZĖ 2015 M. 

“Lietuva pakeliui į euro zoną; šalies ekonomika išlieka augimo teritorijoje 2014 m. nepaisant Rusijos sankcijų; jau 
šiais metais BVP žmogui pasieks 76% ES vidurkio, o mūsų šalis pirmoji iš Baltijos valstybių susigrąžina 
prieškrizinį BVP; mažėjantis nedarbas, spartėjantis realaus darbo užmokesčio augimas bei gerėjantys lūkesčiai 
skatina namų ūkių vartojimą”. Visa tai apie tai, kuo gyvenome 2014 metais, o ką mums žada ateinantieji 2015 m.? 

 Kavos pertrauka 

 ĮMONIŲ TEISĖS PRAKTINIAI ASPEKTAI 

Vis dėlto kas už ką yra atsakingas įmonėje ir kodėl? Advokatė Jurgita Judickienė aptars įmonės darbuotojų, 
buhalterio, vadovo, akcininkų teisinę atsakomybę, akcininkų ir vadovų atsakomybę specifiniais įmonių nemokumo 
ir bankroto atvejais, apžvelgs „fenikso“ schemų pavyzdžius ir aktualią teismų praktiką, pristatys 2013 m. spalio 1 
d. įsigaliojusias Civilinio kodekso ir Įmonių bankroto įstatymo naujoves, turinčias įtakos atsakomybei. 

Pranešėja: advokatė Jurgita Judickienė, JUREX vadovaujančioji partnerė 

 TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMAS BEI PRAKTINIAI “SAUGIKLIAI” VIDAUS RINKOJE 

Augant Lietuvos eksportui bei tarptautinei prekybai, pasirašomų tarptautinių sutarčių skaičius ženkliai auga. 
“Dažnu atveju įmonės tiesiog naudojasi užsienio verslo partnerio pateiktu sutarties šablonu, tačiau toks 
neapdairumas lygiai taip pat dažnai sukelia nenumatytų negatyvių pasekmių”, - sako VARUL advokatas Robert 
Juodka. Šiame pranešime advokatas pasidalins PRAKTINIAIS PATARIMAIS į ką reikia labiausiai atkreipti dėmesį 
pasirašant tarptautines sutartis ir kaip sumažinti rizikas, susijusias su kontrahentų sutarčių nevykdymu? 

Pranešėjas: advokatas Robert Juodka, VARUL 
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 KOMERCINIS ARBITRAŽAS: MITAI IR TIKROVĖ ŽINOTINA VERSLUI 

Pastaruoju metu arbitražas, kaip ginčų šalinimo be tiesioginio valstybės dalyvavimo būdas, įgauna didžiulį 
pagreitį sprendžiant nesutarimus ūkio subjektų bendradarbiavimo (ypač užsienio prekybos) praktikoje. 
SORAINEN advokatė ir partnerė Renata Beržanskienė įsitikinusi, kad arbitražas – geras verslo ginčų 
sprendimo būdas. Tačiau, yra tam tikri dalykai, kuriuos privalu žinoti. 

Pranešėjas: advokatė Renata Beržanskienė, SORAINEN partnerė 

12:30 Pietūs 

 SALĖ A SALĖ B 

 (NE)SĄŽININGA KONKURENCIJA: KAIP YRA 
PRAKTIKOJE? 

Konkurencijos įstatymas: kokie yra konkurencijos 
ribojimo ir nesąžiningos konkurencijos teisiniai 
pagrindai. Kaip tai atsiskleidžia EVERSHEDS 
SALADŽIUS advokato Tomo Jakubausko praktikoje: 
esminėse bylose ir jų posūkiuose. 

DERYBŲ MEISTRIŠKUMAS: KAIP LAIMĖTI 
SVARBIAS VERSLO DERYBAS? 

Visi žmonės didelę gyvenimo dalį praleidžia 
derėdamiesi: su savo tėvais, sutuoktiniais, vadovais, 
pavaldiniais ir netgi su savimi pačiais. Kaip derėtis, 
kad laimėtum? 

 

 SKOLŲ VALDYMO ĮRANKIAI PRAKTIKOJE 

Yra nemažas intervalas tarp atsiskaitymo laiko ir ėjimo į 
teismą dėl neatsiskaitymo. Daugelis įmonių šio 
intervalo neišnaudoja tam, kad pagreitintų atsiskaitymą 
neteisminėmis priemonėmis. Šis pranešimas atskleis 5 
esminius žingsnius, kurie pagreitins atsiskaitymą ir leis 
išvengti teisminio proceso. 

KAIP SUMAŽINTI STRESĄ IR ĮTAMPĄ DARBE? 

Tiek senųjų laikų mąstytojai, tiek šių laikų autoriai 
teigia, kad atidumas - gebėjimas jausti aplinką ir 
gyvenimą esamu momentu - padeda sumažinti 
stresą, kurį patiriame kasdien. Kokie tie veiksniai, 
kurie padės sumažinti stresą arba jam esant 
išnaudoti produktyviausiai? 

 6 PSICHOLOGINIAI ĮTAKOS PRINCIPAI 

Norite daryti įtaką? Tuomet, reikia suprasti, kokie psichologiniai mechanizmai veikia įtakos procese. 
Psichologas Dainius Baltrušaitis pasidalins 6 esminiais universaliais įtakos principais, o taip pat pateiks eilę 
pavyzdžių, kaip jie naudojami kasdieninėje praktikoje. 

 Kavos pertrauka 

 VIEŠIEJI PIRKIMAI: NAUJAUSIŲ REGLAMENTAVIMO PAKEITIMŲ APŽVALGA. AKTUALIAUSIA 
PRAKTIKA LIETUVOJE. 

“Didžiausią akcentą savo pranešime skirsiu pasikeitimams viešųjų pirkimų srityje, įsigaliosiantiems nuo 
2015.01.01. Taip pat apžvelgsime svarbiausias šios srities aktualijas, įskaitant mažos vertės viešojo pirkimo 
sąvokos pasikeitimą ir galimybę supaprastintų pirkimų taisyklėse išplėsti ribas, “ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo” sąvokos supratimo pasikeitimą ir kitus aktualius klausimus. O svarbiausia, mėginsiu atsakyti į 
klausimą, kaip išties pirkėjams formuoti sąlygas taip, kad laimėtų geriausi ir kaip pardavėjams pateikti savo 
pasiūlymus, kad jie būtų labiausiai tinkantys?”, - žada pranešėjas. 

Pranešėjas: advokatas Deividas Soloveičikas, GLIMSTEDT 

 SUTARTIES IŠMINTIS: ADVOKATŲ PRAKTIKOS IR ĮŽVALGŲ DISKUSIJA 

Konferencijoje skirsime laiko, kuomet visi konferencijos pranešėjai susiburs bendrai diskusijai, auditorijos – 
konferencijos dalyvių užduodamiems klausimams. Tai vieta, kuomet jūs galėsite užduoti labiausiai rūpimus ir 
spręstinus klausimus ir... gauti nemokamą “konsultaciją”. Ruoškite klausimus jau dabar! YPAČ INTENSYVU IR 
YPAČ PRAKTIŠKA. Šiais metais diskusijai skirtas ypatingas dėmesys: advokatai taip pat dalysis ir įžvalgomis 
iš savo kontorų praktikos svarbiausiose bylose. 

 SEPTYNIOS ŽYDŲ SĖKMĖS PASLAPTYS KIEKVIENAI DIENAI 

„Dabar kiekvienas galite tapti žydu”, – sako Giedrius Drukteinis savo paskaitose apie žydų filosofiją. “Žydai nuo 
seno garsėja sėkmingomis verslo tradicijomis. Vieni to pavydi, o kiti randa, ko iš jų pasimokyti. Finansinę 
sėkmę išrinktosios tautos versle suformavo istorinės aplinkybės, vaikų auklėjimo filosofija ir net religija”, - 
Giedrių cituoja portalas l.rytas. Tad, kokios septynios žydų sėkmės paslaptys ir kaip jomis galima naudotis 
kasdien... asmeniškai, organizacijoje ar... valstybėje. 

Pranešėjas: Giedrius Drukteinis, knygos “Izraelis, žydų valstybė” autorius. 
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Deividas Soloveičikas 
Advokatas, 

GLIMSTEDT partneris 

Dr. Tomas Bagdanskis, 
advokatas 

Bagdanskis iLaw 
steigėjas 

Jurgita Judickienė, 
advokatė 

Advokatų profesinė 
bendrija Judickienė ir 

partneriai JUREX 

Robert Juodka, 
advokatas 

VARUL vadovaujantis 
partneris 

Donatas Brazdžius 
DNB vyr. analitikimas 

     
Giedrius Drukteinis 

Etiketo žinovas, 
žurnalistas 

 

Dainius Baltrušaitis 
psichologas 

 

Tomas Jakubauskas 
Advokatų kontoros 

Eversheds Saladžius 
advokatas, patentinis 

patikėtinis 

Renata Beržanskienė 
advokatė, SORAINEN 

partnerė 
 

Laura Rimkutė 
DOOR training and 

consulting konsultante 

+ Konferencijos pranešėjai 
Pranešėjų ir diskusijų dalyvių tarpe geriausi Lietuvos ekspertai, vedančiųjų Lietuvos advokatų kontorų ir 

įmonių specialistai  
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