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GYVENIMO APRAŠYMAS 

 

1. Pavardė: Gutauskas 

2. Vardas: Aurelijus 

3. Išsilavinimas: aukštasis 

Institucija 

[ Data: nuo-iki ] 

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas: 

Lietuvos policijos 

akademija 1991 m. -

1993 m. 

Teisės bakalauras 

Lietuvos policijos 

akademija 1993 m. – 

1995 m.  

Teisės magistras 

Lietuvos teisės 

universitetas  1998 

m. – 2002 m.  

Socialinių mokslų (teisė) daktaras. 2002 m. apginta daktaro 

disertacija „Organizuotas nusikalstamumas ir jo baudžiamasis 

teisinis vertinimas“. 

4. Kalbų mokėjimas: įvertinti lygį pagal 5 balų sistemą (1- puikiai, 5-pagrindai) 

Kalba Skaitymas Kalbėjima

s 

Rašymas 

Anglų kalba 1 1 1 

Rusų  1 1 1 

Vokiečių 1 2 2 

Prancūzų 3 3 3 

 

5.  Narystė profesinėse organizacijose:  

- Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto tarybos narys (nuo 2005 m.); 

- Teisės instituto tarybos narys (nuo 2005–2009 m.); 

- Teismo medicinos instituto tarybos narys (2007–2010 m.); 

- Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas (nuo 2005 m.); 

- Lietuvos studentų sporto asociacijos Teisės ir etikos komiteto narys (2002–2004 m.); 

Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacijos narys; (nuo 2008 m. šios asociacijos tarybos 

pirmininko pavaduotojas); 

- Transparency International Lietuvos skyriaus ekspertas (nuo 2005 m.). 

11.  Kita profesinė veikla:  

- Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto bendraautorius (nuo 2004 m.); 

- Darbo grupės narys rengiant „Organizuoto nusikalstamumo kontrolės įstatymo projektą“ 

prie Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (2004 m.); 

-Nacionalinis ekspertas pinigų plovimo srityje prie Europos Tarybos sekretoriato 

(Moneyval) (nuo 2006 m); 

- Nacionalinis ekspertas korupcijos srityje prie Europos Tarybos sekretoriato (GRECO) (nuo 

2007 m);  

- nuo 2006 m. liepos 12 d. iki 2009 m. liepos mėn. Pretendentų į prokurorus egzaminų 

komisijos narys. 

- (nuo 2009 m. liepos 9 d. iki 2010 m.) pretendentų į prokurorus egzaminų komisijos narys. 
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- (nuo 2007 m. sausio 17 d. iki 2009 m.) darbo grupės baudžiamojo kodekso taikymo 

problemoms nagrinėti narys. 

- (nuo 2007 m. vasario 18 d. iki 2009 m.) Tarptautinės Migracijos Organizacijos ekspertas 

projekte “Prekybos žmonėmis prevencija Rusijos Federacijoje”. 

- nuo 2007 m. lapkričio 23 d. darbo grupės narys „Informacijai nusikalstamu būdu įgytų 

pinigų ar turto legalizavimo būdus kaupti, analizuoti, apibendrinti bei pinigų plovimo ir teroristų 

finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti“. 

- nuo 2008 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 2088 Lietuvos Respublikos seimo antikorupcijos 

komisijos sudarytos darbo grupės narys „Parengti teisės aktų pataisas dėl senaties terminų taikymo 

atsakomybei už korupcinio pobūdžio veikas ir tarnybinės etikos pažeidimus“. 

- Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-80 įsakymu darbo grupės narys „Pinigų 

plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti“.  

- Darbo grupės narys Baltijos jūros regiono konferencijai, skirtai prekybos žmonėmis 

prevencijai ir kontrolei, organizuoti sudarymo. VRM ministro įsakymu 2010 m.  

- Darbo grupės „Dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2009-2012 metų 

programos, atvirtintos LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1104 įgyvendinimo 

stebėsenos“ narys. 

- Mykolo Romerio universiteto, Teisės fakulteto doktorantūros komiteto pirmininkas (nuo 

2011 m. birželio mėn.). 

- nuo 2011 m. spalio 28 d. „Teisėjų mokymo koordinavimo komisijos prie Teisėjų tarybos“ 

narys. Teisėjų tarybos nutarimas 2011 m. spalio 28 d. Nr. 13P-134-(7.1.2). 

- nuo 2011 m. prestižinio Italijos teisės žurnalo „Archivio Penale“ redkolegijos narys. 

- Darbo grupės narys „Specializuotų policijos įstaigų funkcijų peržiūros ir veiklos 

optimizavimo siūlymams parengti“. Policijos generalinio komisaro įsakymas 2012 m. spalio 22 d. 

Nr. 5-V–706. 

- nuo 2012 m. Andrzej Frycz Modrzewski Krokuvos universiteto žurnalo „Teisės studijos“ 

redkolegijos narys. 

- nuo 2013 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso priežiūros komiteto 

narys. Teisingumo ministro įsakymas 2013 m. vasario 21 d. Nr. 1R-53.  

- nuo 2013 m. Lenkijos Nacionalinės teismų ir prokuratūros akademijos mokslinis 

recenzentas.  

- nuo 2013 m. lapkričio 13 d. LR Seimo valdybos sprendimu Nr. SV–S-431 darbo grupės 

narys „Lietuvos Respublikos Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo pakeitimo įstatymo 

projektui parengti“. 

- nuo 2015 m. sausio 26 d. pretendentų į prokurorus egzaminų komisijos narys (Generalinio 

prokuroro įsakymas 2015 m. sausio 26 d. Nr. I-24). 

12. Kiti įgūdžiai: kompiuterinis raštingumas, komunikabilumas, teisinės ir pedagoginės žinios, 

pedagoginė praktika. 

13.  Šiuo metu einamos pareigos:  

- Nuo 2013 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus 

teisėjas. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus universiteto, Teisės fakulteto, Baudžiamosios justicijos 

katedros profesorius.  

- Nuo  2017 m. vasario 24 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-29-(7.1.2) paskirtas Teisėjų etikos ir 

drausmės komisijos pirmininku. 

 

14.  Ankstesnės darbovietės: 
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- Nuo 2013 m. sausio 1 d. Mykolo Romerio universiteto, Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir 

proceso instituto profesorius (iki 2017 m. birželio 31 d.); Mykolo Romerio universitetas, Teisės 

fakultetas, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedra – katedros vedėjas (nuo 2010 m. gegužės 

13 d. iki 2013 m. sausio 1 d.).  

- Nuo 2010 m. spalio 6 d. iki 2011 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos Seimas, Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas, biuro patarėjas. 

- nuo 2005 m. vasario 1 d. iki birželio 3 d. Vilniaus teisės ir verslo kolegijos, Teisės fakulteto, 

Viešosios Teisės katedros docentas; 

- nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2008 m. kovo 1 d. Teisės institutas, Baudžiamosios justicijos tyrimų 

skyriaus vedėjas; 

- nuo 2004 m. rugsėjo iki 2005 m. sausio 1d. Teisės institutas, Kriminologinių tyrimų skyrius, 

Vyresnysis mokslo darbuotojas; 

- nuo 2003 m. Lietuvos teisės universitetas, Teisės fakultetas, Baudžiamosios Teisės katedra, 

docentas;  

- 2002 – 2003 m. Lietuvos teisės universitetas, Socialinio darbo fakultetas, prodekanas;  

-1998–2002 m. Lietuvos teisės universitetas, Teisės fakultetas, Baudžiamosios Teisės katedra, 

lektorius;  

- 1995 – 1998 m. Lietuvos teisės akademija, Baudžiamosios Teisės katedra, asistentas. 

 

15.  Profesinė patirtis: 

Šalis Data, vizito tikslas 

Viena (Austrija) 2017 m. rugpjūčio 24-25 d. Parengiamasis regioninis 

teisėjų susitikimas dėl pasaulinio teisingumo 

integralumo tinklo įkūrimo. Konferencijos dalyvis, 

pranešimo skaitymas. 

Viena (Austrija) 2017 m. birželio 26-29 d. teisėjų ir prokurorų mokymai: 

„Prekybos žmonėmis bylų finansų tyrimai ir pajamų bei 

turto konfiskavimas šio pobūdžio baudžiamosiose 

bylose“. Mokymų dalyvis. 

Londonas (Jungtinė 

Karalystė) 

2016 m. lapkričio 24-25 d. teisėjų ir prokurorų mokymai 

„Ekonominiai nusikaltimai: turto ir pajamų 

konfiskavimas ES“. Mokymų dalyvis. 

Dublinas (Airijos 

Karalystė) 

2016 m. lapkričio 2-11 d. stažuotė Airijos 

Aukščiausiajame Teisme. 

Vatikanas (Italija) 2016 m. birželio 2-5 d. teisėjų ir prokurorų tarptautinė 

konferencija skirta kovai su organizuotu 

nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis. Konferencijos 

dalyvis ir pranešėjas. 

Strasbūras 

(Prancūzija) 

2015 m. gruodžio 2–3 d. GRECO plenarinė sesija. 

Rumunijos įstatymų atitikimo tarptautinėms 

konvencijoms prieš korupciją vertinamojo raporto 

pristatymas. 

Buchareštas 

(Rumunija) 

2015 m. gegužės 18–22 d. GRECO ekspertas korupcijos 

prevencijos teisėjų, prokurorų ir parlamento narių 

veikloje 

Vašingtonas, 

Bostonas, Buffalo 

2014 m. rugsėjo 7–18 d. JAV vyriausybės finansuojama 

stažuotė kovos su prekybos žmonėmis klausimais. 
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(JAV) 

Lijonas (Prancūzija) 2014 m. vasario 12–15 d. partnerių susitikimas dėl 

jungtinės magistro programos rengimo. Susitikimo 

dalyvis. 

Florencija (Italija) 2013 m. spalio 3–6 d. Mokymai teisėjams „Teisės į 

Teisingą teismą užtikrinimas.“ Mokymų dalyvis. 

Buchareštas 

(Rumunija) 

2013 m. birželio 19–22 d. Vizituojantis lektorius 

Bucharešto universitete – paskaitų skaitymas. 

Sankt Peterburgas 

(Rusijos Federacija) 

2013 m. birželio 12–14 d. Tarptautinėje konferencijoje 

„Kova su prekyba žmonėmis: grėsmės ir 

bendradarbiavimas Rusijoje ir Baltijos bei Šiaurės 

valstybėse“. Pranešimo skaitymas. 

Budapeštas (Vengrija) 2012 m. gruodžio 03–08 d. Vizituojantis lektorius 

Eotvos Lorand universitete. Paskaitų skaitymas. 

Enniskillenas (Š. 

Airija) 

2012 m. spalio 10–11 d. Tarptautinėje konferencijoje 

„Organizuotas nusikalstamumas be sienų“, pranešimo 

skaitymas „Organizuoto nusikalstamumo globalizacija“. 

Roterdamas 

(Nyderlandai) 

2012 m. gegužės 6–11 d. Vizituojantis lektorius 

Inholando universitete – paskaitų skaitymas. 

Ryga (Latvija) 2011 m. gruodžio 19–20 d. tarptautinio projekto 

„Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir politinės 

partijos“ vadovų susitikimas. Pranešimo skaitymas. 

Stokholmas (Švedja) 2011 m. lapkričio 14–16 d. tarptautinio projekto 

„Organizuotas nusikalstamumas, korupcija ir politinės 

partijos“ vadovų susitikimas.  

Andorra la Vella 

(Andorra) 

2011 m. lapkričio 8–10 d. Andoros vyriausybės ir 

Europos Tarybos sekretoriato ekspertų grupės (GRECO) 

mokymai ekspertams „Korupcijos prevencija teisėjų, 

prokurorų ir parlamento narių veikloje“. Mokymų 

dalyvis. 

Uppsala (Švedija) 2011 m. Spalio 26–27 d. dalyvauta tarptautinėje 

konferencijoje „Narkotikai degtinės diržo šalyse“. 

Pranešimo skaitymas. 

 Lecce (Italija) 2011 m. birželio 20 d. Dalyvauta tarptautinėje 

konferencijoje „Rungtyniškumo principo įgyvendinimas 

ikiteisminio tyrimo stadijoje: gynybos ir ikiteisminio 

tyrimo pareigūno sąsajos “. Pranešimo skaitymas. 

Sankt Peterburgas 

(Rusijos Federacija) 

2011 m. balandžio 27–29 d. Dalyvauta tarptautinėje 

konferencijoje „Organizuotas nusikalstamumas Baltijos 

jūros regione ekonominės krizės kontekste“. Pranešimo 

skaitymas. 

Briuselis (Belgija) 2011 m. kovo 10–11 d. Dalyvauta tarptautinėje 

konferencijoje „Terorizmo aukoms atminti“. 

Roterdamas 

(Nyderlandai) 

2011 m. vasario 8–11 d. Vizituojantis lektorius 

Inholando universitete – paskaitų skaitymas. 

La Korunos 

universitetas 

(Ispanija) 

2010 m. gruodžio 13 d. – gruodžio 17 d. Vizituojantis 

lektorius La Korunos universitete – paskaitų skaitymas. 
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Johano Keplerio 

universitetas Lincas 

(Austrija) 

2010 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 4 d. Vizituojantis 

lektorius Johano Keplerio universitete – paskaitų 

skaitymas. 

Roterdamas 

(Nyderlandai) 

2010 m. balandžio 12–16 d. Vizituojantis lektorius 

Inholando universitete – paskaitų skaitymas. 

Stambulas (Turkija) 2010 m. kovo 8–12 d. Vizituojantis lektorius Yeditepės 

universitete – paskaitų skaitymas. 

Amterdamas 

(Nyderlandai) 

2009 m. lapkričio 18–20 d. Dalyvauta tarptautinėje 

konferencijoje „Policijos ateitis Europoje“. 

Lisabona (Portugalija) 2009 m. birželio 24–27 d. Dalyvauta tarptautinėje 

konferencijoje „Nusikaltimų aukos Europoje“. 

Varšuva (Lenkija) 2009 m. gegužės 5–6 d. Dalyvauta tarptautiniame 

seminare „Naujausios organizuoto nusikalstamumo ir 

narkotikų tendencijos Baltijos jūros regione“. 

Pasisakymas seminare. 

Ferrara (Italija) 2008 m. gruodžio 12–16 d. Vizituojantis lektorius 

Ferraros universitete – paskaitų skaitymas. 

Brunn um Gebirge 

(Austrija) 

2008 m. lapkričio 24–26 d. Dalyvauta Policijos tyrimų ir 

mokslo konferencijoje, skirtoje organizuoto 

nusikalstamumo kontrolei.  

Sankt Peterburgas 

(Rusijos Federacija) 

2008 m. lapkričio 6–7 d. Dalyvauta Saugumo politikos 

vystymo instituto organizuotame seminare „Organizuoto 

nusikalstamumo ir narkotikų kontrolė Baltijos jūros 

regiono valstybėse“.  Pranešimo skaitymas. 

Ankara (Turkija) 2008 m. rugsėjo 25–26 d. Dalyvauta Leonardo da Vinči 

programos bandomojo projekto “Poliforme – 

bendruomenės policijos pareigūnų kompetencijos 

vertinimo metodikos sukūrimas” darbo grupės 

susitikime. Pranešimo skaitymas. 

Ryga (Latvija) 2008 m. rugsėjo 4–5 d. Saugumo politikos vystymo 

instituto organizuotas seminaras „Organizuoto 

nusikalstamumo tendencijos Baltijos jūros regione“. 

Pranešimo skaitymas. 

Strasbūras 

(Prancūzija) 

2008 m. birželio 9–10 d. GRECO plenarinė sesija. 

Olandijos įstatymų atitikimo tarptautinėms 

konvencijoms prieš korupciją vertinamojo raporto 

pristatymas. 

Lesteris (Anglija) 2008 m. balandžio 29 gegužės 4 d. Vizituojantis 

lektorius Lesterio universitete – paskaitų skaitymas. 

Atėnai (Graikija) 2008 m. balandžio 7–11 d. Vizituojantis lektorius 

Nacionaliniame Atėnų universitete – paskaitų skaitymas. 

Lisabona (Portugalija) 2008 m. vasario 11–16 d. Vizituojantis lektorius 

Lisabonos universitete – paskaitų skaitymas. 

Stambulas (Turkija) 2007 m. gruodžio 3–7 d. Vizituojantis lektorius 

Yeditepės universitete – paskaitų skaitymas. 
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Haga (Olandija) 2007 m. lapkričio 4–6 d. GRECO posėdis. Ekspertas 

inkriminavimo srityje vertinant Olandijos įstatymų 

atitikimą tarptautinėms konvencijoms prieš korupciją. 

  

Briuselis (Belgija) 2007 m. spalio 18–19 d. Tarptautinė konferencija 

“Teisės į gynybą, vykstant ikiteisminiam tyrimui, 

procedūrų ir praktikos Europoje harmonizavimas: 

lyginamoji valstybių narių procedūrų, lengvinančių 

policijos ir teisėsaugos tarptautinį bendradarbiavimą 

analizė“. Konferencijos moderavimas. 

Piza (Italija) 2007 m. rugsėjo 12-15 d. Projekto “Teisės į gynybą, 

vykstant ikiteisminiam tyrimui, procedūrų ir praktikos 

Europoje harmonizavimas: lyginamoji valstybių narių 

procedūrų, lengvinančių policijos ir teisėsaugos 

tarptautinį bendradarbiavimą analizė“ partnerių 

susitikimas.  

Maskva (Rusijos 

Federacija) 

2007 m. liepos 24–25 d. Projekto “Prekybos žmonėmis 

prevencija Rusijos Federacijoje” tarpinių rezultatų 

aptarimas. 

Londonas (Anglija) 2007 m. birželio 25-27 d. Projekto “Geri kaimynai” 

seminaras „Bendradarbiavimo kryptys tarp saugios 

kaimynystės ir visuomeninių organizacijų“- pranešimo 

skaitymas. 

Zygenas (Vokietija) 2007 m. birželio 18–23 d. – vizituojantis lektorius 

universitete – paskaitų skaitymas. 

  

Mariboras (Slovėnija) 2007 m. gegužės 21–26 d. – vizituojantis lektorius 

universitete – paskaitų skaitymas. 

  

Talinas (Estija) 2007 m. gegužės 9–10 d. – Šilko kelio tyrimo programos 

(SRSP) tarptautinis seminaras „Narkotikų ir organizuoto 

nusikalstamumo kontrolė Baltijos regione. Pranešimo 

skaitymas. 

Pamplona (Ispanija) 2007 m. balandžio 16–21 d. – vizituojantis lektorius 

universitete – paskaitų skaitymas. 

  

Londonas (Anglija) 2007 m. vasario 26–27 d. Projekto „Geri kaimynai„ 

seminaras “Organizuoto nusikalstamumo kontrolė ir 

prevencija mieste” – pranešimo skaitymas. 

  

Maskva (Rusijos 

Federacija) 

2007 m. vasario 19–20 d. Projekto “Prekybos žmonėmis 

prevencija Rusijos Federacijoje ” – eksperto sutarties 

pasirašymas bei projekto aptarimas. 
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Londonas (Anglija) 2006 m. gruodžio 11–12 d. Projekto “Geri kaimynai” 

seminaras “Organizuoto nusikalstamumo kontrolė ir 

prevencija mieste” – pranešimo skaitymas. 

  

Lisabona (Portugalija) 2006 m. spalio 23–26 d. CEPOL tarptautinis seminaras 

„Kova su organizuotomis automobilių vagystėmis“- 

pranešimų skaitymas. 

  

Biškekas (Kirkizija) 2006 m. spalio 9–12 d. Tarptautinis seminaras 

„Nematomos grėsmės: finansų sistemos saugumas 

Kaukaze ir Centrinėje Azijoje“ – pranešimo skaitymas. 

  

Atėnai (Graikija) 2006 m. birželio 12–16 d. Projekto „Geri kaimynai“ 

seminaras „Situacinė nusikaltimų prevencija policijos 

kaimynystėje“. 

  

Stokholmas, Uppsala 

(Švedija) 

2006 m. Gegužės 29–30 d. Tarptautinė konferencija 

„Prekybos žmonėmis klausimais“ – pranešimų 

skaitymas. 

  

Kaljaris (Italija) 2006 m. balandžio 10–16 d. Vizituojantis lektorius 

universitete – paskaitų skaitymas. 

  

Padova (Italija) 2006 m. vasario 23-24 d. Tarptautinio projekto  

„Europos miestai ir nusikaltimų prevencijos politika“ 

partnerių susitikimas. 

  

Paryžius (Prancūzija) 2006 m. vasario 16–17 d. Tarptautinis seminaras – 

Saugus miestas: migracija ir prevencija.  

  

Šarlerua (Belgija) 2005 m. gruodžio 7–10 d. Tarptautinis seminaras – 

Saugus miestas: migracija ir prevencija. Pranešimo 

skaitymas. 

Kurmajeris (Italija) 2005 m. gruodžio 2–4 d. Tarptautinė konferencija –

teisinės priemonės prieš prekybą žmonėmis. 

Ryga (Latvija)  2005 m. lapkričio 7–8 d. Šilko kelio tyrimo programos 

(SRSP) tarptautinis seminaras „Narkotikų ir organizuoto 

nusikalstamumo kontrolė Baltijos regione. 

  



 8 

Freiburgas (Vokietija) 2005 m. rugsėjo 18– 23 d. Maxo Planko institutas. 

Mokslinė stažuotė. 

Stokholmas (Švedija)  2005 m. birželio 1–2 d.  

Šilko kelio tyrimo programos, Upsalos universiteto ir 

Švedijos Nacionalinio narkotikų koordinatoriaus 

organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Narkotikų ir 

organizuoto nusikalstamumo kontrolė Baltijos regione“.   

Pranešimo skaitymas. 

Middlesbrough 

(Anglija)  

20005 m. balandžio 25 – gegužės 1 d. – vizituojantis 

lektorius universitete – paskaitų skaitymas. 

  

Ryga (Latvija)  2005 m. balandžio 6–7 d. Šilko kelio tyrimo programos 

(SRSP) tarptautinis seminaras „Narkotikų ir organizuoto 

nusikalstamumo kontrolė Baltijos regione“. 

  

Strasbūras 

(Prancūzija)  

2005 m. kovo 16–18 d. Europos Tarybos pinigų plovimo 

priemonių efektyvumo įvertinimo ekspertų komiteto 

(MONEYVAL) mokomasis seminaras vertintojams–

ekspertams, dalyvaujantiems trečiajame vertinimo etape. 

Roma (Italija)  

 

2005 m. – 1 sav. Trukmės CEPOL „Organizuoto 

nusikalstamumo strateginiai kursai“ – pranešimų 

pristatymas. 

Praha (Čekija). 

Čekijos policijos 

akademija  

2004 m. – dalyvavimas konferencijoje – pranešimo 

skaitymas. 

Utrechtas 

(Nyderlandai)  

2004 m. – vizituojantis lektorius universitete – paskaitų 

skaitymas. 

Uppsala (Švedija)  2004 m. – vizituojantis lektorius universitete – paskaitų 

skaitymas. 

 Tamperė (Suomija) 2004 m. – dalyvavimas konferencijoje – pranešimo 

skaitymas. 

 Ex en Provence 

(Prancūzija)  

2003 m. – vizituojantis lektorius universitete – paskaitų 

skaitymas. 

 2003 m. – vizituojantis lektorius universitete – paskaitų 

skaitymas. 

Zygenas (Vokietija) 2002 m. – vizituojantis lektorius universitete – paskaitų 

skaitymas. 

Portsmutas (Anglija)  2000 m. – 3 mėn. Stažuotė Portsmuto universitete, 

Baudžiamosios justicijos institute. 

Kylis (Vokietija)  1998 m. – 1 mėn. Stažuotė Kriminalinės Policijos 

departamente, Kovos su organizuotu nusikalstamumu 

skyriuje. 

 

16. Kita profesinė patirtis: 

Teisėkūros darbai  
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Eil. Pavedimas Pavedimą davusi 

institucija 

Rezultatai 

1. Baudžiamojo kodekso papildymo 

250(1) straipsniu įstatymo projektas 

IXP-3902, Administracinių teisės 

pažeidimų kodekso 259 (1) straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektas IXP-

3718. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2004 m. 

Išvada 

2. Valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos įstatymo pakeitimo įstatymo 

projektas IXP-3836, Valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos 

įstatymo pakeitimo įstatymo 

įsigaliojimo ir įgyvendinimo projektas 

IXP-3837, Civilinio proceso kodekso 

57 straipsnio papildymo, 83 ir 99 

straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 

IXP-3838, Baudžiamojo proceso 

kodekso 50, 51,103, 104, 106, 118, 361 

ir 461 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektas IXP-3839, Gyventojų turto 

deklaravimo įstatymo 2 ir 7 straipsnių 

pakeitimo įstatymo projektas IXP-

3840.  

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2004 m. 

Išvada 

3. Baudžiamojo kodekso 292 straipsnio 

pakeitimo ir priedo papildymo įstatymo 

projektas XP-9. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2004 m. 

Išvada  

4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 

nutarimo „Dėl teismų praktikos 

išžaginimo ir seksualinio prievartavimo 

baudžiamosiose bylose“ projektas. 

Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas 

2004 m. 

Išvada ir 

pasiūlymai 

5. Operatyvinės veiklos įstatymo 

pakeitimo įstatymo projektas IXP-

3800, Valstybės ir tarnybos paslapčių 

įstatymo 10 straipsnio papildymo 

įstatymo projektas IXP-3801, 

Baudžiamojo proceso kodekso 

papildymo 9(1) straipsniu įstatymo 

projektas IXP-3802, Prokuratūros 

įstatymo 2 straipsnio papildymo 

įstatymo projektas IXP-3803. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2004 m. 

Išvada 

6.  Kreipimosi „Dėl įstatymo, kuriuo 

teisėsaugos institucijos būtų įpareigotos 

atsiprašyti kiekvieno, kurio atžvilgiu 

buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o 

vėliau jis nutrauktas, nes asmuo 

pasirodė esąs nekaltas jam 

Lietuvos Respublikos 

seimo peticijų komisija 

2005 m. 

Išvada 
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inkriminuojamos veikos padarymu“ 

pripažinimo peticija klausimas. 

7. „Dėl pažeistos teisės į Viešą teismą, 

nagrinėjant civilines bylas kasacine 

tvarka“. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Žmogaus teisių 

komitetas 

2005 m. 

Nuomonė 

8. „Dėl problemų, kylančių įgyvendinant 

ikiteisminį tyrimą“. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2005 m. 

pastabos ir 

pasiūlymai 

9. „Dėl išvadų patekimo komisijos 

komunikatui Europos Parlamentui ir 

Tarybai dėl ES narkotikų prevencijos 

veiksmų plano (2005–2008 m.) 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2005 m. 

pastabos ir 

pasiūlymai 

10. „Dėl išvadų pateikimo pasiūlymui 

priimti pagrindų sprendimą dėl kovos 

su rasizmu ir ksenofobija“. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2005 m. 

pastabos ir 

pasiūlymai 

11. “Dėl administracinių teisės pažeidimų 

kodekso 35, 1543, 1544, 1545, 1546, 

1547, 1548, 246, 281 straipsnio 

pakeitimo ir kodekso papildymo 1549, 

15410 straipsniais” 

 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2005 m. 

išvada 

12. „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo dėl prekybos 

žmonėmis ir prostitucijos prevencijos 

bei kontrolės 2005–2008 metų 

programos projekto“ 

Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerijai 

2005 m. 

išvada 

13. „Dėl transporto veiklos pagrindų 

įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo, ir 

įstatymo papildymo trečiuoju skirsniu 

bei priedu įstatymo projektui XP-286“ 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2005 m. 

išvada 

14. „Dėl JT narkotikų kontrolės ir 

nusikalstamumo prevencijos biuro 

(UNODC) klausimyno projekto“  

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerija 

2005 m. 

pastabos ir 

pasiūlymai 

15.  „Dėl išvadų pateikimo Baudžiamojo 

kodekso 153 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektui XP-221 (A)“ 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2005 m. 

išvada 

16. „Dėl prekybos žmonėmis problemos 

Lietuvoje“. 

Seimo narei Onai 

Valiukevičiūtei 

2005 m. 

nuomonė 

17.  „Dėl išvadų pateikim Baudžiamojo 

kodekso 95 str.pakeitimo įstatymo 

projektui XP-253“. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2005 m. 

išvada 
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18.  „Dėl išvadų patekimo baudžiamojo 

kodekso 48, 60, 145, 147, 157, 212, 

213, 214, 215, 226, 249 251, 252, 256, 

267, 270, 272, 274, 280 straipsnių ir 

priedo pakeitimo ir papildymo bei 

kodekso papildymo 147(1), 199(1), 

199(2), 267(1), 270(1) ir 308(1) 

straipsniais įstatymo projektui XP-

418“. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2005 m. 

pastabos ir 

pasiūlymai 

19. „Dėl išvadų pateikimo civilinio 

kodekso 6.470 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektui XP-392“. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2005 m. 

išvada 

20. „Dėl Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 148 str. 2 d., 168 

str. 3 d., 182 str. 4 d., 183 str. 5 d., 186 

str. 4 d., 187 str. 4 d. Įtvirtintai 

nuostatai, kad už nurodytas veikas 

asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra 

nukentėjusiojo asmens skundas ar j 

teisėto atstovo pareiškimas, ar 

prokuroro reikalavimas atitikimo 

konstituciniam tesinės valstybės 

principui“. 

Lietuvos Respublikos  

Konstitucinio Teismo 

teisėja T.Birmontienė 

2005 m. 

nuomonė 

21. „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

senato nutarimo „Dėl teismų praktikos 

nagrinėjant vagystės ir plėšimo 

baudžiamąsias bylas“. 

Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas 

2005 m. 

pastabos ir 

pasiūlymai 

22. „Dėl išvadų pateikimo ATPK 233 str. 

Pakeitimo ir kodekso papildymo 41(8) 

ir 41(9) straipsniais įstatymo projektui 

XP-640“. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2005 m. 

išvada 

23. „Dėl išvadų pateikimo administracinių 

teisės pažeidimų kodekso 85,88,262 ir 

320 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektui XP-724“. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2005 m. 

išvada 

24. Dėl išvadų pateikimo įstatymų 

projektams XP-942, XP-895, XP-948 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2006 m. 

išvada 

25. Dėl išvadų peticijoje „Dėl moralios 

politikos vykdymo ir dėl teisės aktų“ 

Lietuvos Respublikos 

seimo peticijų komisija 

2006 m. 

išvada 

26. Dėl atitikimo Konstitucijos 

reikalavimams (viešojo intereso) 

Lietuvos Respublikos 

Seimo pirmininkas 

2006 m. 

nuomonė 

27.  Dėl išvadų peticijoje „Dėl AK65 str. 1 

d. Ir AK 66 str. 2 d. Pakeitimo“ 

Lietuvos Respublikos 

seimo peticijų komisija 

išvada 
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2006 m. 

28. „Dėl išvadų pateikimo Policijos veiklos 

įstatymo 6 str. Pakeitimo ir papildymo 

6(1) ir 6(2) straipsniais įstatymo 

projekto XP-1032. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2006 m. 

išvada 

29. „Dėl išvadų pateikimo įstatymo 

projektui XP-1092 ES”. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2006 m. 

išvada 

30.  „Dėl išvadų pateikimo įstatymo 

projektams XP-1284, XP-1285, XP-

1286”. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2006 m. 

išvada 

31. „Dėl LR administracinių teisės 

pažeidimų kodekso 130 str. 

Pakeitimo”. 

Lietuvos Respublikos 

seimo peticijų komisija 

2006 m. 

išvada 

32. „Dėl išvadų pateikimo įstatymo 

projektui XP- 1303”. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2006 m. 

išvada 

33.  „Dėl administracinės atsakomybės už 

policijos pareigūno teisėto reikalavimo 

atvykti į policiją nevykdymo“. 

Lietuvos policijos eismo 

priežiūros tarnyba 

2006 m. 

išvada 

34. „Dėl Lietuvos Respublikos BPK 260 

str. Pakeitimo”. 

Lietuvos Respublikos 

seimo peticijų komisija 

2006 m. 

išvada 

35. „Dėl išvadų pateikimo įstatymo 

projektui XP-2862”. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2006 m. 

išvada 

36. „Dėl išvadų pateikimo ATPK 41(2) ir 

233 str. Pakeitimo ir papildymo 

įstatymo projektui XP-1682”. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2006 m. 

išvada 

37.  „Dėl išvadų pateikimo įstatymo 

projektui XP-1612 ir AK įstatymo 

projektui XP-1613”. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2006 m. 

išvada 

38.  „Dėl teismų praktikos nusikalstamo 

susivienijimo baudžiamosiose bylose 

apžvalgos“, 

Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas 

2006 m. 

pastabos ir 

pasiūlymai 

39.  „Dėl Europos Komisijos parengto 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal 

baudžiamąją teisę“. 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerija 

2007 m. 

nuomonė 

40.  „Dėl išvadų pateikimo ATPK 

papildymo 15(15) straipsniu įstatymo 

projektui XP-1652(2)”.  

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

išvada 
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2007 m. 

41. „Dėl išvadų pateikimo bausmių 

vykdymo kodekso 158 str. Papildymo 

įstatymo projektui XP-2106“. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2007 m. 

išvada 

42. „Išvados ir pasiūlymai dėl ikiteisminio 

tyrimo problemų sprendimo“. 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerija 

2007 m.  

pasiūlymai 

43.  „Dėl išvadų pateikimo baudžiamojo 

kodekso 

20,38,42,45,47,63,66,70,75,82,93,129,

172,178,182,225,227,231,252,284,285 

straipsnių, XXVI skyriaus pavadinimo 

pakeitimo įstatymo projektui XP-2218” 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2007 m. 

išvada 

44.  „Dėl išvadų pateikimo baudžiamojo 

proceso kodekso įstatymų projektams 

XP-2219 ir XP-2220” 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2007 m. 

išvada 

45. „Dėl teismų praktikos apžvalgos išvadų 

projekto“. 

Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas 

2007 m.  

pastabos ir 

pasiūlymai 

46.  „Dėl kreipimesi pateikto pasiūlymo 

pagrįstumo“. 

Lietuvos Respublikos 

seimo peticijų komisija 

2007 m. 

išvada 

47. 
“Dėl išvadų pateikimo Administracinių 

teisės pažeidimų kodekso 30(1), 32, 

123, 124, 124(1), 124(2), 125, 126, 

127, 129, 130, 130(2), 131, 134, 187, 

224, 225, 259(1), 269, 281, 312, 313, 

314, 315, 320 ir 326 straipsnių 

pakeitimo, ir papildymo įstatymo 

projektui XP-1883(2)” 

 

 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2007 m. 

išvada 

48. 
„Dėl išvadų pateikimo baudžiamojo 

proceso bei operatyvinės veiklos 

dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos 

institucijų pareigūnų apsaugos nuo 

nusikalstamo poveikio įstatymo 

pakeitimo įstatymo projektui XP-

2324”. 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2007 m. 

išvada 

49. 
„Dėl bendradarbiavimo, pateikiant 

pasiūlymus kovos su korupcija 

priemonių, kurios padėtų didinti 

valstybės institucijų veiklos 

Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnyba 

2007 m.  

pasiūlymai 
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efektyvumą ir skaidrumą, mažinant 

korupcijos apraiškas tiek viešajame, 

tiek privačiame sektoriuje“. 

50.  „Dėl išvadų pateikimo administracinių 

teisės pažeidimų kodekso papildymo 

188(18) straipsnių ir 225 straipsnio 

pakeitimo įstatymo projektui XP-

808(2)“. 

 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2007 m. 

išvada 

51. „Dėl išvadų pateikimo įstatymų 

projektams XP-3008 IR XP-3009“ 

Lietuvos Respublikos 

Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos komitetas 

2008 m. 

išvada 

52. „Dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir 

kontrolės“ 

Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerija 

2008 m. 

pasiūlymai 

53. „Dėl Lietuvos pozicijos prekybos 

žmonėmis klausimu“ 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerija 

2009 m.  

Pastabos ir 

pasiūlymai 

54. „Dėl LR Seimo priimto LR BK 

38,47,182 ir 190 str. Pakeitimo 

įstatymo“ 

Lietuvos Respublikos 

Prezidentė 

2009 m.  

nuomonė 

55. „Dėl LR Vyrausybės parengtų BK 

pakeitimų“ 

Lietuvos Respublikos 

Teisingumo ministerija 

2010 m.  

nuomonė 

56.  „Dėl LR BK 216 str. Pakeitimo ir BK 

189 str. Pripažinimo netekusiu galios 

įstatymo projekto derinimo“. 

Lietuvos Respublikos 

Teisingumo ministerija 

2010 m. 

išvada 

57.  „Europos Tarybos ekspertų komiteto 

dėl priemonių, nukreiptų prieš pinigų 

plovimą klausimynas“ 

 

Lietuvos Respublikos 

Teisingumo ministerija 

2010 m. 

Klausimyno 

užpildymas 

 

 

 

Mokslo  tiriamosios ir taikomosios programos ir projektai 

 

Eil. 

Nr. 

Užduotis Pavedimą davusi 

institucija 

Rezultatas 

1. Vyriausybės 2002 m. sausio 17 d. 

Nutarimu Nr.62 „Prekybos žmonėmis 

ir prostitucijos kontrolės bei 

prevencijos 2002-2004 metų 

programos“ vykdymas. (ištirti 

baudžiamosios praktikos efektyvumą). 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė 

2004 m. 

Ataskaita 

2. Dėl tarėjų instituto Lietuvos 

Respublikoje įsteigimo tikslingumo ir 

Lietuvos Respublikos 

Seimas 

studija 
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galimybių 2004 m. 

3. Vytauto Didžiojo universiteto vakarinių 

magistratūros studijų teisės programos 

ekspertizė. 

Studijų kokybės 

vertinimo centras 

2004 m. 

Ekspertas– 

vertinimo 

išvados 

4.  Maskvos naujojo Teisės instituto teisės 

studijų programos ekspertizė (dėl 

užsienyje baigtos studijų programos). 

Studijų kokybės 

vertinimo centras 

2007 m. 

Ekspertas– 

vertinimo 

išvados 

5. Teisės aktų, reguliuojančių organizuoto 

nusikalstamumo kontrolę, stebėsena. 

Pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006-2008 m. programos 

įgyvendinimo priemonių 733 priemonę. 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė 

2007 m. 

Ekspertizė 

   6. Tarptautinės Baltijos akademijos 

absolventų baigtos teisės studijų 

programos ekspertinis vertinimas 

Studijų kokybės 

vertinimo centras 

2008 m. 

Ekspertas– 

vertinimo 

išvados 

(grupės 

vadovas) 

7. šv. Ignaco kolegijos institucinis 

vertinimas 

Studijų kokybės 

vertinimo centras 

2010 m.  

Ekspertas– 

vertinimo 

išvados 

8. Mokslinė–ekspertinė išvada dėl 

antstolių veiklos 

Asociacija Lietuvos 

Antstolių rūmai 

2011 m.  

Ekspertinė 

išvada 

9. Mokslinė–ekspertinė išvada dėl notarų 

veiklos 

Lietuvos notarų rūmai 

2011 m. 

Ekspertinė 

išvada 

10. „The disqualification triad. 

Approximating legislation Executing 

requests Ensuring equivalence“.  

Principal European Commission DG 

Justice (JUST/2010/JPEN/PR/0010/E4) 

Institute for International 

Researh on Criminal 

Policy Ghent University 

2012 

Projekto 

dalyvis ir 

leidinio 

bendraautor

ius 

11. Europos Komisijos projektas 

„Technical Assistance and support for 

establishing a network of local 

resaearch correspondents on corruption 

LRCC–TAS“ 

No. Home/2011/ISEC/PR/029-A2 

Briuselis 

2012 

Projekto 

konsultanta

s 

12. „Dėl TSRS KGB aukštosios F. E. 

Dzeržinskio mokyklos 1988 m. 

suteiktos teisininko kvalifikacijos 

pripažinimo“ 

SKVC 

Vilnius 2016 m. 

Ekspertinė 

išvada 

                                

Dalyvavimas seminaruose, simpoziumuose, diskusijose  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vieta, data Pobūdis 

1. „Ikiteisminio tyrimo organizavimo 

problemos“ 

2004 m. gruodžio 

20 d. Lietuvos 

Diskusija 
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Respublikos 

Seimas, Teisės ir 

teisėtvarkos 

komitetas. 

2. „Strateginiai organizuoto 

nusikalstamumo kursai“ 

2005 m. sausio 31 

d. – vasario 5 d. 

Italija (Roma) 

Strateginiai kursai 

3.  „Lietuvos teisėsaugos ir muitinės 

pareigūnų mokymai kovoje prieš 

intelektinės nuosavybės vagystes“ 

 

2005 m. sausio 12–

19 d. Mykolo 

Romerio 

universitetas 

Intensyvi mokymų 

programa 

4. „Nusikaltimų aukų teisinė ir 

socialinė apsauga: paramos ir 

pagalbos infrastruktūros 

tobulinimas“ 

2005 m. vasario 22 

d. Mykolo Romerio 

universitetas 

tarptautinė 

konferencija 

5. „Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir 

vykdymo problemos“ 

2005 m. balandžio 

8 d. Mykolo 

Romerio 

universitetas 

konferencija 

6. „Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

kodekso taikymo problemos“ 

2005 m. gegužės 5 

d. Mykolo Romerio 

universitetas 

Mokslinis–praktinis 

seminaras 

7. „Baudžiamojo proceso 

optimizavimo ir spartinimo 

galimybės ir būdai“ 

2005 m. gegužės 

18 d. Teisingumo 

ministerija 

Tyrimo pristatymas, 

mokslinė–praktinė 

diskusija 

8. „Europos Sąjungos teisinis 

bendradarbiavimas baudžiamosiose 

bylose. Lietuvos bendradarbiavimo 

su Europolu ir Eurojustu patirtis ir 

ateities perspektyvos“. 

2005 m. gegužės 

25 d. Lietuvos 

Respublikos 

Seimas, Teisės ir 

teisėtvarkos 

komitetas. 

Apskrito stalo 

diskusija 

9. „Dėl teismų praktikos vagystės ir 

plėšimo baudžiamosiose bylose; Dėl 

teismų praktikos taikant 

baudžiamojo proceso kodekso 

normas, reglamentuojančias bylų 

procesą apeliacinės instancijos 

teisme; Dėl įstatymų, 

reglamentuojančių tėvų pareigą 

materialiai išlaikyti savo 

nepilnamečius vaikus, taikymo 

teismų praktikoje.“ 

2005 m. birželio 23 

d. Aukščiausiasis 

Teismas 

Lietuvos 

Aukščiausiojo 

Teismo senato 

posėdis– projektų 

svarstymas 

10. Baudžiamoji politika po naujojo BK 

įsigaliojimo 
2006 m. vasario 8 

d. Teisės institutas 

Pranešimo 

skaitymas ir apskrito 

stalo diskusija 

11. „Nelegali vaikų migracija ir prekyba 

vaikais Baltijos jūros regione“ 
2006 m. kovo 2–3 

d. Vilnius 

Konferencija–

seminaras 
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12. „Saugus miestas – imigracija ir 

prevencija“. 
2006 m. birželio 8-

9 d. Vilnius 

Konferencija–

seminaras 

13. Tarptautinis seminaras policijos ir 

visuomenės bendradarbiavimo 

problemoms spręsti. 

2006 m. rugsėjo 28 

d. Vilnius 

Seminaras 

14. Europos Tarybos MONEYVAL 

ekspertų komiteto raporto aspektų 

aptarimas. Pinigų plovimo 

prevencijos įstatymo pakeitimo 

projekto rengimas. 

2007 m. sausio 9 d. 

Vilnius 

FNTT 

Apskrito stalo 

diskusija 

15. „Teisės mokslas Lietuvoje: poreikis 

ir perspektyvos“. 
2007 m. kovo 1 d.  

Teisingumo 

ministerija 

Konferencija 

16.  „Nusikalstamų veikų, susijusių su 

korupcija, baudžiamasis teisinis 

vertinimas“. 

2007 m. rugsėjo 26 

d. 

VRM 

Informavimas apie 

atliktą tyrimą 

17. „Dėl kremavimo įstatymo projekto 

IXP-2862“ 
2007 m. spalio 15 

d. Seimo Teisės ir 

teisėtvarkos 

komitetas 

Projekto klausymas 

18. „Korupcijos kontrolė Lietuvoje“ 2008 m. vasario 7 

d. Teisingumo 

ministerija 

Seminaras 

19. „Korupcijos kontrolė Lietuvoje“ 2008 m. rugsėjo 10 

d. 

„Transparency 

International“ 

apskrito stalo 

diskusija 

20. „Turto išieškojimas kovojant su 

nusikalstamumu“. Europos 

tendencijos“. 

2008 m. spalio 7 d. 

LR Seimas 

Tarptautinė 

konferencija 

21. „Juridinių asmenų baudžiamoji 

atsakomybė: materialiniai, 

procesiniai ir kriminologiniai 

aspektai“ 

2008 m. spalio 23 

d. 

MRU 

Tarptautinė 

konferencija anglų 

kalba – 

konferencijos 

moderatorius 

 

22. „Nusikaltai išgėręs, mažiau kaltas?“ 2008 m. lapkričio 

19 d. 

MRU 

Debatų dalyvis 

23.  „Dėstytojų mobilumo galimybių 

informacinė diena“ 
2008 m. gruodžio 4 

d. 

Pranešimas 

„Dėstytojų 

mobilumo dalyvio 

patirtis“ 

24. Įvadas į baudžiamąją teisę 2009 m. sausio 10 

d.  

Pažintinės paskaitos 

Jaunųjų teisininkų 

akademijoje. 
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Lektorius. 

25. Dėstytojų ir studentų varžybos „Kas 

daugiau išmano apie Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dieną?“ 

2009 m. kovo 9 d.  Dėstytojų komandos 

narys 

26. „Šiuolaikinės teisės aiškinimo 

problemos“. 
2009 m. kovo 12 d.  Tarptautinė 

konferencija 

27.  Mokslinė konferencija „Mokslas 

verslui: ekonominiai ir teisiniai 

aspektai“ 

2009 m. balandžio 

8 d. 

Vilniaus teisės ir 

verslo kolegija 

Pranešimo 

skaitymas 

28.  „Jaunimo nusikalstamumas: 

kaltininkai ir aukos“ 
2009 m. balandžio 

9 d. 

Teisingumo 

ministerija 

Mokslinis seminaras 

29. „Korupcinių nusikalstamų veikų 

tyrimo ir kvalifikavimo praktinės 

problemos“ 

2009 m. balandžio 

10 d. 

MRU 

Seminaras-diskusija 

30. „Europos apgaus teisių teismo 

aktualijos“ 
2009 m. balandžio 

20 d.  

EŽTT teisėjos 

D.Jočienės paskaita 

31.  „Žmogaus teisių apsauga: nuo 

ribojimo link laisvės“ 
2009 m. gegužės 7 

d. 

VTVK 

Konferencijos 

moderatorius 

32. „Europos integracijos problemos“ 2009 m. gegužės 

12 d.  

MRU 

Prof. V.Landsbergio 

paskaita 

33. „Korupcijos kontrolės ir prevencijos 

problemos Lietuvoje (Europos 

Sąjungos kontekste)“ 

2009 m. gegužės 

27 d. 

MRU 

Tarptautinė 

mokslinė praktinė 

konferencija. 

Pranešimo 

skaitymas. 

34. „Operatyvinės veiklos santykis su 

žmogaus teisių apsauga ir bei 

valstybės saugumo užtikrinimu“ 

2009 m. lapkričio 

10 d. 

Lietuvos teisininkų 

draugija 

Atvira apskritojo 

stalo diskusija. 

Pasisakymas. 

35.  „Europos Sąjungos baudžiamoji 

(  procesas,  vykdymas, 

tarptautinis bendradarbiavimas) 

teisė: kūrimo ir įgyvendinimo 

Lietuvoje problemos ir 

perspektyvos“. 

2009 m. gruodžio 2 

d. 

Teisingumo 

ministerija 

Seminaras 

36.  „Saugumo miestuose užtikrinimo 

problemos“ 
2009 m. gruodžio 4 

d. 

Teisingumo 

ministerija 

Seminaro 

moderatorius 

37. „Kursinio darbo rašymas“ 2010 m. vasario 18 

d. 

Informacinė 

paskaita studentams 
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MRU 

38.  „Baudžiamosios teisės studijos 

MRU“ 
2010 m. vasario 27 

d. 

MRU 

Pažintinės paskaitos 

Jaunųjų teisininkų 

akademijoje. 

Lektorius. 

39. Lietuvos nacionalinės grupės ELSA 

Lietuva organizuojamo teisinės 

retorikos konkurso „Geriausia 

advokato kalba“ konkursas. 

2010 m. kovo 17 d. 

MRU 

Finalinio konkurso 

teisėjas, vertinant 

baudžiamosios 

teisės žinias. 

40. „Dėl išplėstinio turto konfiskavimo 

ir kitų priemonių kovoje su neteisėtu 

praturtėjimu“. 

2010 m. balandžio 

21 d. 

LR Seimas 

Diskusijos dalyvis 

41.  Mokslinis diskursas „Atgaila ir 

išpažintis“ 
2010 m. gegužės 3 

d. 

MRU 

Pranešimo 

skaitymas 

42. Europos policijos koledžo kursai 

„Prekyba žmonėmis“ 
2010 m. gegužės 6 

d. 

Vilnius 

Kursų dalyvis 

43. „Aktualūs Čekijos Respublikos ir 

Lietuvos Respublikos 

baudžiamosios justicijos klausimai“ 

2010 m. rugsėjo 22 

d. 

MRU 

Diskusijos dalyvis 

44. „Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

kodekso priėmimui“ 
2010 m. spalio 2 d.  

Teisingumo 

ministerijos 

Mokymo centras 

Molėtų raj.  

Tarptautinė 

mokslinė 

konferencija. 

Dalyvis 

45.  „LR BK 189 ir 216 str. normų 

taikymo problemos tiriant 

nusikalstamas veikas finansų 

sistemai, teismų praktikos 

apžvalga“; “Nusikalstamų veikų 

finansų sistemai baudžiamojo 

teisinio vertinimo ypatumai 

Lietuvoje “. 

2010 m. spalio 19 

d. 

Policijos mokykla 

Trakai 

Paskaitų ciklas 

finansinius 

nusikaltimus 

tiriantiems 

pareigūnams. 

46. „Europos Sąjungos ir nacionalinių 

teisės aktų, draudžiančių 

diskriminaciją, taikymas“. 

2010 m. lapkričio 

17 d.  

Kalėjimų 

departamento prie 

LR Teisingumo 

ministerijos 

Mokymo centras 

Paskaitų ciklas 

Kalėjimų 

departamento ir 

šiam pavaldžių 

įstaigų visų tarnybų 

pareigūnams 

(lektorius) 

47. „Jungtinių Tautų Organizacijos bei 

Europos Tarybos teisės aktai 

bausmių vykdymo klausimais, jų 

teisinė reikšmė nacionalinei teisei“. 

2010 m. lapkričio 

22 d.  

Kalėjimų 

departamento prie 

LR Teisingumo 

Paskaitų ciklas 

Kalėjimų 

departamento ir 

šiam pavaldžių 

įstaigų skyrių 
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ministerijos 

Mokymo centras 

viršininkai 

(lektorius) 

48. „Baudžiamosios atsakomybės už 

korupcinius nusikaltimus taikymo 

iššūkiai“ 

2011 m. sausio 20 

d. 

“Novotel„ viešbutis 

Vilnius 

Konferencijos 

dalyvis 

49. „Viešosios teisės tyrimai: būklė ir 

perspektyvos“ 
2011 m. vasario 7 

d.  

Vilniaus 

universitetas 

Konferencijos 

dalyvis 

50. „Įvadas į baudžiamąją teisę“ 2011 m. vasario 5 

d.  

Pažintinės paskaitos 

Jaunųjų teisininkų 

akademijoje. 

Lektorius. 

51.  „Alternatyvių sankcijų 

veiksmingumas ir elektroninis 

monitoringas“ 

2011 m. kovo 3 d.  

Teisingumo 

ministerija 

Tarptautinio 

seminaro dalyvis. 

52. „LR BK pakeitimų įstatymų 

projektų apžvalga“ 
2011 m. kovo 15 d.  

Teisingumo 

ministerijos 

Mokymo centras 

(paskaitos 

teisėjams) 

lektorius 

53. MRU studentų mokslinės draugijos 

teisės filosofijos sekcijos apskrito 

stalo diskusija „Teisės principai, 

vertybės ir žmogaus teisės“ 

2011 m. kovo 22 d.  

Mykolo Romerio 

universitetas 

Baudžiamosios 

teisės ideologija, 

principai ir institutai 

sekcijos 

moderatorius 

54. „Specialybė –teisininkas“ Vilkaviškio 

„Aušros gimnazija“ 

2011 m. balandžio 

1 d.  

Paskaita mokiniams 

55.  „LR BK pakeitimų įstatymų 

projektų apžvalga“ 
2011 m. balandžio 

5 d.  

Teisingumo 

ministerijos 

Mokymo centras 

(paskaitos 

teisėjams trintiems 

daugiau kaip 5 

metų stažo) 

lektorius 
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56.  „Ikiteisminio tyrimo procesiniai 

veiksmai“ 
2011 m. birželio 15 

d.  

Kalėjimų 

departamento prie 

LR Teisingumo 

ministerijos 

Mokymo centras 

Paskaitų ciklas 

Kalėjimų 

departamento ir 

šiam pavaldžių 

įstaigų skyrių 

pareigūnams 

(lektorius) 

57.  „Nepilnamečių baudžiamosios 

justicijos ypatumai“ 
2011 m. birželio 17 

d.  

Kalėjimų 

departamento prie 

LR Teisingumo 

ministerijos 

Mokymo centras 

Paskaitų ciklas 

Kalėjimų 

departamento ir 

šiam pavaldžių 

įstaigų skyrių 

pareigūnams 

(lektorius) 

58. „Visuomenės atstovų dalyvavimas 

vykdant teisingumą“ 
Lietuvos 

Respublikos 

Prezidentūra 2011 

m. spalio 20 d.  

Apskrito stalo 

diskusija 

59.  „Notarų baudžiamosios atsakomybės 

ypatumai“ 
Notarų rūmai 2011 

m. lapkričio 18 d.  

Vilnius 

Paskaita notarams 

60. „Aktualūs baudžiamosios justicijos 

klausimai: lyginamasis aspektas“ 
2011 m. lapkričio 

21 d. Mykolo 

Romerio 

universitetas 

Diskusija su 

prokurore iš JAV. 

Diskusijos dalyvis.  

61. Konsultacijos su ekspertais dėl 

„Lietuvos nacionalinės atsparumo 

korupcijai sistemos tyrimo“ 

tobulinimo. 

2011 m. gruodžio 2 

d. „Holiday Inn“ 

Vilnius 

Diskusijos dalyvis 

62. „Baudžiamosios teisės studijos 

MRU“ 
2011 m. 10 

gruodžio d. 

MRU 

Pažintinės paskaitos 

Jaunųjų teisininkų 

akademijoje. 

Lektorius. 

63. „Aukštojo mokslo vadyba“ (16 ak. 

Val.), „Veiklos audito 

universitetuose aspektai“ (16 ak. 

Val.), „Universiteto ekonominio 

valdymo pagrindai“ (16 ak. Val.), 

„Etikos infrastruktūra 

universitetuose“ (16 ak. Val.). 

2011 m. 

MRU 

Mokymų dalyvis 

64. „Lietuviškojo Kanonų teisės 

kodekso leidimo pristatymo 

renginys“ 

2012 m. vasario 13 

d. 

Lietuvos mokslų 

akademija 

Renginio dalyvis 

65. Vokietijos ambasadoriaus J.E 

Matthias Mülmenstädt paskaita „Ar 
2012 m. kovo 7 d. 

MRU 

Renginio dalyvis 



 22 

Europa turi ateitį?“ 

66.  „Kursinio darbo rašymas“ 2012 m. kovo 1 d. 

MRU 

Diskusijos dalyvis 

67. „Ar reikalingi teismams tarėjai?“ 2012 m. kovo 12 d. 

LR Prezidentūra 

Darbo grupės narys 

68.  „Aktualios baudžiamosios justicijos 

problemos: teorija ir praktika“ 
2012 m. kovo 30 

d.; balandžio 6 d. 

balandžio 30 d. 

Advokatų taryba 

Paskaitų skaitymas 

advokatams 

69.  „Nusikalstamų veikų žinybinio 

registro tobulinimas“ 
2012 m. kovo 28 d. 

MRU 

Konferencijos 

moderatorius 

70. „Kova su prekyba žmonėmis ir 

prostitucija. Patirtis Švedijoje ir 

Lietuvoje“. 

2012 gegužės 30 d. 

LR Seimas 

Konferencijos 

dalyvis 

71. „Nusikalstamumas Lietuvoje ir 

pagrindinės jo tendencijos”. 
2012 m. gegužės 

29 d. Švedijos 

ambasada 

Diskusija su 

Švedijos 

ambasadore Vilniuje 

C.R. Ruin 

72.  ”Nepagrįstas praturtėjimas: taikymo 

praktika ir perspektyvos“. 

http://tv.lrytas.lt/?id=134807597313

47297724 

 

 

2012 m. rugsėjo 19 

d. LR Prezidentūra 

Apskrito stalo 

diskusija su 

Prezidente. 

Diskusijos dalyvis. 

73. „Baudžiamosios ir civilinės 

atsakomybės atribojimo ypatumai” 
2012 m. spalio 22 

d. 

Lietuvos 

Advokatūra 

lektorius 

74. „Baudžiamosios teisės specialios 

dalies aktualijos“. 
2012 m. lapkričio 

26 d. 

Lietuvos 

Advokatūra 

lektorius 

75.  „Baudžiamosios ir civilinės 

atsakomybės atribojimo ypatumai”. 
2012 m. lapkričio 

29 d. 

Lietuvos 

Advokatūra 

lektorius 

76. „Baudžiamosios teisės studijos 

MRU“ 
2012 m. gruodžio 

15 d. 

MRU 

Pažintinės paskaitos 

Jaunųjų teisininkų 

akademijoje. 

Lektorius. 

77. „Baudžiamosios teisės specialios 

dalies aktualijos“. 
2012 m. gruodžio 

17 d. 

Lietuvos 

lektorius 

http://tv.lrytas.lt/?id=13480759731347297724
http://tv.lrytas.lt/?id=13480759731347297724
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Advokatūta 

78.  „Sėkmės kelias“  2013 m. vasario 15 

d. Vilkaviškio 

Aušros gimnazija 

Paskaita 

dvyliktokams 

79. „Privataus kaltinimo instituto 

probleminiai aspektai bei įžeidimo ir 

šmeižimo dekriminalizavimo 

galimybės“ 

2013 m. balandžio 

26 d. 

 Lietuvos 

Respublikos 

Seimas 

Diskusijos dalyvis 

80. „Suėmimas: skyrimo ir vykdymo 

problemos Lietuvoje“ 
2013 m. gegužės 9 

d. 

Vilnius 

Ekspertų apskrito 

stalo diskusija. 

Diskusijos dalyvis. 

81.  Tarptautiniai mokymai teisėjams ir 

prokurorams „Strateginių prekių 

kontrolė“ 

2013 m. gegužės 

10 d. 

Nacionalinė teismų 

administracija 

Mokymų 

moderatirius ir 

pranešėjas. 

82. Seminaras teisėjams ‚Europos 

žmogaus teisių konvencijos 

įgyvendinimo tendencijos EŽTT ir 

Lietuvos teismų praktikos 

kontekste“ 

2013 m. gegužės 

31 d.  

Teisingumo 

ministerija  

Seminaro dalyvis 

83. Seminaras „Administracinės 

priemonės kovai su organizuotu 

nusikalstamumu“. 

2013 m. birželio 24 

d. Policijos 

departamentas 

Vilnius 

Seminaro dalyvis 

84. „Nusikalstamo bankroto 

kvalifikavimas ir įrodinėjimas“; 

„Baudžiamosios justicijos 

aktualijos“; „Neteisėtas vertimasis 

komercine, ūkine, finansine ar 

profesine veikla“. 

2013 m. rugsėjo 25 

d. Molėtai 

Seminaras „Civilinis 

procesas“ 

apeliacinės 

instancijos teisėjams 

lektorius 

85. „Baudžiamosios justicijos aktualijos: 

teisėjo požiūris”. 
2013 m. spalio 30 

d. Kražiai 

Paskaita Žemaitijos 

regiono advokatams 

lektorius 

86. Forumas „Lietuvos advokatūra: 

vakar, šiandien ir rytoj“. 
2013 m. gruodžio 6 

d. Vilnius 

Forumo dalyvis 

87. Mokslinė konferencija „Teisės 

mokslo pavasaris. Baudžiamosios 

justicijos teisės šakų tyrimai“. 

2014 m. vasario 3 

d. Vilnius 

Konferencijos 

dalyvis 

88. Tyrimo pristatymas “Faktai apie 

nelegalią prekybą tabako gaminiais“ 
2014 m. gegužės 

15 d. 

Pristatymo dalyvis 

89. Mokslinė-praktinė konferencija 

“Baudžiamasis procesas: teisingumo 

garantas ar kliūtis?“ 

2014 m. rugsėjo 26 

d. 

Konferencijos 

dalyvis 

90. Pasitarimas „Dėl policijoje 

atliekamų ikiteisminių tyrimų 
2014 m. spalio 16 

d. 

Policijos 

departamentas 
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prioritetų nustatymo aprašo“. Pasitarimo dalyvis–

pranešėjas 

91. „Bausmė: ką sako įstatymas ir ko 

nori visuomenė“ 
2015 m. gegužės 

13 d. Vilnius 

Konferencijos 

dalyvis 

92. „Iššūkiai kovojant su prekyba 

žmonėmis“ 
2015 m. rugsėjo 17 

d.  

Vilnius 

Tarptautinės 

konferencijos 

dalyvis-pranešėjas 

93. „Vieningi kovoje prieš prekybą 

žmonėmis“ 
2015 m. spalio 8 d. 

Vilnius 

Apskritojo stalo 

diskusija -  

diskusijos dalyvis 

94.   „Prekyba žmonėmis – atpažinti, 

padėti, užkirsti kelią.  Iššūkiai 

profesinėms sąjungoms. 

 

2015 m. gruodžio 

22 d. 

Vilnius 

Apskritojo stalo 

diskusija -  

diskusijos dalyvis-

pranešėjas 

95. „Bausmės už korupcinio pobūdžio 

nusikaltimus“. 
2016 m. balandžio 

4 d. 

Vilnius 

Apskritojo stalo 

diskusija -  

diskusijos dalyvis-

pranešėjas 

96. Uždaromoji konferencija „Kad 

nusikaltimai neapsimokėtų“ 
2016 m. birželio 14 

d. Trakai 

Konferencijos 

dalyvis 

97. „Res Publica" klubo diskusija: 

"Lietuva – XXI amžiaus vergų 

tiekėja. Ar galim tai sustabdyti?". 

2016 m. birželio 16 

d. Vilnius 

Diskusijos dalyvis-

pranešėjas 

98. Apskritojo stalo diskusija 

„Prekyba žmonėmis: naujos 

formos ir teisėsaugos vaidmuo 

ginant nukentėjusiojo interesus“. 

2016 m. spalio 11 

d. Vilnius 

Diskusijos dalyvis-

pranešėjas 

99. Mokslinė-praktinė konferencija 

„Baudžiamosios justicijos 

tyrimai“ 

2017 m. vasario 6 

d. Vilnius 

Konferencijos 

dalyvis 

100. „Teisėjo spaudai vaidmuo: kaip 

bendrauti su žiniasklaida ir 

visuomene?“ 

2017 m. vasario 

23-24 d. Vilnius 

Mokymai teisėjams, 

mokymų dalyvis 

101. „Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso bendrosios 

dalies vientisumo ir naujovių 

(su)derinimo iššūkiai“ 

2017 m. gegužės 5 

d. 

Vilnius 

Mokslinė 

konferencija, 

konferencijos 

dalyvis 

102. „Šiuolaikinis nusikalstamumas 

globalioje verslo aplinkoje“ 
2017 m. birželio 9 

d. Kaunas 

Tarptautinė 

mokslinė 

konferencija, 

konferencijos 

dalyvis. 

 

 

 

Dalyvavimas radijo, televizijos laidose, pasisakymai, 

interviu, straipsniai periodinėje spaudoje 
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Tema Vieta Laikas 

„Studijos Didžiojoje 

Britanijoje“ 

Leidinyje – Socrates Erasmus programos vykdymas 

Lietuvos teisės universitete 

Straipsnis 

2002 m. 

P. 23. 

“Sąjungininkas –

rinkimai” 

 „Atgimimas“ 

straipsnis 

2004 m. 

rugsėjo 

10–16 d. 

Nr.32 

(809) 

“Mafija kelia 

problemų ES” 

 „Atgimimas“ 

Straipsnis 

 

2005 m. 

vasario 

11–17 d. 

Nr.6(830)

. 

„Žmogaus teisėmis 

prisidengus“ 

„Atgimimas“ 

straipsnis 

2005 m. 

spalio 28 

d. Nr. 

41(865). 

„Korupcijos 

savivaldybėse 

pažabojimas. Ar jau 

žinome, kaip tai 

padaryti?“ 

„Savivaldybių žinios“ 

straipsnis 

2005 m. 

liepos 7 d. 

Nr. 

5(322). 

Sąvokos 

„gangsterizmas“ 

išaiškinimas  

Visuotinė Lietuvių enciklopedija 2004 m. 

T.6. P. 

408. 

Pokalbis tematika 

„Migracija ir jos 

prevencija“ 

Dalyvavimas LRT laidoje „Labas rytas“ 2006 m. 

birželio 

28 d. 

Sąvokos „karo 

tarnybos vengimas“ 

išaiškinimas 

Visuotinė Lietuvių enciklopedija 2006 m. 

T.9. P. 

482. 

„Pretendentus atrinks 

ir egzaminuos naujos 

sudėties komisijos“ 

Lietuvos Respublikos Generalinė Prokuratūra. Savaitės 

interviu 

2006 m. 

rugsėjo 6 

d. 

„Pinigų plovimas 

Lietuvoje: teisinė bazė 

ir prevencijos 

galimybės“. 

Interviu Biškeko (Kirkizija) nacionalinei televizijai 2006 m. 

spalio 10 

d. 

„Language of Lenin 

Losing Ground“  

Interviu „The Moscow Times“ 2006 m. 

spalio 25 

d. Nr. 

3526. 

“Dėl kandidatų į 

savivaldybių tarybų 

rinkimus, kurie 

nuslėpė teistumo 

VRK posėdis– ekspertinis šios problemos vertinimas 2007 m. 

vasario 04 

d. 
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faktą” 

„Dėl greitkelyje 

Vilnius-Klaipėda 

įvykusios avarijos, 

kurios metu žuvo 6 

žmonės“ 

Ekspertinis komentaras radijo stotims M-1 ir M-1 Plius. 2007 m. 

liepos 

mėn. 

„Dėl nepilnamečių 

asmenų įvykdyto 

nužudymo“ 

Ekspertinis komentaras radijo stotims M-1 ir M-1 Plius. 2007 m. 

rugpjūčio 

29 d.  

„G.Petriko laisvės 

planas“. 

Kauno diena 

 

2007 m. 

rugsėjo 26 

d. Nr. 220 

(18283). 

„Dėl autoįvykio 

Skuodo rajone, 

nusinešusio 3 vaikų 

gyvybes“ 

Ekspertinis komentaras radijo stotims M-1 ir M-1 Plius. 2007 m. 

lapkričio 

8 d. 

Pokalbis tematika 

„Pažaboti korupcijos 

šalyje nepavyksta“ 

Dalyvavimas LRT laidoje „Labas rytas“ 2008 m. 

vasario 6 

d. 

„Nubausti už 

korupciją- 

neįveikiamas 

galvosūkis“ 

LRT.lt 

Straipsnis 

http://www.lrt.lt/news.php?strid=5042&id=4337922 

 

2008 m. 

vasario 7 

d. 

„Teisės institutas 

kritikuoja teismų ir 

prokurorų darbą“ 

Delfi.lt 

Straipsnis 

http://www.delfi.lt/news/economy/law/article.php?id=158

93254 

 

2008 m. 

vasario 7 

d. 

„Teisininkų teigimu, 

sprendimuose dėl 

korupcinių nusikaltimų 

vyrauja chaosas“ 

Bernardinai.lt 

Straipsnis 

http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/73743 

 

2008 m. 

vasario 7 

d. 

„Sprendimuose dėl 

korupcinių nusikaltimų 

vyrauja chaosas, 

tvirtina ekspertai“ 

Balsas.lt 

Straipsnis 

http://www.balsas.lt/naujiena/182301 

 

2008 m. 

vasario 7 

d. 

 

„Sprendimuose dėl 

korupcinių nusikaltimų 

vyrauja chaosas“ 

  

Straipsnis 

http://www.lrytas.lt/-12023932651200530412-p1-

Lietuvos-diena-Sprendimuose-d%C4%97l-

korupcini%C5%B3-nusikaltim%C5%B3-vyrauja-

chaosas.htm 

 

 

2008 m. 

vasario 7 

d. 

 

„Korupcinių 

nusikaltimų 

baudžiamojo teisinio 

Ekspertinis komentaras radijo stočiai „Pūkas“ 2008 m. 

vasario 7 

d. 

http://www.lrt.lt/news.php?strid=5042&id=4337922
http://www.delfi.lt/news/economy/law/article.php?id=15893254
http://www.delfi.lt/news/economy/law/article.php?id=15893254
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/73743
http://www.balsas.lt/naujiena/182301
http://www.lrytas.lt/-12023932651200530412-p1-Lietuvos-diena-Sprendimuose-d%C4%97l-korupcini%C5%B3-nusikaltim%C5%B3-vyrauja-chaosas.htm
http://www.lrytas.lt/-12023932651200530412-p1-Lietuvos-diena-Sprendimuose-d%C4%97l-korupcini%C5%B3-nusikaltim%C5%B3-vyrauja-chaosas.htm
http://www.lrytas.lt/-12023932651200530412-p1-Lietuvos-diena-Sprendimuose-d%C4%97l-korupcini%C5%B3-nusikaltim%C5%B3-vyrauja-chaosas.htm
http://www.lrytas.lt/-12023932651200530412-p1-Lietuvos-diena-Sprendimuose-d%C4%97l-korupcini%C5%B3-nusikaltim%C5%B3-vyrauja-chaosas.htm


 27 

vertinimo problemos“  

„Dėl bausmių 

griežtinimo už 

smulkias vagystes“ 

Ekspertinis komentaras radijo stočiai „Žinių radijui“ 2008 m. 

gegužės 

22 d. 

„Sąžinės balsas: ar 

susikompromitavę 

valdininkai verti toliau 

dirbti valstybės 

tarnyboje?“ 

Diskusijos dalyvis radijo stotyje „Žinių radijas“ 2008 m. 

rugpjūčio 

29 d. 

„Kodėl kyšininkams 

pavyksta išvengti 

bausmių ir kokie 

korupcijos mastai 

Lietuvoje“ 

Pokalbis Lietuvos radijo laidoje „Ryto garsai“ 2008 m. 

rugsėjo 19 

d. 

„Правоохранительно

е сотрудничество 

против наркотиков” 

ECAD NEWSLETTER 2008 Nr. 

8 (113) 

„Ar saugūs mūsų 

vaikai“ 

Diskusijos dalyvis Lietuvos Radijo laidoje „Ant 

svarstyklių“ 

2009 m. 

spalio 13 

d. 

”Pedofilus gelbsti 

Seimas“ 

Interviu „Vilniaus dienai“ 2009 m. 

spalio 28 

d. Nr. 

249(603). 

„Apie bausmes ir jų 

prasmę“ 

Diskusijos dalyvis Lietuvos Radijo laidoje „Ant 

svarstyklių“ 

2010 m. 

vasario 9 

d. 

„Pedofilijos byla“ Dalyvavimas tiriamosios žurnalistikos laidoje „Paskutinė 

instancija“ 

2010 m. 

vasario 9 

d. 

„Artūro Paulausko 

pėdsakai pedofilijos 

byloje“ 

Komentaras „Lietuvos žiniose“ 2010 m. 

vasario 9 

d. Nr. 

32(12561)

. 

„Narkomafija po 

politiniu stogu“ 

Komentaras „Lietuvos žiniose“ 2010 m. 

kovo 9 d. 

Nr. 

55(12584)

. 

„Ekskursija į 

 pragarą“ 

Dalyvavimas tiriamosios žurnalistikos laidoje „Paskutinė 

instancija“ 

2010 m. 

kovo 9 d. 

„Kodėl studentai per 

vienas paskaitas 

mokosi noriai, o per 

kitas – ne? Nuo ko tai 

priklauso: studento, 

dėstytojo ar mokomojo 

Interviu radio stočiai StartFM laidoje „17 puslapis“ 2010 m. 

kovo 22 

d. 
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dalyko?“ 

„Teisingai įvertinti 

policijos ir prokurorų 

darbą reikia teisinių 

žinių“ 

Interviu „Lietuvos rytui“ 

http://www.lrytas.lt/-12725545431270711038-docentas-

a-gutauskas-apie-d-kedžio-bylą-teisingai-įvertinti-

policijos-ir-prokurorų-darbą-reikia-teisinių-žinių.htm 

 

2010 m. 

balandžio 

30 d. 

„Mokesčių 

inspektoriai taps 

agentais 007“. 

Interviu žurnalui „Valstybė“ politikos rubrikoje. 2010 m. 

Gegužės 

Nr. 5(37). 

„Nuobodžios 

paskaitos. Kaip ištverti 

90 minučių?“ 

Interviu laikraščiui „Studentų era“ 

http://www.studentuera.lt/index.php/naujienos/918/918 

 

2010 m. 

gegužės 

14 d. 

„Ką bausmės sako apie 

mus, mūsų visuomenę, 

apie Lietuvą?“ 

Diskusijos dalyvis Lietuvos Radijo laidoje „Ant 

svarstyklių“ 
2010 m. 
gegužės 

25 d. 

„Nepriklausomo 

eksperto komentaras 

profesionaliai TV 

laidai yra būtinas“ 

www.mediaforumas.lt 

http://www.mediaforumas.lt/index.php?s=410&m=1&t= 

 

2010 m. 

liepos 

mėn. 

„Aukštojo mokslo 

diplomas – už 

prostitucijos verslo 

pinigus“ 

www.zebra.lt 

http://www.zebra.lt/aktualijos/kriminalai/Aukstojo-

mokslo-diplomas-uz-prostitucijos-verslo-pinigus-2010-

09-21.html 

 

2010 m. 

rugsėjo 21 

d. 

„Ar konfiskuos 

neteisėtai įgytą turtą?“ 

Interviu „Lietuvos žinios“ 

http://www.lzinios.lt/lt/2010-10-

01/diskusija/ar_konfiskuos_neteisetai_igyta_turta.html 

 

2010 m. 

spalio 1d. 

Nr. 224 

(12753) 

„Lietuvos nusikaltėliai 

Europoje garsėja savo 

universalumu, 

lankstumu ir ryšiais“ 

Interviu žurnalui „Veidas“ 

http://www.veidas.lt/visuomene/teisesauga/lietuvos-

nusikalteliai-europoje-garseja-savo-universalumu-

lankstumu-ir-rysiais 

 

2010 m. 

spalio 4 d.  

Nr. 40 

„Neteisėtai įgyto turto 

beieškant“ 

Interviu „Lietuvos žinios“ 

 

2010 m. 

spalio 8 d. 

Nr. 

230(1275

9). 

„Ar daug Lietuvoje 

dėstytojų, kuriems 

galima ploti“ 

Interviu žurnalui „Veidas“ 2010 m. 

lapkričio  

8 d. Nr. 

45 

http://www.lrytas.lt/-12725545431270711038-docentas-a-gutauskas-apie-d-kedžio-bylą-teisingai-įvertinti-policijos-ir-prokurorų-darbą-reikia-teisinių-žinių.htm
http://www.lrytas.lt/-12725545431270711038-docentas-a-gutauskas-apie-d-kedžio-bylą-teisingai-įvertinti-policijos-ir-prokurorų-darbą-reikia-teisinių-žinių.htm
http://www.lrytas.lt/-12725545431270711038-docentas-a-gutauskas-apie-d-kedžio-bylą-teisingai-įvertinti-policijos-ir-prokurorų-darbą-reikia-teisinių-žinių.htm
http://www.studentuera.lt/index.php/naujienos/918/918
http://www.mediaforumas.lt/
http://www.mediaforumas.lt/index.php?s=410&m=1&t
http://www.zebra.lt/
http://www.zebra.lt/aktualijos/kriminalai/Aukstojo-mokslo-diplomas-uz-prostitucijos-verslo-pinigus-2010-09-21.html
http://www.zebra.lt/aktualijos/kriminalai/Aukstojo-mokslo-diplomas-uz-prostitucijos-verslo-pinigus-2010-09-21.html
http://www.zebra.lt/aktualijos/kriminalai/Aukstojo-mokslo-diplomas-uz-prostitucijos-verslo-pinigus-2010-09-21.html
http://www.lzinios.lt/lt/2010-10-01/diskusija/ar_konfiskuos_neteisetai_igyta_turta.html
http://www.lzinios.lt/lt/2010-10-01/diskusija/ar_konfiskuos_neteisetai_igyta_turta.html
http://www.veidas.lt/visuomene/teisesauga/lietuvos-nusikalteliai-europoje-garseja-savo-universalumu-lankstumu-ir-rysiais
http://www.veidas.lt/visuomene/teisesauga/lietuvos-nusikalteliai-europoje-garseja-savo-universalumu-lankstumu-ir-rysiais
http://www.veidas.lt/visuomene/teisesauga/lietuvos-nusikalteliai-europoje-garseja-savo-universalumu-lankstumu-ir-rysiais
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„Students Laud 

Criminal Law 

Academic Gutauskas 

for Eye-opening 

Lectures” 

 

 

Mykolo Romerio universiteto facebook. Žiūrėti čia: 
http://www.facebook.com/MykolasRomerisUniversity 

http://www.facebook.com/notes/mykolas-romeris-

university/students-laud-criminal-law-academic-

gutauskas-for-eye-opening-lectures/10150116669809428 

2010 m. 

lapkričio 

16 d. 

„MRU Law Faculty‘s 

Gutauskas is Popular 

Abroad & Loved by 

MRU Students“ 

Mykolo Romerio universiteto internetinis puslapis: 

https://www.mruni.eu/en/padaliniai/fakultetai/teises_faku

ltetas/naujienos/ 

 

https://www.mruni.eu/en/padaliniai/fakultetai/teises_faku

ltetas/naujienos/detail.php?section=1751&el=94353 

 

 

2010 m. 

lapkričio 

17 d. 

„Visuomenė prieš Irmą 

Jurgelevičiūtę“ 

Ekspertinis vertinimas žurnalui „Žmonės“ 2010 m. 

lapkričio 

25 d. Nr. 

47 (378) 

„Ar pavyks rasti 

nusikalstamu būdu 

įgyto turto ir ką su juo 

daryti?“ 

Diskusijų laidos dalyvis laidoje „Tikrasis motyvas“ 

http://www.ziniur.lt/player.php?show_id=73&date=2010-

11-29&mp3=33078 

 

2010 m. 

lapkričio 

29 d.  

„Aukštasis be 

vidurinio“ -, kiek tokį 

išsilavinimo lygį 

turinčių vidutiniokų 

užėmė gerai 

besimokiusiųjų darbo 

vietas?“ 

Interviu LRT laidai „Žurnalistinis tyrimas“ 

http://www.lrt.lt/archyvas/?channel=234940&section=4&

filter=2010-12-01&record=31145_1291379608 

 

2010 m. 

gruodžio  

1 d.  

”Išplėstinis turto 

konfiskavimas – 

stebėtinai radikali 

reforma“ 

Interviu portalui www.infolex.lt 

http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=5

0&Str=44819 

 

2010 m. 

gruodžio  

21 d. 

„Melagių gaudynės – 

lyg mėtoma karšta 

bulvė“ 

Interviu „Lietuvos žinioms“ 

http://www.lzinios.lt/lt/2011-01-20.html 

 

2011 m. 

sausio 20 

d. Nr. 16 

(12843) 

„Lithuania‘s economic 

crisis leads to crime 

and social disparities“; 

“Lithuanian criminal 

groups now operate all 

over Europe”; 

Increased fraud, 

corruption and money 

laundering”. 

Interviu internetiniam portalui „VilNews” 

 

http://vilnews.com/?p=6312 

 

 

2011 m. 

gegužės 

31 d.  

„Ar teismai dirba 

narkobaronams?“ 

Interviu “Laisvam laikraščiui” 

http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/448/53/d,detalus/ 

2011 m. 

liepos 12 

http://www.facebook.com/MykolasRomerisUniversity
http://www.facebook.com/notes/mykolas-romeris-university/students-laud-criminal-law-academic-gutauskas-for-eye-opening-lectures/10150116669809428
http://www.facebook.com/notes/mykolas-romeris-university/students-laud-criminal-law-academic-gutauskas-for-eye-opening-lectures/10150116669809428
http://www.facebook.com/notes/mykolas-romeris-university/students-laud-criminal-law-academic-gutauskas-for-eye-opening-lectures/10150116669809428
https://www.mruni.eu/en/padaliniai/fakultetai/teises_fakultetas/naujienos/
https://www.mruni.eu/en/padaliniai/fakultetai/teises_fakultetas/naujienos/
https://www.mruni.eu/en/padaliniai/fakultetai/teises_fakultetas/naujienos/detail.php?section=1751&el=94353
https://www.mruni.eu/en/padaliniai/fakultetai/teises_fakultetas/naujienos/detail.php?section=1751&el=94353
http://www.ziniur.lt/player.php?show_id=73&date=2010-11-29&mp3=33078
http://www.ziniur.lt/player.php?show_id=73&date=2010-11-29&mp3=33078
http://www.lrt.lt/archyvas/?channel=234940&section=4&filter=2010-12-01&record=31145_1291379608
http://www.lrt.lt/archyvas/?channel=234940&section=4&filter=2010-12-01&record=31145_1291379608
http://www.infolex.lt/
http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=50&Str=44819
http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=50&Str=44819
http://www.lzinios.lt/lt/2011-01-20.html
http://vilnews.com/?p=6312
http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/448/53/d,detalus/
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 d.  

 

„Šiandieniniai 

Lietuvos studentai – 

motyvuoti 

individualistai“ 

Interviu žurnalui „Veidas“ 2011 m. 

spalio 17 

d. Nr. 42 

„Darbo partijai 

gresiantis likvidavimas 

prilygtų mirties 

bausmei“ 

Interviu portalui „Delfi“ 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/teisininkas-

darbo-partijai-gresiantis-likvidavimas-prilygtu-mirties-

bausmei.d?id=50882711 

 

2011 m. 

spalio 20 

d. 

„Teismo tarėjai ir 

korupcijos bylos“ 

Interviu laikraščiui „Lietuvos žinios“ 

http://www.lzinios.lt/Lietuvoje/Teismo-tarejai-ir-

korupcijos-bylos 

 

2011 m. 

spalio 21 

d. Nr. 244 

(13701) 

„Organizuoto 

nusikalstamumo 

eksportas“ 

Interviu Švedijos laikraščiui „Policijos naujienos“ 

http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://polistidningen

.se/media/2012/03/PT_2012_2-e1332759478826-

250x501.jpg&imgrefurl=http://polistidningen.se/2012/03/

brott-export-

litauen/&usg=__SGYSvvRUNtCDmOVo9mmVB_mZA

Nc=&h=501&w=250&sz=42&hl=lt&start=31&zoom=1

&tbnid=RzHz7iTYRlfXUM:&tbnh=130&tbnw=65&ei=F

UHGT8mgI4an4gTSq9jJBQ&prev=/search%3Fq%3Daur

elijus%2Bgutauskas%26start%3D21%26hl%3Dlt%26sa

%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1 

 

2012 m. 

gegužės 

30 d. 

”Pinigų plovėjai per 

krizę puotauja” 

Interviu savaitraščiui ekonomika.lt 

http://www.ekonomika.lt/naujiena/pinigu-plovejai-per-

krize-puotauja-29864.html 

 

2012 m. 

Rugsėjo 

3-9 Nr. 

32(94) 

„Psichinių ligonių 

nusikaltimai vis 

dažniau drebina 

Lietuvą“ 

Interviu Lietuvos ryto televizijos laidai 24/7 

http://tv.lrytas.lt/?id=13478235021347319867 

 

2012 m. 

Rugsėjo 

16 d. 

„Nesugaunamieji“ Interviu portalui IQ.lt 

http://iq.lt/politika-ir-visuomene/nesugaunamieji-2/ 

 

2012 m. 

Spalio 3 

d. 

”Atsakomybės 

balansas: Lietuvos 

antikorupcinės veiklos 

vertinimas 1997-2007 

m.”. 

Interviu Princtono universiteto (JAV) atliktame tyrime 

„Inovacijos sėkmingos visuomenės buvimui“ 

http://www.princeton.edu/successfulsocieties/content/sup

erfocusareas/traps/CE/policynotes/view.xml?id=219 

 

2012 m. 

Lapkritis  

„Ar gali 

V.Uspaschikas iš tiesų 

atsidurti už grotų?“ 

Interviu DELFI portalui 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ar-gali-

vuspaskichas-is-tiesu-atsidurti-uz-grotu.d?id=60067385 

 

2012 m. 

lapkričio 

26 d. 

„Kas vykdo Lietuvoje Interviu LRT laidai „Savaitė“ 2012 m. 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/teisininkas-darbo-partijai-gresiantis-likvidavimas-prilygtu-mirties-bausmei.d?id=50882711
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/teisininkas-darbo-partijai-gresiantis-likvidavimas-prilygtu-mirties-bausmei.d?id=50882711
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/teisininkas-darbo-partijai-gresiantis-likvidavimas-prilygtu-mirties-bausmei.d?id=50882711
http://www.lzinios.lt/Lietuvoje/Teismo-tarejai-ir-korupcijos-bylos
http://www.lzinios.lt/Lietuvoje/Teismo-tarejai-ir-korupcijos-bylos
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://polistidningen.se/media/2012/03/PT_2012_2-e1332759478826-250x501.jpg&imgrefurl=http://polistidningen.se/2012/03/brott-export-litauen/&usg=__SGYSvvRUNtCDmOVo9mmVB_mZANc=&h=501&w=250&sz=42&hl=lt&start=31&zoom=1&tbnid=RzHz7iTYRlfXUM:&tbnh=130&tbnw=65&ei=FUHGT8mgI4an4gTSq9jJBQ&prev=/search%3Fq%3Daurelijus%2Bgutauskas%26start%3D21%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://polistidningen.se/media/2012/03/PT_2012_2-e1332759478826-250x501.jpg&imgrefurl=http://polistidningen.se/2012/03/brott-export-litauen/&usg=__SGYSvvRUNtCDmOVo9mmVB_mZANc=&h=501&w=250&sz=42&hl=lt&start=31&zoom=1&tbnid=RzHz7iTYRlfXUM:&tbnh=130&tbnw=65&ei=FUHGT8mgI4an4gTSq9jJBQ&prev=/search%3Fq%3Daurelijus%2Bgutauskas%26start%3D21%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://polistidningen.se/media/2012/03/PT_2012_2-e1332759478826-250x501.jpg&imgrefurl=http://polistidningen.se/2012/03/brott-export-litauen/&usg=__SGYSvvRUNtCDmOVo9mmVB_mZANc=&h=501&w=250&sz=42&hl=lt&start=31&zoom=1&tbnid=RzHz7iTYRlfXUM:&tbnh=130&tbnw=65&ei=FUHGT8mgI4an4gTSq9jJBQ&prev=/search%3Fq%3Daurelijus%2Bgutauskas%26start%3D21%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://polistidningen.se/media/2012/03/PT_2012_2-e1332759478826-250x501.jpg&imgrefurl=http://polistidningen.se/2012/03/brott-export-litauen/&usg=__SGYSvvRUNtCDmOVo9mmVB_mZANc=&h=501&w=250&sz=42&hl=lt&start=31&zoom=1&tbnid=RzHz7iTYRlfXUM:&tbnh=130&tbnw=65&ei=FUHGT8mgI4an4gTSq9jJBQ&prev=/search%3Fq%3Daurelijus%2Bgutauskas%26start%3D21%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://polistidningen.se/media/2012/03/PT_2012_2-e1332759478826-250x501.jpg&imgrefurl=http://polistidningen.se/2012/03/brott-export-litauen/&usg=__SGYSvvRUNtCDmOVo9mmVB_mZANc=&h=501&w=250&sz=42&hl=lt&start=31&zoom=1&tbnid=RzHz7iTYRlfXUM:&tbnh=130&tbnw=65&ei=FUHGT8mgI4an4gTSq9jJBQ&prev=/search%3Fq%3Daurelijus%2Bgutauskas%26start%3D21%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://polistidningen.se/media/2012/03/PT_2012_2-e1332759478826-250x501.jpg&imgrefurl=http://polistidningen.se/2012/03/brott-export-litauen/&usg=__SGYSvvRUNtCDmOVo9mmVB_mZANc=&h=501&w=250&sz=42&hl=lt&start=31&zoom=1&tbnid=RzHz7iTYRlfXUM:&tbnh=130&tbnw=65&ei=FUHGT8mgI4an4gTSq9jJBQ&prev=/search%3Fq%3Daurelijus%2Bgutauskas%26start%3D21%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://polistidningen.se/media/2012/03/PT_2012_2-e1332759478826-250x501.jpg&imgrefurl=http://polistidningen.se/2012/03/brott-export-litauen/&usg=__SGYSvvRUNtCDmOVo9mmVB_mZANc=&h=501&w=250&sz=42&hl=lt&start=31&zoom=1&tbnid=RzHz7iTYRlfXUM:&tbnh=130&tbnw=65&ei=FUHGT8mgI4an4gTSq9jJBQ&prev=/search%3Fq%3Daurelijus%2Bgutauskas%26start%3D21%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://polistidningen.se/media/2012/03/PT_2012_2-e1332759478826-250x501.jpg&imgrefurl=http://polistidningen.se/2012/03/brott-export-litauen/&usg=__SGYSvvRUNtCDmOVo9mmVB_mZANc=&h=501&w=250&sz=42&hl=lt&start=31&zoom=1&tbnid=RzHz7iTYRlfXUM:&tbnh=130&tbnw=65&ei=FUHGT8mgI4an4gTSq9jJBQ&prev=/search%3Fq%3Daurelijus%2Bgutauskas%26start%3D21%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://polistidningen.se/media/2012/03/PT_2012_2-e1332759478826-250x501.jpg&imgrefurl=http://polistidningen.se/2012/03/brott-export-litauen/&usg=__SGYSvvRUNtCDmOVo9mmVB_mZANc=&h=501&w=250&sz=42&hl=lt&start=31&zoom=1&tbnid=RzHz7iTYRlfXUM:&tbnh=130&tbnw=65&ei=FUHGT8mgI4an4gTSq9jJBQ&prev=/search%3Fq%3Daurelijus%2Bgutauskas%26start%3D21%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://polistidningen.se/media/2012/03/PT_2012_2-e1332759478826-250x501.jpg&imgrefurl=http://polistidningen.se/2012/03/brott-export-litauen/&usg=__SGYSvvRUNtCDmOVo9mmVB_mZANc=&h=501&w=250&sz=42&hl=lt&start=31&zoom=1&tbnid=RzHz7iTYRlfXUM:&tbnh=130&tbnw=65&ei=FUHGT8mgI4an4gTSq9jJBQ&prev=/search%3Fq%3Daurelijus%2Bgutauskas%26start%3D21%26hl%3Dlt%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.ekonomika.lt/naujiena/pinigu-plovejai-per-krize-puotauja-29864.html
http://www.ekonomika.lt/naujiena/pinigu-plovejai-per-krize-puotauja-29864.html
http://tv.lrytas.lt/?id=13478235021347319867
http://iq.lt/politika-ir-visuomene/nesugaunamieji-2/
http://www.princeton.edu/successfulsocieties/content/superfocusareas/traps/CE/policynotes/view.xml?id=219
http://www.princeton.edu/successfulsocieties/content/superfocusareas/traps/CE/policynotes/view.xml?id=219
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ar-gali-vuspaskichas-is-tiesu-atsidurti-uz-grotu.d?id=60067385
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ar-gali-vuspaskichas-is-tiesu-atsidurti-uz-grotu.d?id=60067385
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teisingumą – teismas 

ar Seimas?“ 

http://www.lrt.lt/Naujienos/lietuvoje/2/8471/kas_vykdo_l

ietuvoje_teisinguma_teismas_ar_seimas_ 

 

Gruodžio 

2 d. 

„PVM grobstytojų 

voratinklis“ 

Interviu laikraščiui ekonomika.lt 2012 m. 

gruodis 

Nr. 

47(109). 

„Darbo partijos 

diskvalifikacija“ 

Interviu portalui „IQ“ 

http://iq.lt/tema/darbo-partijos-diskvalifikacija-2/ 

 

2013 m. 

sausio 7 

d. 

„Kas gali grėsti 

N.Venckienei?“ 

Interviu portalui „Delfi“ 

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kas-gali-gresti-

nvenckienei.d?id=60433339 

 

2013 m. 

sausio 15 

d. 

„Rezonansinės bylos 

bliūkšta“ 

Interviu laikraščiui „Vakaro žinios“ 2013 m. 

vasario 8 

d. Nr. 32 

(3900) 

„Kokia gimdyvių noro 

pasikliauti tik savo 

intuicija ir Dievu 

kaina“ 

Interviu žurnalui „Veidas“ 2013 m. 

kovo 11 

d. Nr. 11.  

„Bankrotas: verslo 

nesėkmė ar 

kriminalas?“ 

Dalyvavimas Žinių radijo laidoje „Atviras pokalbis“. 

Laidos dalyvis 

2013 m. 

lapkričio 

6 d. 

„Kaip užkirsti kelią 

vaikų seksualiniam 

išnaudojimui„ 

Dalyvavimas LRT radijo laidoje „LRT aktualijų studija“ 

http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/90578/auksciaus

iojo_teismo_teisejas_zmoniu_pardavinejimas_pridengiamas_

prostitucija 

 

2015 m. 

sausio 22 

d. 

„Vergovė Marijos 

žemėje” 

Interviu laikraščiui „Akistata“ 
2015 m. 

Nr. 

14(2216) 

„Kaip efektyviai 

kovoti su prekyba 

žmonėmis?“ 

Dalyvavimas LRT radijo laidoje „LRT aktualijų studija“ 

 2015 m. 

kovo 18 

d. 

„Nepilnamečiai iš 

Lietuvos vežami į 

nelegalias kovas 

užsienyje bei 

vagiliauti“ 

 

Interviu portalui 15minučių 

 

 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes

/nepilnameciai-is-lietuvos-vezami-i-nelegalias-kovas-

uzsienyje-bei-vagiliauti-59-496198 

 

2015 m. 

balandžio 

10 d. 

„Prekyba vaikais: 

užvaldo naujos ir 

Interviu portalui lrytas.lt 

 2015 m. 

balandžio 

http://www.lrt.lt/Naujienos/lietuvoje/2/8471/kas_vykdo_lietuvoje_teisinguma_teismas_ar_seimas_
http://www.lrt.lt/Naujienos/lietuvoje/2/8471/kas_vykdo_lietuvoje_teisinguma_teismas_ar_seimas_
http://iq.lt/tema/darbo-partijos-diskvalifikacija-2/
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kas-gali-gresti-nvenckienei.d?id=60433339
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kas-gali-gresti-nvenckienei.d?id=60433339
http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/90578/auksciausiojo_teismo_teisejas_zmoniu_pardavinejimas_pridengiamas_prostitucija
http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/90578/auksciausiojo_teismo_teisejas_zmoniu_pardavinejimas_pridengiamas_prostitucija
http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/90578/auksciausiojo_teismo_teisejas_zmoniu_pardavinejimas_pridengiamas_prostitucija
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/nepilnameciai-is-lietuvos-vezami-i-nelegalias-kovas-uzsienyje-bei-vagiliauti-59-496198
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/nepilnameciai-is-lietuvos-vezami-i-nelegalias-kovas-uzsienyje-bei-vagiliauti-59-496198
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/nepilnameciai-is-lietuvos-vezami-i-nelegalias-kovas-uzsienyje-bei-vagiliauti-59-496198
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/nepilnameciai-is-lietuvos-vezami-i-nelegalias-kovas-uzsienyje-bei-vagiliauti-59-496198
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kraują  stingdančios 

formos“ 

http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/prekyba-

vaikais-uzvaldo-naujos-ir-krauja-stingdancios-formos-

201504141230.htm 

 

14 d. 

„Bausmė: ką sako 

įstatymas ir ko nori 

visuomenė?” 

Interviu LNK laidai Info TV 
2015 m. 

gegužės 

13 d. 

„Kodėl išteisinami 

kaltinami prekyba 

žmonėmis asmenys?“ 

Interviu Kauno kabelinei televizijai INIT 

http://senas.init.lt/main.php/id/1427/lang/1/ishow/16221 

 

2015 m. 

birželio 

18 d. 

„Kodėl XXI a. klesti 

prekyba žmonėmis?“ 

Interviu laikraščiui „Kauno diena“ 

http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lt/KaunoDiena/2015/

06/22/p6.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZLEYS3TM

YI7Q&Expires=1435551299&Signature=khhYh79XveDcA4

0P2FxzI21gGSo%3D 

 

2015 m. 

birželio 

22 d.  

„Iššūkiai kovojant su 

prekyba žmonėmis“ 

Interviu LRT laidai „Laba diena Lietuva“ 

http://www.lrt.lt/televizija/laidos/1210 

 

2015 m. 

rugsėjo 17 

d. 

„Neparduok manęs“ Interviu Šiaulių TV laidai 

https://www.youtube.com/watch?v=j_3yusumc74 

 

2015 m. 

rugsėjo 24 

d. 

„Neparduok manęs“ Interviu Šiaulių TV laidai 

https://www.youtube.com/watch?v=wbXbPwjx62Y 

 

2015 m. 

rugsėjo 29 

d. 

http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/prekyba-vaikais-uzvaldo-naujos-ir-krauja-stingdancios-formos-201504141230.htm
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/prekyba-vaikais-uzvaldo-naujos-ir-krauja-stingdancios-formos-201504141230.htm
http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/prekyba-vaikais-uzvaldo-naujos-ir-krauja-stingdancios-formos-201504141230.htm
http://senas.init.lt/main.php/id/1427/lang/1/ishow/16221
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lt/KaunoDiena/2015/06/22/p6.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1435551299&Signature=khhYh79XveDcA40P2FxzI21gGSo%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lt/KaunoDiena/2015/06/22/p6.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1435551299&Signature=khhYh79XveDcA40P2FxzI21gGSo%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lt/KaunoDiena/2015/06/22/p6.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1435551299&Signature=khhYh79XveDcA40P2FxzI21gGSo%3D
http://pdf.station.ee.s3.amazonaws.com/lt/KaunoDiena/2015/06/22/p6.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJMCAZLEYS3TMYI7Q&Expires=1435551299&Signature=khhYh79XveDcA40P2FxzI21gGSo%3D
http://www.lrt.lt/televizija/laidos/1210
https://www.youtube.com/watch?v=j_3yusumc74
https://www.youtube.com/watch?v=wbXbPwjx62Y
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„Anksčiau Ariogalos 

vaikai į užsienį buvo 

vežami vogti plokštelių, 

dabar – plėšti su ginklu 

rankoje“ 

 

Interviu www.15min.lt 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/anksciau-

ariogalos-vaikai-i-uzsieni-buvo-vezami-vogti-ploksteliu-

dabar-plesti-su-ginklu-rankoje-56-589151 

 

 

 

 

 

2016 m. 

kovo 2 d. 

„Parduoti lietuviai. 

Vergonominiai migrantai“ 

Interviu žurnalui „IQ“ 
2016 m. 

gegužė 

Nr. 5 (74) 

„Kai žmogus prekė“ 
Interviu žurnalui „Artuma“ 

 2016 m. 

birželio 6 

d. 

„Kaip įveikti korupciją“ 
Interviu „Žinių radijui“ 

2016 m. 

rugsėjo 7 

d. 

„STT visai suįžulėjo- jau 

šokdina teisėjus“ 

Interviu „Lietuvos rytui“ 

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/stt-visai-suizulejo-jau-

sokdina-teisejus.htm 

 

2016 m. 

rugsėjo 27 

d. 

„Misija- parduoti moterį, 

vyrą arba -  vaiką: 

milijonai, kuriuos gauna 

nusikaltėliai“ 

Interviu portalui Delfi 

http://www.delfi.lt/news/daily/law/misija-parduoti-moteri-

vyra-arba-vaika-milijonai-kuriuos-gauna-

nusikalteliai.d?id=72565812 

 

2016 m. 

spalio 17 

d. 

„Lietuvos teisėjo A. 

Gutausko žinutė Popiežiui 

apie šiuolaikinę vergovę“ 

Interviu žurnalui „Teismai“ 
2016 m. 

Nr. 3 (23) 

„Lietuvos teisėjas susitiko 

su popiežiumi: šiuolaikinė 

vergovė – lyg liga“ 

 

 

Interviu portalui „Delfi“ 

http://www.delfi.lt/news/daily/law/lietuvos-teisejas-susitiko-

su-popieziumi-siuolaikine-vergove-lyg-liga.d?id=72838186 

 

2016 m. 

lapkričio 

12 d. 

„Teisėjai atsikirto Stano: 

ką iš tikrųjų nusprendė 

teismas R. Paliunio ir R. 

Morkevičiaus bylose?“ 

Interviu portalui „Delfi“ 

http://www.delfi.lt/news/daily/law/teisejai-atsikirto-stano-ka-

is-tikruju-nusprende-teismas-r-paliunio-ir-r-morkeviciaus-

bylose.d?id=73089438 

 

2016 m. 

gruodžio 

7 d. 

gruodžio 

6 d. 

http://www.15min.lt/
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/anksciau-ariogalos-vaikai-i-uzsieni-buvo-vezami-vogti-ploksteliu-dabar-plesti-su-ginklu-rankoje-56-589151
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/anksciau-ariogalos-vaikai-i-uzsieni-buvo-vezami-vogti-ploksteliu-dabar-plesti-su-ginklu-rankoje-56-589151
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/anksciau-ariogalos-vaikai-i-uzsieni-buvo-vezami-vogti-ploksteliu-dabar-plesti-su-ginklu-rankoje-56-589151
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/stt-visai-suizulejo-jau-sokdina-teisejus.htm
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/stt-visai-suizulejo-jau-sokdina-teisejus.htm
http://www.delfi.lt/news/daily/law/misija-parduoti-moteri-vyra-arba-vaika-milijonai-kuriuos-gauna-nusikalteliai.d?id=72565812
http://www.delfi.lt/news/daily/law/misija-parduoti-moteri-vyra-arba-vaika-milijonai-kuriuos-gauna-nusikalteliai.d?id=72565812
http://www.delfi.lt/news/daily/law/misija-parduoti-moteri-vyra-arba-vaika-milijonai-kuriuos-gauna-nusikalteliai.d?id=72565812
http://www.delfi.lt/news/daily/law/lietuvos-teisejas-susitiko-su-popieziumi-siuolaikine-vergove-lyg-liga.d?id=72838186
http://www.delfi.lt/news/daily/law/lietuvos-teisejas-susitiko-su-popieziumi-siuolaikine-vergove-lyg-liga.d?id=72838186
http://www.delfi.lt/news/daily/law/teisejai-atsikirto-stano-ka-is-tikruju-nusprende-teismas-r-paliunio-ir-r-morkeviciaus-bylose.d?id=73089438
http://www.delfi.lt/news/daily/law/teisejai-atsikirto-stano-ka-is-tikruju-nusprende-teismas-r-paliunio-ir-r-morkeviciaus-bylose.d?id=73089438
http://www.delfi.lt/news/daily/law/teisejai-atsikirto-stano-ka-is-tikruju-nusprende-teismas-r-paliunio-ir-r-morkeviciaus-bylose.d?id=73089438
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„Teismai nėra kažkokia 

uždara kasta“ 

Interviu www.15min.lt 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/aurelijus-

gutauskas-teismai-nera-kazkokia-uzdara-kasta-233-731174 

 

2016 m.  

Gruodžio 

22 d. 

„Korupciniai nusikaltimai 

– valstybės skaudulys ir 

iššūkis teisėsaugai?“ 

Interviu žurnalui „Teismai“ 
2016 m. 

gruodis 

Nr. 4(24). 

„Ką bausmės sako apie 

mus pačius?“ 

Dalyvavimas radijo laidoje „Kita tema“ 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013599263/kita_tema_20

17_02_06_15_00 

 

2017 m. 

vasario 6 

d.  

„Kokiais atvejais verta 

siųsti nusikaltėlius už 

grotų?“ 

Interviu „Žinių radijui“ 

http://www.ziniuradijas.lt/laidos/teisejo-komentaras/kokiais-
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2017 m. 

vasario 16 

d. 
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vienintelė bausmė?“ 
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http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/aurelijus-
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2017 m. 

vasario 23 

d. 

„Kokiais atvejais tėvai 

sulaukia atsakomybės dėl 

piktnaudžiavimo tėvų 

teisėmis ir pareigomis?“ 

Interviu Lietuvos ryto TV 
2017 m. 

kovo 6 d. 

„Viltis itin sunkiems 

nusikaltėliams: skirti 

nuosprendžiai gali būti 

pradėti peržiūrėti“ 

Interviu LNK televizijai  

http://www.alfa.lt/straipsnis/50157365/viltis-itin-sunkiems-

nusikalteliams-skirti-nuosprendziai-gali-buti-pradeti-

perziureti 

 

2017 m. 

kovo 2 d. 

„Nepagrįsto praturtėjimo 

teisinis vertinimas“ 

Interviu LRT laidai „Specialus tyrimas“ 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013666828/specialus_tyri

2017 m. 

balandžio 

6 d.  

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/aurelijus-gutauskas-teismai-nera-kazkokia-uzdara-kasta-233-731174
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/aurelijus-gutauskas-teismai-nera-kazkokia-uzdara-kasta-233-731174
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013599263/kita_tema_2017_02_06_15_00
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http://www.ziniuradijas.lt/laidos/teisejo-komentaras/kokiais-atvejais-verta-siusti-nusikaltelius-uz-grotu?soundtrack=1
http://www.ziniuradijas.lt/laidos/teisejo-komentaras/kokiais-atvejais-verta-siusti-nusikaltelius-uz-grotu?soundtrack=1
http://www.15min.lt/
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/aurelijus-gutauskas-laisves-atemimas-vienintele-bausme-18-759454
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/aurelijus-gutauskas-laisves-atemimas-vienintele-bausme-18-759454
http://www.alfa.lt/straipsnis/50157365/viltis-itin-sunkiems-nusikalteliams-skirti-nuosprendziai-gali-buti-pradeti-perziureti
http://www.alfa.lt/straipsnis/50157365/viltis-itin-sunkiems-nusikalteliams-skirti-nuosprendziai-gali-buti-pradeti-perziureti
http://www.alfa.lt/straipsnis/50157365/viltis-itin-sunkiems-nusikalteliams-skirti-nuosprendziai-gali-buti-pradeti-perziureti
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013666828/specialus_tyrimas
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mas 

 

„Ar galima paduoti 

valstybę į teismą?”  

Interviu LNK televizijai 
2017 m. 

balandžio 

26 d. 

„Ar galima paduoti 

valstybę į teismą?” 

Interviu Lietuvos ryto televizijai 
2017 m. 

balandžio 

26 d. 

„Kas nutinka, kai teisėjas 

nusižengia etikai?“ 

Interviu „Žinių radijui“ 

http://www.ziniuradijas.lt/laidos/teisejo-komentaras/kas-

nutinka-kai-teisejas-nusizengia-etikai?soundtrack=1 

 

2017 m. 

balandžio 

20 d. 

„Ypatingas dėmesys 

teisėjų etikai“ 

Interviu 15min. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/aurelijus-

gutauskas-ypatingas-demesys-teiseju-etikai-18-792618 

 

2017 m.  

Gegužės 4 

d. 

„Teismui nepavyko 

nuspręsti, ar kunigas 

vietoj maldų švarino 

tikinčiųjų kišenes“ 

Interviu LNK televizijai 

http://lnkgo.alfa.lt/visi-video/zinios-verslas-15/ziurek-zinios-

2066 

 

2017 m. 

birželio 

15 d. 
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baudžiamosios teisės ir proceso normų taikymas: kas blogiau? Baudžiamasis procesas: 

teisingumo garantas ar kliūtis? Recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. V., 2014. ISBN-

978-609-459-453-3. 

13. A. Gutauskas ir autorių kolektyvas „Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms 

(BK 147(1) straipsnis kaip prekybos žmonėmis forma“. Šiuolaikinės baudžiamosios teisės 
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tendencijos. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios politikos ir baudžiamosios 

teisės klausimais rinkinys. V., 2015. ISBN 978-609-459-476-2. 

14. A. Gutauskas ir autorių kolektyvas „Šaunamojo ginklo panaudojimas sulaikant 

pažeidimą darančius asmenis ar transporto priemones: šauti ar ne?“. Baudžiamoji justicija ir 

verslas. Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso 

klausimais rinkinys. V., 2016. ISBN 978-609-459-668-1. 

15. A. Gutauskas ir autorių kolektyvas „Baudžiamoji atsakomybė versle: ekonominės 
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Recenzuotų mokslinių straipsnių baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais 

rinkinys. V., 2016. ISBN 978-609-459-668-1. 

16. A. Gutauskas ir autorių kolektyvas „Baudžiamosios atsakomybės už apgaulingą 

apskaitos tvarkymą ypatumai“.  „Ketvirtis amžiaus tiriant ir reformuojant Lietuvos teisinę 
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2. „Klasikinė baudžiamosios teisės mokykla“. X. T. V., 2006. Psl. 238–239. ISBN 5-420-

01600-1. 

 3. „Kontrabanda“. X. T. V., 2006. Psl.542–543. ISBN 5-420-01600-1. 

 4. „Karo tarnybos vengimas“. IX. T. V., 2006. Psl. 482. ISBN 5-420-01591-9. 

 5. „Mafija“. XIII. T. V., 2008. Psl. 779–780. ISBN 978-5-420-01641-1. 

 6. „Monitoringas“. XV. T. V. 2009 M. Psl. 422–423. ISBN 9785420016541 

 7. „Dujų kamera“. XV. T. V., 2009. Psl. 732–733. ISBN 978-5-420-01654-1. 

 8. „Naminė degtinė“. XVI. T. V., 2009. Psl. 27. ISBN 978-5-420-01660-2. 

 9. „Namų areštas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 29. ISBN 978-5-420-01660-2. 

10. „Namų gamybos alkoholiniai gėrimai“. XVI. T. V., 2009. Psl. 30. ISBN 978-5-420-

01660-2. 

11. „Narkomanija“. XVI. T. V., 2009. Psl. 60–61. ISBN 978-5-420-01660-2. 

12. „Nekaltumo prezumpcija“. XVI. T. V., 2009. Psl. 200-201. ISBN 978-5-420-01660-2. 

13. „Nepakaltinamumas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 263. ISBN 978-5-420-01660-2. 

14. „Nepilnamečiai“. XVI. T. V., 2009. Psl. 275–276. ISBN 978-5-420-01660-2. 

15. „Nepilnamečio įtraukimas į nusikalstamą veiką“. XVI. T. V., 2009. Psl. 276. ISBN 

978-5-420-01660-2. 

16. „Nepilnamečių reikalų komisija“. XVI. T. V., 2009. Psl. 277. ISBN 978-5-420-01660-
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17. „Nepranešimas apie nusikaltimą“. XVI. T. V., 2009. Psl. 278–279. ISBN 978-5-420-
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18. „Neteisėtas laisvės atėmimas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 314–315. ISBN 978-5-420-

01660-2. 

19. „Neteisėtas sulaikymas ar atvesdinimas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 315. ISBN 978-5-

420-01660-2. 

20. „Neturtinė žala“. XVI. T. V., 2009. Psl. 320–321. ISBN 978-5-420-01660-2. 

21. „Neveikimas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 348. ISBN 978-5-420-01660-2. 

22. „Neveiksnumas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 348. ISBN 978-5-420-01660-2. 

23. „Nukentėjusysis“. XVI. T. V., 2009. Psl. 583. ISBN 978-5-420-01660-2. 

24. „Nuovada“. XVI. T. V., 2009. Psl. 611. ISBN 978-5-420-01660-2. 
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25. „Nusikalstamas nerūpestingumas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 617. ISBN 978-5-420-

01660-2. 

26. „Nusikalstamas pasitikėjimas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 617. ISBN 978-5-420-01660-2. 

27. „Nusikalstamas susivienijimas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 617–618. ISBN 978-5-420-

01660-2. 

28. „Nusikalstama veika“. XVI. T. V., 2009. Psl. 618. ISBN 978-5-420-01660-2. 

29. „Nusikalstamos veikos kvalifikavimas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 618–619. ISBN 978-5-

420-01660-2. 

30. „Nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai“. XVI. T. V., 2009. Psl. 619. ISBN 978-

5-420-01660-2. 

31. „Nusikalstamos veikos subjektyvieji požymiai“. XVI. T. V., 2009. Psl. 619. ISBN 

978-5-420-01660-2. 

32. „Nusikalstamos veikos sudėtis“. XVI. T. V., 2009. Psl. 619. ISBN 978-5-420-01660-

2. 

33. „Nusikalstamumas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 619–620. ISBN 978-5-420-01660-2. 

34. „Nusikalstamumo prevencija“. XVI. T. V., 2009. Psl. 620. ISBN 978-5-420-01660-2. 

35. „Nusikalstamų veikų sutaptis“. XVI. T. V., 2009. Psl. 620–621. ISBN 978-5-420-

01660-2. 

36. „Nusikaltėlis“. XVI. T. V., 2009. Psl. 621. ISBN 978-5-420-01660-2. 

37. „Nusikaltimas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 621–622. ISBN 978-5-420-01660-2. 

38. „Nusikaltimo inscenizavimas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 622. ISBN 978-5-420-01660-2. 

39. „Nusižengimas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 623. ISBN 978-5-420-01660-2. 

40. „Nušalinimas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 625. ISBN 978-5-420-01660-2. 

41. „Nuteistasis“. XVI. T. V., 2009. Psl. 626–627. ISBN 978-5-420-01660-2. 

42. „Nužudymas“. XVI. T. V., 2009. Psl. 628–629. ISBN 978-5-420-01660-2. 

43. „Pranešimas apie įtarimą“. XVIII. T.V., 2010. Psl.789. ISBN 978-5-420-01683-1. 

44. „Procesinė forma“. XIX. T.V., 2011. Psl. 121. ISBN 978-5-420-01695-4. 

45. „Procesinė prievarta“. XIX. T.V., 2011. Psl. 121. ISBN 978-5-420-01695-4. 

46. „Procesinės garantijos“. XIX. T.V., 2011. Psl. 121–122. ISBN 978-5-420-01695-4. 

47. „Procesinis terminas“. XIX. T.V., 2011. Psl. 122. ISBN 978-5-420-01695-4. 

48. ”Proceso dalyviai, proceso subjektai“. XIX. T.V., 2011. Psl. 122. ISBN 978-5-420-

01695-4. 

49. „Proceso šalys”. XIX. T.V., 2011. Psl. 122–123. ISBN 978-5-420-01695-4. 

50. „Proceso viešumas“. XIX. T.V., 2011. Psl. 123. ISBN 978-5-420-01695-4. 

51. „Prokuratūra“. XIX. T.V., 2011. Psl. 152–153. ISBN 978-5-420-01695-4. 

52. „Prokuroro kalba“. XIX. T.V., 2011. Psl.153. ISBN 978-5-420-01695-4. 

53. „Valia“. 

54. „Žala“. 

 

  21. Pranešimai konferencijose:  

 1. „Organizuoto nusikalstamumo baudžiamasis teisinis vertinimas pagal naująjį Lietuvos 

Respublikos baudžiamąjį kodeksą“. Konferencijoje „Naujasis Lietuvos Respublikos baudžiamasis 

kodeksas ir baudžiamoji politika“. Vilnius, 2003 m. gegužės 8 d. 

 2. „Lietuvos teisės aktų ir JT konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą 

statusas“. Tarptautinėje konferencijoje „Veiklos strategijos kovoje su organizuotu nusikalstamumu 

ir prekyba žmonėmis“. Vilnius, 2004 m. balandžio 5-7 d. 
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 3. „Kovos ir prevencijos su terorizmu problemos: Lietuvos praktika ir patirtis“. 

Tarptautinėje konferencijoje „Terorizmas – ginkluoto konflikto forma“. Praha (Čekija), 2004 m. 30 

rugsėjo – spalio 1 d. 

 4. „Terorizmo baudžiamasis teisinis vertinimas“. Tarptautinėje konferencijoje „Baudžiamoji 

teisė tarptautinės teisės kontekste“. Vilnius, 2004 m. gruodžio 2 d. 

 5.  „Organizuoto nusikalstamumo vystymosi Lietuvoje ypatumai“ ir „Baudžiamosios 

teisinės priemonės Lietuvoje nukreiptos organizuoto nusikalstamumo prevencijai“. Italija (Roma), 

2005 m. sausio 31 d.- vasario 5 d. 

 6. „Organizuoto nusikalstamumo vystymosi Lietuvoje ypatumai“. Tarptautinė konferencija 

„Narkotikų ir organizuoto nusikalstamumo kontrolė Baltijos regione“. Švedija (Stokholmas), 2005 

m. birželio 1–2 d. 

 7. „Savivaldybių antikorupcinės veiklos vertinimas“. Pokalbyje–diskusijoje „Jau žinome 

kaip pažaboti korupciją“. Vilnius, 2005 m. birželio 26 d. 

 8. „Migracijos ir prevencijos problemos Lietuvoje“. Tarptautinė konferencija Saugus 

miestas: migracija ir prevencija. Belgija (Šarlerua), 2005 m. gruodžio 7–10 d. 

 9. „Organizuota prekyba žmonėmis Baltijos jūros regione ir regioninės priemonės 

kontroliuojant ją: Baltijos šalių patirtis“. Tarptautinė konferencija – Prekyba žmonėmis – nauji 

šiaurės Europos šalių saugumo aspektai. Stokholmas (Švedija), 2006 m. gegužės 29 d. 

 10. “Prekyba žmonėmis Baltijos jūros regione – paklausa, pasiūla ir nacionalinės kontrolės 

priemonės“. Tarptautinė konferencija – Prekyba žmonėmis – dalyvavimas krizinių situacijų 

valdyme išsiplėtusioje Europoje. Upsala (Švedija), 2006 m. gegužės 30 d.  

11. „Organizuoto nusikalstamumo būklė Lietuvoje besikeičiančioje Europoje“. Tarptautinis 

seminaras „Nematomos grėsmės: finansų sistemos saugumas Kaukaze ir Centrinėje Azijoje“. 

Biškekas (Kirgizija), 2006 m. spalio 9–12 d.  

12. „Baltijos šalių programa kovojant su automobilių vagystėmis“ ir „Organizuotų 

grupuočių, susijusių su automobilių vagystėmis identifikavimas“. Portugalija (Lisabona), 2006 m. 

spalio 23–26 d. 

13. “Organizuoto nusikalstamumo kontrolė ir prevencija mieste“. Tarptautinis seminaras 

projekte „Geri kaimynai“. Anglija (Londonas), 2006 m. gruodžio 11–12 d. 

14.  “Įstatymų ir kitų teisės aktų įtaka kontroliuojant organizuotą nusikalstamumą ir vykdant 

jo prevenciją“. Tarptautinis seminaras projekte „Geri kaimynai“. Anglija (Londonas), 2007 m. 

vasario 26–27 d. 

15. “Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės priemonių įtaka kontroliuojant 

organizuotą nusikalstamumą“. Tarptautinis seminaras „Narkotikų ir organizuoto nusikalstamumo 

kontrolė Baltijos regione“. Talinas (Estija), 2007 m. gegužės 9–10 d. 

16.  “Nusikaltimų prevencijos bendradarbiavimo protokolų efektyvus planavimas: Lietuvos 

patirtis”. Tarptautinis seminaras projekte „Geri kaimynai“. Anglija (Londonas), 2007 m. birželio 26 

d. 

17. „Organizuotas nusikalstamumas ir jo prevencija bei kontrolė Lietuvoje“. Stambulas 

(Turkija), Stambulo teisininkų asociacija. 2007 m. gruodžio 7 d.  

18. „Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų baudžiamojo teisinio vertinimo aspektai“. 

Vilnius (Lietuva), 2008 m. vasario 7 d. 

19. „Organizuoto nusikalstamumo tendencijos Lietuvoje“. Ryga (Latvija). Tarptautiniame 

seminare, organizuotame Saugumo politikos vystymo instituto. 2008 m. rugsėjo 4-5 d. 

20. „Nusikaltimų prevencija, policijos ir bendruomenės bendradarbiavimas užtikrinant 

miestų saugumą: Lietuvos patirtis“. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Policijos ir 

visuomenės bendradarbiavimas Europos valstybėse“. 2008 m. rugsėjo 26 d. Ankara (Turkija). 
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21. „Organizuotas narkobiznis Lietuvoje ir jo kontrolės perspektyvos. Tarptautiniame 

seminare „Organizuoto nusikalstamumo ir narkotikų kontrolė Baltijos jūros regiono valstybėse“. 

2008 m. lapkričio 6-7 d. Sankt Peterburgas (Rusijos Ferderacija). 

22. „Baudžiamosios ir civilinės atsakomybės ypatumai bylose dėl turtinių prievolių 

nevykdymo“. 2009 m. balandžio 8 d. Vilniaus teisės ir verslo kolegija (Vilnius). 

23. „Korupcijos ikiteisminio tyrimo ir teisminės praktikos problemos“. Tarptautinė mokslinė 

praktinė konferencija „Korupcijos kontrolės ir prevencijos problemos Lietuvoje (Europos Sąjungos 

kontekste)“. 2009 m. gegužės 27 d. Mykolo Romerio universitetas (Vilnius). 

24. „Finansiniai nusikaltimai – kas tai?“ Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos 

nacionalinės grupės Vilniaus universiteto filialo (ELSA Vilnius) ir ISM Vadybos ir ekonomikos 

universiteto studentų atstovybės (ISM SA) konferencijoje ‚Finansiniai nusikaltimai– kas tai?“. 2009 

m. gruodžio 8 d. (Vilnius). 

25. „Tyčinės ir neatsargios kaltės atribojimas”. Mokslinė-praktinė konferencija „Kaltės 

problemos baudžiamosiose bylose dėl gyvybės atėmimo ir sveikatos sutrikdymo“. 2010 m. vasario 

25 d. MRU (Vilnius). 

26. „Nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumai 

Lietuvoje“. Praktinė konferencija „Lietuvos bankų asociacijos narių susitikimas su veiklos 

partneriais. 2010 m. spalio 7 d. Trakai. 

27. “Turto konfiskavimo galimybės ir problemos LR baudžiamojoje teisėje“. Konferencija–

diskusija „Lietuvos institucijų bendradarbiavimas, vykdant nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito 

susijusio turto paiešką ir nustatymą“. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. 2010 m. spalio 25 d. 

(Vilnius). 

28. „Išplėstinio turto konfiskavimo taikymo galimybės, padarius korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas“. Konferencija „Korupcijos prevencija – skaidrumo link“. Lietuvos 

Respublikos Seimas 2010 m. gruodžio 8 d. (Vilnius).  

29. „Nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir 

psichotropinėmis medžiagomis, baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumai Lietuvoje“. Konferencija 

„Baudžiamasis teisinis ir kriminologinis požiūriai į nusikaltimų, susijusių su neteisėtu disponavimu 

narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, problemą“. LR teisingumo ministerija 2010 m. 

gruodžio 10 d. (Vilnius). 

30.  “Šiuolaikinis organizuotas nusikalstamumas ir pasaulinė ekonominė krizė“. Pranešimas 

tarptautinėje konferencijoje „Organizuotas nusikalstamumas ir narkotikai“. Švedijos ambasada. 

2011 m. kovo 29 d. (Vilnius).  

31. „Organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje ir ekonominė krizė“. Pranešimas tarptautinėje 

konferencijoje „Organizuotas nusikalstamumas ekonominės krizės kontekste“. 2011 m. balandžio 

28 d. (Sankt Peterburgas). 

32. „Rungtyniškumo principo įgyvendinimas ikiteisminio tyrimo stadijoje: Lietuvos 

patirtis“. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Rungtyniškumo principo įgyvendinimas 

ikiteisminio tyrimo stadijoje: gynybos ir ikiteisminio tyrimo pareigūno sąsajos“. 2011 m. birželio 20 

d. Lecce (Italija). 

33. „Nelegali narkotikų apyvarta Lietuvoje“. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje 

„Narkotikai degtinės diržo šalyse“. 2011 m. spalio 26-27 d. Uppsala (Švedija).  

34.  „Kova su korupcija ir tarptautiniu nusikalstamumu”. Pranešimas nacionalinio saugumo 

kursuose. 2012 m. gegužės 29 d. Molėtai (Lietuva). 

35. „Organizuoto nusikalstamumo globalizacija“. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje 

„Organizuotas nusikalstamumas be sienų“. 2012 m. spalio 10-11 d. Enniskillenas (Š.Airija). 

36. „Buhalterinė apskaita: baudžiamojo teisinio vertinimo ypatumai“. Pranešimas rudens 

konferencijoje buhalteriams „Skaičių bitės 2012“. 2012 m. spalio 25 d. Vilnius (Lietuva). 
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37.  „Nusikaltimai elektroninėje erdvėje“. Pranešimas konferencijoje „Elektroninės skaičių 

bitės 2013: buhalterio darbas skaitmeninėje erdvėje“. 2013 m. vasario 14 d. Vilnius (Lietuva). 

38. „Bylinėjimosi strategija baudžiamajame procese“. Pranešimas seminare „Bylinėjimosi 

strategija baudžiamajame ir civiliniame procese“. 2013 m. balandžio 22 d. Vilnius (Lietuva). 

39. „Strateginių prekių kontrolės sistema Lietuvoje: kai kurios įžvalgos“. Pranešimas 

tarptautiniame seminare „Strateginių prekių kontrolė“. 2013 m. gegužės 10 d. Vilnius (Lietuva). 

40. „Notarų civilinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimas“. Pranešimas prokurorams 

mokymuose „Notariato teisė“. 2013 m. gegužės 29 d. Vilnius (Lietuva). 

41. „Kova su prekyba žmonėmis – teisiniai procesai Lietuvoje“. Pranešimas tarptautinėje 

konferencijoje „Kova su prekyba žmonėmis: grėsmės ir bendradarbiavimas Rusijoje ir Baltijos bei 

Šiaurės valstybėse“. 2013 m. birželio 13 d. Sankt Peterburgas (Rusijos Federacija). 

42. „Nusikalstamo bankroto kvalifikavimas“. Pranešimas seminare „Bankroto pripažinimas 

tyčiniu: naujas reguliavimas“ Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje bankroto administratoriams. 

2013 m. rugsėjo 13 d. Vilnius (Lietuva).  

43. „Neteisėtas gyvybės atėmimas vienu smūgiu: teisėjo požiūris“. Pranešimas 

konferencijoje „Nužudymai vieno smūgio bylose – profesionalų nuomonė“. 2013 m. lapkričio 28 d. 

Vilnius (Lietuva). 

44. „Nusikalstamos veikos ir civilinės teisės pažeidimo atribojimas“. Pranešimas seminare 

notarams. 2013 m. lapkričio 29 d. Vilnius (Lietuva). 

45. „Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus – Lietuvos teismų praktikos apžvalga“. 

Pranešimas kriminalinės policijos biuro ir Bulgarijos Respublikos policijos darbuotojams (rusų 

kalba). 2014 m. balandžio 8 d. Vilnius (Lietuva). 

46. „Tarp netinkamo teisinio reguliavimo ir netinkamo baudžiamosios teisės normos 

taikymo: kas blogiau?“. Pranešimas tarptautinėje mokslinėje–praktinėje konferencijoje 

„Šiuolaikiniai iššūkiai baudžiamajai justicijai“. 2014 m. gegužės 2–3 d. Vilnius (Lietuva). 

47.„Ūkiniai nusikaltimai ir tyčiniai bankrotai“. Pranešimas Nacionalinėje verslo 

administratorių asociacijos konferencijoje. 2014 m. spalio 17 d. Vilnius (Lietuva). 

48. „Finansinių nusikaltimų prevencija: buhalterių pareigos“. Pranešimas konferencijoje 

„Skaičių bitės 2014: naujausių mokesčių, apskaitos ir euro įvedimo teisės aktų taikymas“. 2014 m. 

spalio 22 d. Kaunas (Lietuva). 

49. Finansinių nusikaltimų prevencija: buhalterių pareigos“. Pranešimas konferencijoje 

„Skaičių bitės 2014: naujausių mokesčių, apskaitos ir euro įvedimo teisės aktų taikymas“. 2014 m. 

spalio 23 d. Vilnius (Lietuva). 

50. „The Globalization of Organized Crime in Lithuania“. Pranešimas tarptautinėje 

konferencijoje „Teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu 

gerinimas“. 2015 m. kovo 25 d. Kaunas (Lietuva). 

51. „Prekybos vaikais bylų nagrinėjimo problematika“. Pranešimas praktiniame seminare 

„Prekybos žmonėmis strateginių bylų pristatymas“. 2015 m. balandžio 9 d. Vilnius (Lietuva). 

52. „Kodėl prekeiviai žmonėmis vis dar išteisinami?“. Pranešimas konferencijoje „Prekybos 

žmonėmis problema Lietuvoje: kaip su ja kovoti?“. 2015 m. birželio 18 d. Kaunas (Lietuva). 

53. „Iššūkiai kovojant su prekyba žmonėmis“. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Kaip 

kovojama su šiuolaikine prekyba žmonėmis Lietuvoje: teisėjo požiūris“. 2015 m. rugsėjo 17 d. Vilnius 

(Lietuva). 

54. „Šaunamojo ginklo panaudojimas sulaikant asmenis ar transporto priemones siekiant 

nutraukti daromą pažeidimą: šauti ar ne?“. Pranešimas konferencijoje „Globalizacijos įtaka teisei: 

aktualūs baudžiamosios teisės ir proceso klausimai“. 2015 m. rugsėjo 25 d. Kaunas (Lietuva). 

55. „Baudžiamoji teisė versle: riba tarp ekonominės veiklos rizikos bei  pasitikėjimo verslo  

partneriais ir baudžiamosios atsakomybės“. Pranešimas mokslinėje-praktinėje konferencijoje 

„Baudžiamoji justicija ir verslas“. 20015 m. spalio 16 d. Vilnius (Lietuva). 
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56. „Šiuolaikinis organizuotas nusikalstamumas“. Pranešimas specializuotoje kriminalinės 

policijos pareigūnų konferencijoje „Lietuvos kriminalinė policija 2020 m.“. 2015 m. spalio 30 d. 

Vilnius (Lietuva). 

57. „Teisėjo požiūris į naujų prekybos žmonėmis formų paplitimą ir specifiką Lietuvoje“. 

Pranešimas konferencijoje „Naujos prekybos žmonėmis formos Lietuvoje: bažnyčios ir jos 

bendradarbių atsakas“. 2016 m. balandžio 28 d. Kaunas (Lietuva). 

58. „Teisė kiekvienam“. Pranešimas Nacionalinėje teisinių žinių olimpiadoje. 2016 m. gegužės 

13 d. Vilnius (Lietuva).  

59. „Organizuoto nusikalstamumo ir prekybos žmonėmis globalizacija“. Pranešimas 

tarptautinėje teisėjų ir prokurorų konferencijoje, skirtoje kovai su organizuotu nusikalstamumu ir 

prekyba žmonėmis. 2016 m. birželio 3-4 d. Vatikanas (Italija). 

60. „Bausmių skyrimo už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas praktika“. Pranešimas 

teisėjams. 2016 m. rugsėjo 29 d. Vilnius (Lietuva). 

61. „Diagnozė-šiuolaikinė vergovė: ar įmanoma ją sustabdyti?. Vyraujančios teismų praktikos 

tendencijos“. Pranešimas konferencijoje „Prekyba žmonėmis Lietuvoje: senos ir naujos formos“. 2016 

m. gruodžio 12 d. Kaunas (Lietuva). 

62. „Diagnozė-šiuolaikinė vergovė: ar įmanoma ją sustabdyti?. Vyraujančios teismų praktikos 

tendencijos“. Pranešimas seminare „Prekyba žmonėmis“. Pranešimas prokurorams. 2016 m. gruodžio 

16 d. Vilnius (Lietuva). 

63. „Smurto artimoje aplinkoje problematika: LAT praktika“. Pranešimas teismų baudžiamųjų 

bylų skyrių pirmininkams. 2017 m. gegužės 12 d. Vilnius (Lietuva). 

64. „Teisėjo etikos principinės nuostatos: Lietuvos patirtis“. Pranešimas parengiamajame 

regioniniame teisėjų susitikime dėl pasaulinio teisingumo integralumo tinklo įkūrimo. 2017 m. 

rugpjūčio 24 d. Viena (Austrija). 

 

  

22. Dalyvavimas ginant disertacijas:  

- 2005 m. T.Mackevičius „Alternatyvos laisvės atėmimo bausmei ir jų realizacija“ (darbo 

vadovas ir tarybos narys); MRU. 

- 2006 m. P.Tarasevičius „Slapto bendradarbiavimo operatyvinėje veikloje teisinės 

prielaidos“ (tarybos narys); MRU. 

- 2006 m. E.Rimšelis „Esminiai baudžiamojo proceso teisės pažeidimai: samprata, 

vertinimas ir procesiniai padariniai“ (tarybos narys); MRU. 

- 2006 m. G.Ivoška „Baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamas veikas ekonomikai ir 

verslo tvarkai reglamentavimo LR baudžiamaisiais įstatymais problemos“ (tarybos narys); 

Vilniaus universitetas. 

- 2006 m. A.Petkus „Kriminalinė subkultūra Lietuvos penitencinėse įstaigose: kriminologinė 

analizė“ (tarybos narys); MRU. 

- 2007 m. M.Gušauskienė „Teisė į gynybą atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas: 

teorinės ir teisinės prielaidos bei praktinio taikymo problemos“ (disertacijos oponentas); MRU. 

 - 2007 m. S.Bikelis „Tyčinė kaltė baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje“ 

(disertacijos oponentas). MRU. 

- 2008 m. R.Jurka „Liudytojų procesinių interesų apsauga baudžiamajame procese: 

problemos ir perspektyvos“ (disertacijos oponentas). MRU. 

- 2008 m. M. Liesis „Eutanazija ir padėjimas nusižudyti: kriminalizavimo ir baudžiamosios 

atsakomybės problemos“ (tarybos narys). Vilniaus universitetas. 

- 2008 m. I. Randakevičienė „Baudžiamosios bylos atnaujinimas“ (disertacijos oponentas). 

MRU. 
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- 2009 m. A. Gončarko „Nuteistųjų laisvės atėmimu teisės ir jų įgyvendinimas pagal 

Lietuvos ir Prancūzijos bausmių vykdymo įstatymus“ (tarybos narys). MRU. 

- 2009 m. M. Gavrilovienė „Alternatyvių laisvės atėmimui bausmių veiksmingumo teisinės 

ir socialinės prielaidos“. (darbo vadovas). MRU. 

- 2010 m. J. Kutkauskienė „Žalos pacientams kompensavimo ypatumai sveikatos teisėje“ 

(tarybos narys). MRU. 

- 2011 m. T. Žėkas „Vaiko išnaudojimas pornografijai: baudžiamieji teisiniai ir 

kriminologiniai aspektai“ (tarybos narys). Vilniaus universitetas. 

- 2011 m. T. Girdenis „Nusikalstamų veikų daugėtas Lietuvos baudžiamojoje teisėje“ 

(tarybos pirmininkas). MRU. 

- 2012 m. P. Švedas „Baudžiamoji atsakomybė už literatūros, mokslo, meno kūrinio ar 

gretutinių teisių objekto neteisėtą atgaminimą, neteisėtų kopijų platinimą, gabenimą ar laikymą“ 

(disertacijos oponentas). Vilniaus universitetas. 

- 2012 m. D. Bolzanas „Proceso atnaujinimas civilinėse bylose“ (tarybos narys). MRU. 

- 2012 m. J. Alfejeva „Criminal and Criminological aspects of Insurance Fraud“. 

(disertacijos oponentas). Rygos Stradinos universitetas. 

- 2012 m. D. Pranka „Nusikalstamos veikos ir civilinės teisės pažeidimo atribojimo 

koncepcija Lietuvos baudžiamojoje teisėje“ (disertacijos oponentas). MRU.  

- 2012 m. S. Nikartas „Bendruomenių dalyvavimas nusikalstamumo prevencijoje“. (tarybos 

pirmininkas). MRU.  

- 2013 m. E.Riaubaitė „Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis baudžiamojoje 

teisėje“. (tarybos pirmininkas). MRU. 

- 2013 m. E.Dereškevičius. „Kriminalistikos metodų taikymas gynėjo procesinėje veikloje“ 

(tarybos pirmininkas). MRU. 

- 2013 m. P.Veršekys „Vertinamieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai“ (disertacijos 

oponentas).  VU. 

- 2013 m. I. Daukšaitė „Baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą abortą ir privertimą jį darytis“ 

(tarybos narys). VU. 

- 2014 m. V. Kanapinskas „Gamtinių dujų rinka Lietuvoje: valstybinio reguliavimo tikslai ir 

teisinio reglamentavimo problemos“(tarybos pirmininkas). MRU. 

- 2014 m. J.J. M. Van Rij „The Trafficking and sexual exploitation of native Hungarian 

speaking women in the Netherlands“. A case study into nature of forced prostitution and the 

modus operandi of organised crime groups involved in human trafficking in Europe“. 

(disertacijos oponentas). Pečo universitetas (Vengrija). 

- 2014 m. G. Bučiūnas „Slaptas sekimas – tinkamos pusiausvyros paieška tarp visuomenės 

teisės būti saugia ir asmens teisės į privatumą“ (tarybos pirmininkas). VDU. 

- 2014 m. E. Matuizienė „Privataus kaltinimo bylų procesas kaip dispozityvumo realizavimo 

forma“ (tarybos narys). MRU. 

- 2015 m. J. Levon „Įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą kaip baudžiamojo 

poveikio priemonė“ (tarybos narys). VU. 

- 2015 m. L. Rimšaitė „Konkurencijos teisės institutų taikymo ypatumai energetikos 

sektoriuje“ (tarybos pirmininkas). MRU. 

 

23. Dalyvauta pravedant kvalifikacijos kėlimo kursus ar mokymus: 

- „Naujausios baudžiamosios justicijos aktualijos“. Mokymai advokatams. 2017m. rugpjūčio 31 d. 

Vilnius. 4 akademinės valandos. 
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-„Nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai (bei kitų nusikalstamų veikų, 

susijusių su dokumentų ar matavimo prietaisų klastojimu) kvalifikavimas ir teismų praktika. Mokymai 

policijos pareigūnams, vykdantiems ikiteisminio tyrimo funkcijas. 2017 m. gegužės 15 d. Kaunas. 8 

akademinės valandos. 

- „Nusikalstamų veikų, padarytų organizuotų grupuočių, kvalifikavimas. Teismų praktika“. Mokymai 

ONTT pareigūnams. 2017 m. gegužės 10-11 d. Kaunas. 8 akademinės valandos. 

- „Kasacijos pagrindai, reikalavimai keliami kasaciniam skundui ir jų priėmimo tvarka baudžiamosiose 

bylose“. Mokymai prokurorams. 2017 m. gegužės 11 d. Šiauliai. 4 akademinės valandos. 

- „Baudžiamosios justicijos aktualijos“. Mokymai advokatams. 2017 m. balandžio 7 d. Klaipėda. 4 

akademinės valandos.  

- „Kasacijos pagrindai, reikalavimai keliami kasaciniam skundui ir jų priėmimo tvarka baudžiamosiose 

bylose“. Mokymai prokurorams. 2017 m. kovo 17 d. Vilnius. 4 akademinės valandos. 

-„Nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai (bei kitų nusikalstamų veikų, 

susijusių su dokumentų ar matavimo prietaisų klastojimu) kvalifikavimas ir teismų praktika. Mokymai 

policijos pareigūnams, vykdantiems ikiteisminio tyrimo funkcijas. 2017 m. kovo 1 d. Kaunas. 8 

akademinės valandos. 

- „Bausmės skyrimo problemos teismų praktikoje“. Mokymai advokatams. 2017m. vasario 27 d. 

Kaunas. 4 akademinės valandos. 

- „Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams baudžiamasis 

teisinis vertinimas teismų praktikoje“; „Atskirų nusikalstamų veikų baudžiamojo teisinio vertinimo 

ypatumai teismų praktikoje (kontrabanda, neteisėtas sienos perėjimas, neteisėtas žmonių gabenimas per 

valstybės sieną, dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“. Mokymai valstybės 

sienos apsaugos pareigūnams (tyrėjams). 2016 m. gruodžio 9 d. Medininkai. 6 akademinės valandos. 

- „Nusikalstamų veikų, padarytų organizuotų grupuočių, kvalifikavimas. Teismų praktika“. Mokymai 

ONTT pareigūnams. 2016 m. spalio-lapkričio mėn. Kaunas. 16 akademinių valandų. 

- „Aktuali teismų praktika nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėto 

nuteisimo, suėmimo, procesinių prievartos priemonių taikymo“. Mokymai advokatams. 2016 m. spalio 

19 d. Šiauliai. 4 akademinės valandos. 

-„Notarų baudžiamosios atsakomybės ypatumai“. Mokymai notarams. 2016 m. rugsėjo 30 d. Vilnius. 2 

akademinės valandos. 

- „Teisiniai šaunamojo ginklo panaudojimo sulaikant asmenis su transporto priemone pagrindai“. 2016 

m. rugsėjo 26-27 d. Policijos pareigūnams. Vilnius. 8 akademinės valandos.  

- „Kasacijos pagrindai, reikalavimai keliami kasaciniam skundui ir jų priėmimo tvarka baudžiamosiose 

bylose“. 2016 m. rugpjūčio 18 d. Vilnius. 5 akademinės valandos. 

- „Skolininko nesąžiningumo (BK 208 str.), nusikalstamo bankroto (BK 209 str.), sukčiavimo (BK 182 

str.), pasisavinimo ir išvaistymo (BK 183-184 str.) kvalifikavimo ypatumai ir problematika“. Teisėjams 

ir teisėjų padėjėjams 2016 m. vasario-gegužės mėn. (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai) 64 

akademinės valandos. 

- „Baudžiamosios justicijos aktualijos“. Advokatams 2016 m. balandžio 29 d. Kaunas. 4 akademinės 

valandos. 

- „Baudžiamosios justicijos aktualijos“. Advokatams 2016 m. balandžio 28 d. Vilnius. 4 akademinės 

valandos. 

- „Baudžiamosios justicijos aktualijos“. Advokatams 2016 m. kovo 31 d. Panevėžys. 4 akademinės 

valandos. 

- „Korupciniai nusikaltimai viešame ir privačiame sektoriuje: jų baudžiamasis teisinis vertinimas“. 

Bankroto administratoriams. 2015 m. lapkričio 25 d. 4 akademinės valandos. 

- „Šaunamojo ginklo panaudojimo klausimai: teisiniai standartai ir aktuali teismų praktika“. 

Advokatams. 2015 m. lapkričio 2 d. Vilnius. 4 akademinės valandos. 

- „BK 1471 straipsnyje ir 1472 straipsnyje įtvirtintų nusikalstamų veikų sudėties požymių aiškinimas  
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ir taikymas“. Lietuvos apygardos teismų teisėjams. 2015 m. rugsėjo 16 d. 3 akademinės valandos. 

- „Privataus kaltinimo bylų nagrinėjimo ypatumai“. Kauno apygardos teismo ir jo veiklos teritorijoje 

esančių apylinkių teismų teisėjų kvalifikavimo kursai. 2015 m. gegužės 4 d. 2 akademinės valandos. 

- Kasacijos pagrindai, reikalavimai keliami kasaciniam skundui ir jų priėmimo tvarka baudžiamosiose 

bylose“. 2015 m. vasario 27 d. (Panevėžys) 5 akademinės valandos. 

- „Kasacijos pagrindai, reikalavimai keliami kasaciniam skundui ir jų priėmimo tvarka baudžiamosiose 

bylose“. 2015 m. vasario 25 d. (Vilnius) 5 akademinės valandos. 

- „Piktnaudžiavimas globėjo ar rūpintojo teisėmis ir pareigomis (BK 163 str.)“. 2014 m. gruodžio 3 

d. mokymai apylinkių ir apygardų teismų teisėjams. 2 akademinės valandos. 

- „Piktnaudžiavimas globėjo ar rūpintojo teisėmis ir pareigomis (BK 163 str.)“. 2014 m. birželio 19 

d. mokymai apylinkių ir apygardų teismų teisėjams. 2 akademinės valandos. 

- „Žalos atlyginimas baudžiamosiose bylose“. 2014 m. gegužės 26 d. mokymai apeliacinės 

instancijos teismų teisėjams. 2 akademinės valandos. 

- „Bankroto administratorių baudžiamosios atsakomybės ypatumai Lietuvos teismų praktikoje: 

teisėjo požiūris“. 2014 m. vasario 26 d. bankroto administratorių mokymai. 4 akademinės valandos. 

- „Nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai kvalifikavimo problemos: teisėjo požiūris“. 

2014 m. kovo 3 d., balandžio 15 d. Advokatų ir jų padėjėjų mokymai.  12 akademinų valandų. 

- Apeliacinės instancijos teismų teisėjų kvalifikavimo kursai „Nusikalstamo bankroto 

kvalifikavimas ir įrodinėjimas“; „Baudžiamosios justicijos aktualijos“; „Neteisėtas vertimasis 

komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla“. 2013 m. rugsėjo 25 d. 4 akademinės valandos. 

- Mokomieji kursai „Antikorupcinis švietimas įstaigoje“ Lošimų priežiūros tarnybai prie Finansų 

ministerijos. 2013 m. sausio 9–10 d. 8 akademinės valandos.  

- Mokomieji kursai FNTT pareigūnams „Pinigų plovimo nusikaltimo baudžiamasis vertinimas. 

Įrodymų pakankamumo problema“; Konfiskavimo baudžiamasis aspektas. Išplėstinis 

konfiskavimas. Užsienio šalių praktika“; „Galimybių nusikalstamu būdu įgyto turto įrodymo naštos 

perkėlimo atsakovui“. 2011 m. gruodžio 5–8 d. 24 akademinės valandos. 

- „Ikiteisminio tyrimo procesiniai veiksmai“; „Darbo su nepilnamečiais ypatumai. Nepilnamečių 

nusikalstamumas ir jo prevencija“. 2011 m. gruodžio 20 d. Kalėjimų departamento prie LR 

Teisingumo ministerijos Mokymo centras. 12 akademinių valandų. 

- „Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, draudžiančių diskriminaciją, taikymas“. 2010 

lapkričio 17  d. Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos Mokymo centras. 

- „Jungtinių Tautų Organizacijos bei Europos Tarybos teisės aktai bausmių vykdymo klausimais, jų 

teisinė reikšmė nacionalinei teisei“. 2010 m. lapkričio 22 d. Kalėjimų departamento prie LR 

Teisingumo ministerijos Mokymo centras. 

-  „LR BK  189 ir 216 str. normų taikymo problemos tiriant nusikalstamas veikas finansų sistemai, 

teismų praktikos apžvalga“; “Nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamojo teisinio vertinimo 

ypatumai Lietuvoje “. Užsakovas Policijos mokykla 2010 m. spalio 19 d. 

- 2009 m. gegužės 5–6 d. tarptautiniai mokymai (Lenkija) policijos pareigūnams, tiriantiems 

organizuotų nusikalstamų grupuočių įvykdytus nusikaltimus „Naujausios organizuoto 

nusikalstamumo ir narkotikų tendencijos Baltijos jūros regione“. Užsakovas Saugumo politikos ir 

vystymosi institutas (Švedija). 

- 2008 m. lapkričio 6–7 d. tarptautiniai mokymai (Rusijos Federacija) policijos pareigūnams, 

tiriantiems organizuotų nusikalstamų grupuočių įvykdytus nusikaltimus „Organizuoto 

nusikalstamumo ir narkotikų kontrolė Baltijos jūros regiono valstybėse“. Užsakovas Saugumo 

politikos ir vystymosi institutas (Švedija). 

- 2007 m. vasario 26–27 d. mokymai nevyriausybinių organizacijų, susijusių su nusikalstamumo 

prevencija miestuose (Londonas) “Organizuoto nusikalstamumo kontrolė ir prevencija mieste”. 

Užsakovas Londono kriminalinės policijos padalinys, tiriantis sunkius ir organizuotus nusikaltimus.  
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- 2005 m. – 1 sav. Trukmės „Organizuoto nusikalstamumo strateginiai kursai“. Užsakovas 

Tarptautinė policijos akademija. 

 

24.  Mokslo darbų recenzijos: 

1. Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumas: monografija. Mykolo Romerio 

universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 572 p.: 51 pav. 

ISBN 9789955192077.  

2. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo: (prof. dr. Eugenijaus Palskio 

atminimui): mokslo studija. Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio 

universiteto leidyba, 2011. 457 p. ISBN 9789955193210. 

3. Drakšas R. Baudžiamosios teisės uždavinynas. Su sprendimų pavyzdžiais. V., 2012. ISBN 

978-9955-616-76-4.  

4. Drakšas R. Advokatas: veiklos pagrindai ir problemos: monografija. V., 2012. ISBN 978-

9955-616-75-7.  


