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Tarptautinė konferencija 
„Arbitražas: jo taikymo Europos Sąjungos valstybėse narėse patirtis ir plėtros 

perspektyvos Lietuvoje“ 
Vilnius, 2013 m. lapkričio 21-22 d. 

 

Konferencijos organizatorė – Lietuvos arbitražo asociacija (LAA) 
Konferencija organizuojama vykdant Vyriausybės patvirtintą Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

2013 m. oficialių renginių programą, yra finansuojama VšĮ Europos socialinio fondo agentūros ir 

kofinansuojama LR užsienio reikalų ministerijos vykdomo projekto „Lietuvos įsitinklinimo 

Europos Sąjungoje skatinimas“ lėšomis ir VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio 

arbitražo lėšomis. 

 

Kiti organizatoriai: 

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,  

VšĮ Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas, 

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra. 

 

Konferenciją globoja Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius 

 
 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

 

Lapkričio 21 d. (ketvirtadienis) 
 

8.30 Dalyvių registracija (Seimo III rūmų II a. vestibiulis)  

 

9.00 Konferencijos atidarymas: organizacinio komiteto atstovo įvadinės pastabos. 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės J. E. Loretos Graužinienės sveikinimo žodis. 

 

 Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko J. E. Algirdo Butkevičiaus sveikinimo žodis. 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidento – generalinio direktoriaus 

Dr.Gedimino Rainio sveikinimo žodis. 

 

 

 



Rytinė sesija 
Moderatorius Johan Billiet, Tarptautinės arbitražo asociacijos prezidentas.  

 

9.30 „UNCITRAL pavyzdinių arbitražo ir sutaikinimo taisyklių įteisinimas ES teisės aktuose“   

 Dr. Peter Binder, LL.M., UNCITRAL atstovas, INTERLAWYER Attorneys. 

 

10.00 „Ginčų sprendimas nuotoliniu būdu (online): naudojimas arbitražinėse institucijose ir 

tarpvalstybiniuose vartotojų ginčuose“  

 Johan Billet, Tarptautinės arbitražo asociacijos prezidentas. 

 

10.30 Kavos pertrauka               
 

11.00 „Naujosios Vienos taisyklės“ 

Dr. Eugen Salpius, Tituluotų arbitrų instituto (The Chartered Institute of Arbitrators) 

eksprezidentas.  

 
11.30 „Tarptautinių verslo ginčų sprendimo  tvarka Italijos arbitražo teismuose“ 

Prof. Gabriele Crespi Reghizzi, Milano arbitražo rūmai, teisės įmonė “Nunziante Magrone 

Studio Legale Associato”, Pavia Universitetas. 

 

12.10 „Arbitražo vystymasis Švedijoje“ 

Joel Dahlquist, Stokholmo arbitražo instituto prie prekybos rūmų asocijuotas narys, 

Uppsala Universiteto kandidatas į daktarus. 

 

12.40 „UNCITRAL arbitražo taisyklių apžvalga“ 

 Dr. Peter Binder, LL.M., UNCITRAL atstovas, INTERLAWYER Attorneys. 

 

13.00 Pietų pertrauka           

   

Popietinė sesija 
Moderatoriai: Roman Zykov, Rusijos arbitražo asociacijos generalinis sekretorius; advokatas 

Vytautas Zabiela. 

 

14.00 „Ginčų sprendimų arbitraže tendencijos šiuolaikiniame pasaulyje“  

 Prof. Liudmila N. Galenskaya, Sankt Peterburgo valstybinis universitetas.  

 

14.30 „Arbitražas Baltarusijoje: teisinė aplinka ir praktika“ 

Timour Sysouev, Baltarusijos valstybinio universiteto vyresnysis lektorius, „Sysouev, 

Bondar, Khrapoutski SBH“ teisinės įmonės vadovaujantis partneris. 

 

15.00 „Arbitražas Estijoje“ (nepatvirtinta) 

 

15.30 Kavos pertrauka               
 

16.00 „Arbitražas Ukrainoje“ 

 Prof. Dr. Volodymyr Kossak, 

 

16.30 „Tarptautinis arbitražas energetikos sektoriuje“ 

 Prof. Dr. Maxi Scherer, Londono universitetas Queen Mary, “Wilmer Cutler Pickering 

Hale and Dorr LLP London“. 

 

19.00 Vakarienė 

 

 



 

Lapkričio 22 d. (penktadienis) 
 

8.30 Dalyvių registracija (Seimo III rūmų II a. vestibiulis)  

 

Rytinė sesija 
Moderatorius Piotr Nowaczyk, Arbitražo teismo prie Lenkijos prekybos rūmų eksprezidentas, 

„Partner Dentons“   

                

9.00 „Teisingas ginčo vietos ir institucinių taisyklių pasirinkimas“ 

Phillipp Habegger, Arbitražo teismo prie Šveicarijos arbitražo institucijų rūmų 

pirmininkas.  

 

9.30 „Arbitražinis susitarimas ir viešo pirkimo sutartis” 

Doc. Dr. Deividas Soloveičikas, LL.M, MCIArb, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas 

 

10.00 „Arbitražas Lenkijoje – patirtis ir numatomas vystymasis“ 

 Brych Wlodzimierz, Arbitražo teismo prie Nowy Tomysl prekybos rūmų (Lenkija) 

pirmininkas. 

 

10.30 Kavos pertrauka  

 

11.00  „Arbitražas Rusijoje: iššūkiai ir galimybės“ 

 Roman Zykov, Rusijos arbitražo asociacijos generalinis sekretorius. 

 
11.30 „Investuotojas Latvijoje ir ginčų sprendimo galimybės“ 

 Ziedonis Ūdris, Latvijos arbitražo teismo prie prekybos ir pramonės rūmų pirmininkas.  
 

12.00 „Tarptautinis komercinis arbitražas Kazachstane“ 

 Prof. Maidan Suleimenov, Kazachstano Tarptautinio komercinio arbitražo pirmininkas.   

 

12.30 „Statybos ginčai, kylantys pagal FIDIC sutartis mūsų regione“ 

 Piotr Nowaczyk, Arbitražo teismo prie Lenkijos prekybos rūmų eksprezidentas.   

 

13.00 Pietų pertrauka  

 

Popietinė sesija 

Moderatoriai: Prof. Maidan Suleimenov, Kazachstano Tarptautinio komercinio arbitražo 

pirmininkas; teisininkas Vidmondas Vėgelis. 

 

14.00 Lietuvos arbitražo asociacijos pranešimas 

 

14.30 Konferencijos dalyvių pranešimai (10-15 min.) ir pasisakymai (iki 3 min.) pačių 

pasirinktais aktualiais arbitražo ir verslo ginčų klausimais 

 

15.30 Kavos pertrauka               
 

17.00 Konferencijos uždarymas. 

 

       

 

 

 

 



 

Konferencijos organizaciniai klausimai 

                
Konferencijos paskirtis: renginys skirtas Lietuvos įmonių ir jų teisės padalinių vadovams, visų 

rūšių organizuotų verslo struktūrų (asociacijų, konfederacijų ir kt.,) ir valstybinių institucijų 

darbuotojams, kurių interesai ar vykdomos funkcijos vienaip ar kitaip yra susijusios su tarptautiniu 

verslu, jo plėtra, reikiamų tarptautinei prekių ir paslaugų apyvartai sąlygų sudarymu ar užtikrinimu. 

Pagrindinis renginio tikslas – supažindinti verslo visuomenę su vienos iš esminių normalaus 

tarptautinio komercinio bendradarbiavimo sąlygų užtikrinimu – galimybe išspręsti praktiškai 

neišvengiamai bendradarbiavimo eigoje kylančius ginčus arbitražo (t.y. alternatyviu teisminiam) 

būdu, akcentuojant šio būdo ypatumus ir privalumus, lyginant su bylinėjimusi valstybės teismuose. 

Turint galvoje, kad globalizacijos, tarptautinės ekonominės integracijos ir aštrios konkurencijos 

sąlygomis plėtojamoje tarptautinėje verslo (ūkio) subjektų veikloje kyla daug įvairių konfliktų, 

ginčų ir nesutarimų, o arbitražas buvo, yra ir išliks patikimas bei veiksmingas jų sprendimo būdas. 

Tikėtina, kad Konferencijoje įgyta informacija apie šį ginčų sprendimo būdo taikymą įvairiose 

šalyse, skirtinguose verslo sektoriuose, praktiką bei gautos žinios, susijusios su verslo nesutarimų 

pašalinimo galimybėmis kitokiais alternatyviais (paprastais, civilizuotais, sąlyginai pigesniais, 

tačiau ne mažiau veiksmingais, nei valstybiniai-teisminiai sprendimai) būdais, taip pat užmegzti 

dalykiniai ir asmeniniai ryšiai, taps tomis išliekamą intelektinę ir praktinę reikšmę turinčiomis 

vertybėmis, kurios veiksmingai prisidės prie atsakingos, skaidraus ir sąžiningo tarptautinio verslo 

plėtotės, palankios jai aplinkos užtikrinimo.  
                                                                                       

Konferencijos vieta: Lietuvos Respublikos Seimo (Gedimino pr.53) III rūmų Konferencijų salė. 

 

Darbinės kalbos: lietuvių, anglų ir rusų (sinchronini vertimas). 

 

Dalyvavimo sąlygos: Konferencija  organizuojama dalyvių asmeninio kvietimo pagrindu, laisvo 

nuo registracijos mokesčio („free of registration charge“) principu. 

 

Dalyvių registracija: minėtoje Seimo Konferencijų salėje vietų skaičius ribotas, patekimas per 

apsaugą pagal pateiktą dalyvių sąrašą, todėl visus kviečiamus asmenis prašoma patvirtinti savo 

dalyvavimą iki š. m. lapkričio 15 d., sugrąžinant Konferencijos organizavimo komitetui pridedamą 

registracijos formą el.p. info@vilniausarbitrazas.lt arba faksu (8 5) 239 6589. 

 

Daugiau informacijos kreipkitės info@vilniausarbitrazas.lt, arba asmeniškai į  Lietuvos arbitražo 

asociacijos vykdančiąją direktorę Aureliją Maldutytę,  mob. 8 618 59797. 
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