
ĮMONIŲ TEISĖ: STATUS QUO, IŠŠŪKIAI IR PERSPEKTYVOS 
 

Mokslinė-praktinė konferencija  
2014 m. lapkričio 28 d. 
 

Konferencija skirta aptarti šiandienines teorines ir praktines aktualijas bei iššūkius įmonių teisės srityje, įmonių teisės 
naujoves ir vystymosi tendencijas. Aktualiomis temomis diskutuos teisės mokslininkai ir praktikai. 

Kviečiame dalyvauti ir rasti atsakymus į Jums rūpimus klausimus! 
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KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 
Konferencijos atidarymas. 
Prof. dr. (HP) V. Mizaras, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjas, 
advokatas. 
Bendrovių teisinio reguliavimo perspektyvos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. 
Pranešėja – A. Railaitė, Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir nemokumo politikos departamento direktorė. 
Notaro vaidmuo įmonių steigimo procese. 
Pranešėjas – M. Stračkaitis, Lietuvos notarų rūmų prezidentas. 
Klausimai, diskusija. 
Kavos petrauka. 
Įmonių vadovų civilinė atsakomybė: naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika 
lyginamosios teisėtyros kontekste. 
Pranešėjas – Prof. dr. V. Mikelėnas, Vilniaus universitetas Teisės fakultetas, advokatas. 
Akcininko civilinė atsakomybė bendrovės kreditoriams, bendrovei ir kitiems akcininkams: 
doktrina ir praktika. 
Pranešėja – Lekt. dr. L. Mikalonienė, Vilniaus universitetas Teisės fakultetas. 
Klausimai, diskusija. 
Pietų petrauka. 
Juridinio asmens veiklos tyrimas: paskirtis ir galimybės. 
Pranešėja – Doc. dr. A. Tikniūtė, VDU Teisės fakultetas, LAT Teisės tyrimų ir apibendrinimo 
departamento Privatinės teisės grupė, konsultantė. 
Europos Sąjungos įmonių bankroto teisinio reglamentavimo reformos įtaka Lietuvos įmonių 
teisei. 
Pranešėjas – Doc. dr. A. Smaliukas, Vilniaus universitetas Teisės fakultetas, advokatas. 
Mažosios bendrijos – alternatyva uždarosioms akcinėms bendrovėms? 
Pranešėjas – Lekt. G. Bartkus, Vilniaus universitetas Teisės fakultetas, EMCA komisijos narys, 
advokatas. 
Klausimai, diskusija. 
Kavos petrauka. 
Patikėjimo teise valdomo turto problematika.  
Pranešėjas – Lekt. dr. V. Nikitinas, Bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija, prezidentas, AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ teisės ir personalo departamento direktorius, Vilniaus universitetas Teisės 
fakultetas. 
Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema ir kitos RC įmonėms teikiamų paslaugų naujovės. 
Pranešėjas – A. Survila, VĮ Registrų centro direktoriaus pavaduotojas Juridinių asmenų registrui ir 
rinkodarai. 
Klausimai, diskusija. 
Konferencijos uždarymas.

 
 
Konferencijos dalyvio mokestis: 300 lt. (PVM netaikomas), 330 lt. su pietumis (PVM netaikomas). 
Konferencijos vieta: Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, Saulėtekio al. 5, Vilnius. 
Registracija: Būtina išankstinė registracija. Registruotis prašome iki lapkričio 26 d. 
www.mokymai.tf.vu.lt arba mokymai@tf.vu.lt, tel. 8 5 236 6187 

 
Į kainą įskaičiuota: konferencijos medžiaga, kava, užkandžiai, pietūs pasirinktinai, VU Teisės fakulteto mokymo centro pažymėjimas. 

Vilniaus universitetas yra įtrauktas į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą. 
Mūsų pažymėjimai yra pripažinti Lietuvos advokatūros. 

Advokatams ir advokatų padėjėjams yra skiriami kvalifikaciniai balai už dalyvavimą mūsų organizuojamuose mokymuose. 
 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Privatin%C4%97_teis%C4%97



