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MODERATORIAI IR PRANEŠĖJAI  

 

 

 

 Algimantas Akstinas - Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) generalinis direktorius, Vilniaus 
komercinio arbitražo teismo pirmininko pavaduotojas, ICC (International Chamber of 
Commerce) tarybos narys,  LVK atstovas Vyriausybėje, Tarpžinybinės komisijos (prie 
Teisingumo ministerijos) kovai su korupcija narys, Ekonominės diplomatijos tarybos (EDT, 
prie Užsienio reikalų ministerijos) darbo grupės narys,  Nacionalinės Europos Sąjungos 
Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijos narys, Muitinės 
konsultacinio komiteto (MKK) narys, daugelio dvišalių tarpvyriausybinių ekonominio 
bendradarbiavimo komisijų narys. Algimantas Akstinas yra apdovanotas Prancūzijos Garbės 
legiono kavalieriaus ordinu, Lietuvos ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Karininko kryžiumi, 
Portugalijos  Garbės Riterio Ordinu, Lietuvos Muitinės departamento garbės ženklu, 
Lietuvos verslo konfederacijos „Garbės ženklu”. 
 
 
 
 
 
 
Prof. Habil. Dr. Valentinas Mikelėnas – teisininkas, advokatas, arbitražo ginčų ekspertas, 
sukaupęs 35 metų teisinio darbo patirtį. V. Mikelėnas 9 metus užėmė Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo teisėjo pareigas. Profesorius taip pat dėsto Vilniaus universiteto Teisės fakultete, yra 
Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitras bei Europos civilinio kodekso studijų grupės 
narys. 
V. Mikelėnas yra advokatų kontoros „TGS Baltic“ partneris, advokatas. Teisininkas 
pirmininkauja žurnalo „Justitia“ redakcinei kolegijai ir yra tarptautinio žurnalo „European 
Review of Private Law“ redakcinės kolegijos narys. Savarankiškai arba kaip bendraautorius 
V. Mikelėnas paskelbė per 100 straipsnių, monografijų, parengė studijų bei parašė knygų, 
vadovėlių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inga Martinkutė, baigusi teisės studijas Vilniaus Universiteto Teisės fakultete, tęsė mokslus 
Londono universiteto koledže, kur specializavosi tarptautinio verslo ir užsienio investicijų 
teisės srityse.  
Per keturiolika advokato praktikos metų Inga Martinkutė dalyvavo didžiausiuose ir 
sudėtingiausiuose Baltijos regiono teisiniuose ginčuose. Ji konsultavo tarptautines 
bendroves, užsienio investuotojus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę su investicijų apsauga 
susijusiais klausimais, taip pat dalyvavo daugiamilijoniniuose komerciniuose ir 
investiciniuose arbitražuose, įskaitant ir ginčus su Gazprom dėl Trečiojo ES Energetikos 
paketo įgyvendinimo.  
Ji aktyviai dalyvavo Amerikos prekybos rūmų valdybos veikloje, dalyvavo ir skaitė pranešimus 
Investicinių sutarčių forume, kuris vienija investicinio arbitražo specialistus. Daugelį metų 
Inga Martinkutė teisėjavo Tarptautiniame tiesioginių užsienio investicijų arbitražo konkurse, 
rengė konkursui užduotis, o 2016 m. jos vadovaujama Singapūro studentų komanda užėmė 
antrąją vietą Tarptautiniame Frankfurto investicinio arbitražo konkurse.  
Inga Martinkutė yra ICSID arbitrų sąraše, nuolatos spausdina straipsnius tarptautiniuose 
leidiniuose ir rašo mokslinį darbą Singapūro nacionaliniame universitete investicijų apsaugos 
ir arbitražo temomis. 

 

  

  



 

 
 

 
 
 
Prof. Solveiga Palevičienė (LLM) yra advokatė – Ginčų ir arbitražo grupės vadovė, asocijuota 
partnerė advokatų kontoroje GLIMSTEDT nuo 2014 m.  Daugelį metų prieš tai yra dirbusi 
valstybės institucijose: Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bei LR Prezidentūroje vyriausiąja 
Prezidento patarėja-Teisės grupės vadove. 
Ji specializuojasi sprendžiant įmonių bei komercinius ginčus bei vedant arbitražo bylas (tiek 
nacionalines, tiek tarptautines). Advokatė turi sukaupusi didelę patirtį atstovaujant 
bendrovių bei finansų įstaigų interesus sutartiniuose bei deliktiniuose ginčuose, fiduciarinių 
pareigų pažeidimo bylose, akcininkų ginčuose.  
Prof. Solveiga Palevičienė yra LR Vyriausybės paskirta į Tarptautinio investicinių ginčų 
sprendimo centro (ICSID) rekomenduojamų Taikintojų sąrašą, taip pat yra įrašyta į Vilniaus 
komercinio arbitražo teismo nuolatinį arbitrų sąrašą.  
Prof. Solveiga Palevičienė daugiau nei keturiolika metų dirba Mykolo Romerio universiteto 
Teisės fakulteto Civilinės justicijos institute, šiuo metu jame dėsto užsienio investicijų teisę. 
Ji taip pat dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, 
pvz., Lyginamosios sutarčių teisės ar Lyginamosios deliktų teisės Deliktų teisės centre 
Vienoje. Advokatė nuolat skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, 
veda mokymus advokatams, teisėjams ir notarams civilinės teisės, deliktų teisės, investicijų 
teisės bei arbitražo temomis, yra straipsnių ir mokslo studijų įvairiais teisiniais klausimais 
autorė. 
 
 
 
Dr. Rimantas Daujotas yra sukaupęs solidžią patirtį sprendžiant didelės vertės ginčus 
tarptautiniame komerciniame ir investiciniame arbitraže, tarptautiniuose ginčuose 
teismuose, taip pat Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Rimantas patarinėja bendrovėms 
tarptautinės prekybos, tarptautinių investicijų, reguliavimo ir ginčų klausimais.  
Rimantas yra vienintelis Lietuvos teisininkas dvejus metus iš eilės praktikos ekspertų 
nominuojamas patekti į prestižinį pasaulio „Who’s Who – Arbitration Future Leaders – Non-
Partners“ sąrašą, taip pat patenka į stipriausių pasaulyje arbitražo komandų GAR 100 sąrašą.  
Šiuo metu Rimantas yra vyresnysis teisininkas advokatų kontoroje „Motieka ir Audzevičius“. 
Taip pat Rimantas yra teisės mokslų doktorantas Queen Mary universiteto Tarptautinio 
arbitražo mokykloje Londone, kurioje  
2016 m. buvo apdovanotas prestižine Ilse Schmitthoff stipendija už tarptautinio arbitražo 
tyrimus. Rimantas taip pat yra apsigynęs teisės mokslų daktaro laipsnį Vilniaus universitete. 
Jis studijavo, stažavosi arba dėstė arbitražą Niujorko Kolumbijos teisės mokykloje, 
Nacionaliniame Singapūro universitete, Edinburgo universitete Škotijoje, Tarptautiniuose 
prekybos rūmuose Paryžiuje, Londono Privilegijuotų arbitrų institute, Tarptautinėje 
arbitražo akademijoje Paryžiuje, Vilniaus universitete ir kt. 
   
 
 
 
Paulius Docka, FCIArb – advokatų kontoros PRIMUS advokatas, turintis daugiau nei 
penkiolikos metų patirtį ginčų sprendimo srityje, yra atstovavęs didžiausioms Lietuvos bei 
užsienio bendrovėms daugiau nei keliuose šimtuose civilinių ginčų.  
Advokatas yra seniausios arbitrus vienijančios organizacijos Chartered Institute of 
Arbitrators tikrasis narys bei Vilniaus komercinio arbitražo teismo, Rusijos arbitražo 
asociacijos, EHF Arbitražo teismo (ECA) bei Kvala Lumpūro regioninio arbitražo centro 
(KLRCA) rekomenduojamas arbitras. 
Ginčų sprendimo srityje Paulius Docka yra aukštai vertinamas tarptautinių teisės žinynų 
„Chambers Global“ ir „Chambers Europe“. Teisės žinynas „Who’s Who Legal Transport“ 
įvertino Paulių Docką kaip rekomenduojamą advokatą aviacijos finansų srityje. 
Paulius Docka taip pat yra aktyvus Pasaulio verslo teisės instituto prie Tarptautinių prekybos 
rūmų bei Silicio slėnio Arbitražo ir mediacijos centro narys. 
 



 

   
 
 
Giedrė Osinaitė yra AB „Amber Grid“ Teisės skyriaus vadovė. Iki tol ji keturiolika metų dirbo 
UAB „Fima“ bei grupės įmonėse teisininke ir Teisės skyriaus vadove.  
Giedrė yra baigusi teisės studijas Vilniaus universitete bei ISM vadybos ir ekonomikos 
universiteto ir BI Norvegijos verslo mokyklos vadybos studijas, studijavusi Danijoje. Ji taip 
pat yra Vilniaus universiteto doktorantė. Giedrė sukaupusį patirtį sutarčių, viešųjų pirkimų, 
įmonių valdymo, statybos ir nekilnojamojo turto bei energetikos srityse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Albertas Šekštelo yra praktikuojantis advokatas nuo 2009 m. Jis specializuojasi ginčuose, o 
labiausiai – nacionaliniame ir tarptautiniame komerciniame ar investiciniame arbitraže.  
Albertas dažniausiai arbitraže dalyvauja kaip klientų atstovas ir yra vedęs ar dalyvavęs 
daugiau kaip dvidešimtyje arbitražo bylų, įskaitant atstovavimą Lietuvos Respublikai 
bylinėjantis su Kaliningrado srities vyriausybe, arba Gazpromo bylose, nagrinėjamose tiek 
Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, tiek arbitražuose pagal PCA, ICC ir SCC Arbitražo 
reglamentus. Advokatas vedė ar veda bylas ir pagal VKAT, MKAC, LCIA, VIAC Arbitražo 
reglamentus. Jis sukaupęs nemažą atstovavimo klientams arbitraže patirtį ir praktiką. 
Albertas taip pat aktyviai dalyvauja ir konferencijose, skaito pranešimus tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje, rengia publikacijas arbitražui aktualiomis temomis (šiuo metu yra publikuoti 9 jo 
darbai lietuvių, anglų, rusų kalbomis arbitražo ar su juo susijusiomis temomis). 

 
 

 

 
 
 
Rytis Valūnas, AB „Klaipėdos nafta“ teisės ir administravimo direktorius, yra sukaupęs 
nemažą atstovavimo teismuose ir arbitraže sprendžiant sudėtingas bylas, korporatyvinių 
reikalų, reguliavimo energetikos srityje ir investicinių projektų teisinio įgyvendinimo patirtį 
dirbdamas tiek advokatūroje, tiek kaip vidinis bendrovės teisininkas.  
2007–2012 m. advokatų kontoros „JUREX“ narys, specializavosi civilinių ginčų nagrinėjime. 
Nuo 2010 m. –  advokatas. 2012 m. kaip vyriausiasis teisininkas prisijungė prie AB „Klaipėdos 
nafta“ Suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) projekto komandos, nuo 2013 m. ėjo 
SGDT departamento Teisės skyriaus vadovo pareigas, nuo 2015 m. visos bendrovės Teisės 
skyriaus vadovas, nuo 2017 m. Teisės ir administravimo tarnybos direktorius.  
Rytis taip pat skaitė tarptautinės ir prekybos teisės kursų paskaitas Mykolo Romerio 
universitete, stažavosi Lietuvos ambasadoje JAV dirbdamas energetikos reikalų srityje, 
Europos Komisijos komisaro muitams, mokesčiams ir antikorupcijai kabinete muitų ir 
prekybos srityje. Rytis yra Mykolo Romerio universiteto absolventas (2007 m.), taip pat yra 
baigęs jungtinę Mykolo Romerio ir Gento universitetų teisės magistrantūros programą 
(2009 m.) bei tarptautinės teisės programą (LL.M.) Fletcherio teisės ir diplomatijos 
mokykloje (Fletcher School of Law and Diplomacy) ir Harvardo teisės mokykloje (Harvard 
Law School). 
2015 m. Ryčiui įteiktas Lietuvos metų teisininko apdovanojimas (Bendrovių ir institucijų 
teisininkų asociacija).  
    
 
 
 
 



 

  
 
 
Renata Beržanskienė yra advokatų kontoros „Sorainen“ partnerė. Renata prisijungė prie 
„Sorainen“ 1999 m., o teisine praktika užsiima nuo 1992 m. 
Nuo 1999 m. Renata yra arbitrė Vilniaus komercinio arbitražo teisme. 2006 m. Čekijos 
arbitražo teismas ją pasirinko Alternatyvaus ginčų sprendimo centro .eu domenų vardų 
arbitre. 2007 m. Renata buvo išrinkta Lietuvos verslo konfederacijos Arbitražo ir mediacijos 
komisijos nare, o 2016 m. tapo šios komisijos pirmininke. Nuo 2008 m. iki 2014 m. lapkričio 
mėn. Renata buvo Lietuvos delegacijos Europos advokatūrų ir teisės bendrijų taryboje (angl. 
The Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE) atstovė, taip pat vadovavo Lietuvos 
advokatūros advokatų tarybos Tarptautinių ryšių komitetui. 2011–2017 m. buvo Nuolatinio 
arbitražo teismo Lietuvos nacionalinės grupės narė. 2014 m. kovo 20 d. Nacionalinė teismų 
administracija suteikė Renatai teismo mediatoriaus statusą ir įtraukė į Teismo mediatorių 
sąrašą. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilija Vaitkutė Pavan - partnerė bei ginčų praktikos grupės vadovė advokatų kontoroje „Ellex 
Valiūnas ir partneriai“, kurioje arbitražo specialistų komanda yra suburta į atskirą pogrupį. 
Per 22 metų darbo praktiką Vilija, kaip arbitrė, sprendė ir, kaip advokatė, atstovavo 
klientus  keliasdešimtyje tarptautiniuose ir nacionalinio arbitražo procesuose, vykstančiuose 
pagal ICC, SCC, FCCC, CCIG, LCIA, UNCITRAL ad hoc arbitražo, Vilniaus komercinio arbitražo 
teismo procedūros taisykles/reglamentus.  Jos patirtis apima ginčus, susijusius su 
įvairiausiais sektoriais, įskaitant, energetikos, transporto, statybų, laivų remonto, 
privatizavimo santykius bei akcininkų ginčus. Ji atstovauja klientams Lietuvos bei užsienio 
teismuose arbitražo sprendimų panaikinimo bei pripažinimo ir vykdymo procesuose.  
Vilija jau daug metų atstovauja Lietuvai ICC tarptautiniame arbitražo teisme (ICC 
International Court of Arbitration). Būdama ICC Arbitražo teismo nare ji peržiūrėjo šimtus 
arbitražo sprendimų projektų, dalyvavo priimant sprendimus arbitrų skyrimo, pakeitimo ir 
nušalinimo klausimais.  
Ji yra visos eilės straipsnių arbitražo tema autorė, nuolat skaito pranešimus arbitražo 
konferencijose ir yra viena iš LR Komercinio arbitražo įstatymo darbo grupės narių. 
 
 
 
 
 
 
Ramūnas Audzevičius - partneris, vienas iš ginčų praktikos vadovų advokatų kontoroje 
„Motieka ir Audzevičius“. Ramūnas atstovauja klientams pagal UNCITRAL, ICC, SCC, LCIA, 
MKAS, GAFTA, FOSFA ir Vilniaus komercinio arbitražo teismo taisykles. Jis atstovavo Švedijos 
prekybininkui prieš Azerbaidžano valstybinę įmonę, Šveicarijos prekybininkui prieš 
Baltarusijos valstybinę įmonę, Italijos vyno gamintojui investiciniame arbitraže, taip pat 
Rusijos investuotojui ESTT byloje, formuojančioje arbitražo praktiką. 
Ramūnas kasmet minimas tarp „Who’s Who Legal“ arbitražo ekspertų. Pagal tarptautinio 
žinyno „Global Arbitration Review“ apklausos rezultatus advokatų kontoros „Motieka ir 
Audzevičius“ arbitražo komanda, vadovaujama Ramūno Audzevičiaus, antrus metus iš eilės 
vienintelė iš Baltijos šalių pateko tarp 100 stipriausių pasaulio arbitražo ekspertų. 
 



 

  
 
 
 
Jurgita Petkutė – advokatė. Ji praktikuoja advokatų kontoroje ARP, įsikūrusioje Vienoje 
(Austrija), ir išimtinai specializuojasi ginčų sprendime arbitražu bei ADR.   
Jurgita sprendžia ginčus kaip arbitrė ar atstovauja šalims tarptautiniuose ir nacionaliniuose 
arbitražo procesuose pagal įvairias institucinio ar ad hoc arbitražo taisykles. Jurgita taip pat 
atstovauja šalims teismų procesuose dėl arbitražo sprendimų panaikinimo bei pripažinimo 
ir (ar) vykdymo.  
Jurgitos patirtis apima arbitražo bylas įvairiose srityse, tokiose kaip energetika, statybos ir 
inžineriniai darbai (ypač projektuose, vykdomuose pagal FIDIC pavyzdines sutartis), 
telekomunikacijos, įmonių susijungimai ir įsigijimai, tarptautinė prekyba, transportas, 
privatizavimo sandoriai.  
 

  
 
 
 
 

Dr. Andrius Smaliukas - partneris advokatų kontoroje „Ellex Valiūnas ir partneriai“, Vilniaus 
komercinio arbitražo teismo arbitras, buvęs Nuolatinio arbitražo teismo Hagoje narys 
(2011–2017 m.).  
Andrius dalyvavo darbo grupėje, rengusioje Komercinio arbitražo įstatymą.  
Andrius buvo arbitru, šalies atstovu ar nepriklausomu ekspertu daugiau nei 50-yje arbitražo 
bylų, vykusių, inter alia, pagal ICC, SCC, FCCC, LCIA taisykles, UNCITRAL ad hoc arbitražo 
reglamentą ir Vilniaus komercinio arbitražo teismo procedūros reglamentą. 
Nuo 2015 m. Andrius reziduoja  Singapūre. 
 

     
 
 
 
Gediminas Dominas - advokatas, daugiau kaip 20 metų dirba tarptautinių verslo sandorių ir 
tarptautinio komercinio arbitražo srityse.  
Be praktikos įmonių įsigijimų, finansų ir komercinės teisės srityse, jis dažnai skiriamas arbitru 
nacionaliniame ir tarptautiniuose arbitražuose. Gediminas Dominas kaip arbitras nagrinėjo 
daugiau kaip 50 bylų Vilniuje, Londone, Paryžiuje, Taline lietuvių, anglų ir rusų kalbomis tiek 
instituciniuose (Vilniaus komercinio arbitražo teismo, Tarptautinių prekybos rūmų (ICC)), 
tiek ir ad hoc arbitražuose. Jo sprendžiamos bylos buvo kilusios iš statybos, draudimo, 
tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo, telekomunikacijų, energetikos, vežimų,  
bankininkystės teisinių santykių, akcininkų ginčų ir kt. Be to, kaip šalies atstovas jis dalyvavo 
nagrinėjant bylas pagal Stokholmo arbitražo instituto (SCC) ir Tarptautinio investicinių ginčų 
sprendimo centro (ICSID) taisykles.   
Gediminas Dominas periodiškai skaito pranešimus konferencijose ir skelbia publikacijas 
komercinio arbitražo temomis. Tarptautiniuose teisininkų žinynuose (pvz., „Chambers 
Europe“, „Legal 500“) jis nurodomas kaip pripažintas arbitražo teisės specialistas Lietuvoje. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 

 

 

PROGRAMA  
 

 

09.30 – 10.10            KONFERENCIJOS ATIDARYMAS   
 

9.30 Registracija ir pasitikimo kava  
 

10.00 - 10.10 Algimantas Akstinas, Vilniaus komercinio arbitražo teismas, pirmininko pavaduotojas  
 

10.10 - 11.15 INVESTICINIAI GINČAI IR ARBITRAŽAS – KODĖL (NE)REIKALINGA REFORMA?  
 

Moderatorius: 
 

Prof. Habil. Dr. Valentinas Mikelėnas, advokatų kontora „TGS Baltic“, partneris  
 

Pranešėjai: 
  

Inga Martinkutė, advokatų kontora „Ellex Valiunas“, konsultantė  

 Investicinių ginčų reforma TTIP, TPP sutartyse. Gairės Rytų Europai  
 

Prof. Solveiga Palevičienė, advokatų kontora GLIMSTEDT, asocijuotoji partnerė  

 Įstatymo leidėjo atsakomybė pagal nacionalinę ir investicijų teisę: ar įmanomas 

bendras vardiklis?  
 

Dr. Rimantas Daujotas, advokatų kontora „Motieka & Audzevičius“, vyresnysis teisininkas, 

advokatas  

Kiek reikalinga investicinio arbitražo reforma?  
 

11.15 - 11.30 Diskusija 
 

11.30 - 12.30 Pietų pertrauka  
 

12.30 - 13.50 ARBITRAŽINIŲ IŠLYGŲ SUDARYMAS  
 

Moderatorius: 
 

Paulius Docka, advokatų kontora Juodka ir partneriai – PRIMUS, advokatas  
 

Pranešėjai: 
 

Giedrė Osinaitė, AB „Amber Grid“, Teisės skyriaus vadovė 

Ko įmonės (jų teisininkai) tikisi iš arbitražo? 
 

Albertas Šekštelo, advokatų kontora „TGS Baltic“, advokatas  

Arbitražinių išlygų sudarymas: patarimai ir gudrybės  
 

Paulius Docka, advokatų kontora Juodka ir partneriai – PRIMUS, advokatas 

Tarptautiniai sandoriai ir arbitražinės išlygos. Derybos ir praktinis įgyvendinimas 

 

Rytis Valūnas, AB „Klaipėdos nafta“, Teisės ir administravimo tarnybos direktorius  

Advokatų ir įmonės teisininkų bendradarbiavimas arbitražo bylose 

  

13.50 - 14.00 Diskusija  
 

14.00 - 14.15 
 

Kavos pertrauka  
 

14.15 - 15.40 PASAULIO ARBITRAŽO INSTITUCIJŲ APŽVALGA   
 

Moderatorius: 
 

Renata Beržanskienė, advokatų kontora „SORAINEN ir partneriai“, partnerė  
 

Pranešėjai: 
 

Vilija Vaitkutė Pavan, advokatų kontora „Ellex Valiunas“, partnerė  

 ICC apžvalga  
 

Ramūnas Audzevičius, advokatų kontora „Motieka & Audzevičius“, partneris   

Rusijos arbitražo praktika  
 

Jurgita Petkutė, ARP (Austrija, Viena), advokatė 

Arbitražas pagal arbitražo instituto prie Stokholmo prekybos rūmų (SCC) taisykles 
 

Dr. Andrius Smaliukas, advokatų kontora „Ellex Valiunas“, partneris (laikinai gyvena 

Singapūre)  

Ekspertas užsienio arbitražinėse bylose 
 

15.40 - 15.50 
 

Diskusija  
 

15.50 – 16.00            KONFERENCIJOS UŽDARYMAS    
 

15.50 - 16.00 
 

Baigiamasis žodis  
 

 

17.00 

Gediminas Dominas, advokatų kontora „DOMINAS DERLING“, partneris  

 

Vakarienė *  

 
 

* Dalyviai, sumokėję papildomą mokestį už vakarienę, gaus kvietimą.  

   Vakarienė vyks restorane „Grey“, Pilies g. 2, Vilnius.   


