
MRU MEDIACIJOS MOKYKLOS ORGANIZUOJAMI MOKYMAI  

Mediacija administraciniuose ginčuose (8 ak. val.) 

 

Mokymų pavadinimas Mediacija administraciniuose ginčuose 

 

Mokymų aprašymas  Nuo 2019 m. Lietuvoje taikoma teisminė mediacija administraciniuose 

ginčuose, o nuo 2021 m. pradėta taikyti ir neteisminė administracinių ginčų 

mediacija.  

 

Mokymų tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių įvertinti konkretaus administracinio 

ginčo tinkamumą mediacijai bei efektyviai dalyvauti šiame procese. 

 

Mokymai orientuoti į: 

• viešojo administravimo subjektų, kuriems vykdant funkcijas dažnai 

tenka susidurti su administraciniais ginčais ir jų sprendimu, 

kvalifikacijos tobulinimą; 

• mediatorių, turinčių specialiųjų žinių administracinėje teisėje, 

kvalifikacijos tobulinimą; 

• Lietuvos administracinių teismų teisėjų ir jų padėjėjų kvalifikacijos 

tobulinimą vertinant ginčų tinkamumą mediacijai ir inicijuojant bei 

vykdant teisminės mediacijos procesą. 

 

Mokymų metu dalyviai susipažins su mediacijos administraciniuose ginčuose 

teisiniu reguliavimu, ginčo tinkamumo mediacijai įvertinimo metodika, 

mediacijos proceso ypatumais, vykdymo tvarka bei turės galimybę sudalyvauti 

mediacijos simuliacijoje.  

 

Mokymus veda MRU prof. dr. Agnė Tvaronavičienė ir prof. dr. Salvija 

Mulevičienė, kurios apjungė savo jėgas tam, kad viešosios teisės specialistams 

padėtų tobulinti taikesnio ginčų sprendimo įgūdžius laikantis imperatyviųjų 

teisės normų bei nekeliant grėsmės viešajam interesui. 

Mokymų lektorės 

 

MRU profesorė, Mediacijos ir 

darnaus ginčų sprendimo 

laboratorijos vadovė, CEDR 

akredituota mediatorė. Nuo 2012 m. 

veda mokymus konfliktų valdymo ir 

mediacijos temomis. Mediatorių 

egzamino komisijos pirmininkė, 

Mediatorių veiklos vertinimo 

komisijos narė, Lietuvos mediatorių 

rūmų steigėja ir Tarybos narė. Įvairių 

metodinių leidinių ir mokslinių darbų 

autorė ir bendraautorė, nacionalinių ir 

tarptautinių projektų mediacijos 

srityje vykdytoja. 



 

MRU Privatinės teisės instituto 

profesorė, Teisingumo tyrimų 

laboratorijos vadovė. Turi daugiau 

nei 15 metų mokslinio -pedagoginio 

bei praktinio teisinio darbo stažą. Iš jų 

apie dešimt metų dirbo Lietuvos 

vyriausiajame administraciniame 

teisme. Lektorė aktyviai dalyvauja 

mokslinėje-projektinėje veikloje, 

skaito pranešimus Lietuvoje ir 

užsienyje, be kita ko, mediacijos, 

taikos sutarčių sudarymo 

administraciniame procese temomis.  

Už mediacijos mokymų 

organizavimą atsakingas 

asmuo 

Ekspertinės veiklos ir mokymų skyriaus vadovė dr. Indrė Špokienė. Kilus 

klausimams kreipkitės el. paštu spokiene@mruni.eu  

 

Mokymų programa 

8.45 –9.00 REGISTRACIJA 

 

9: 00 – 10:30 Paskaita 

 

Mediacijos administraciniuose ginčuose taikymo 

prielaidos ir teisinis reguliavimas 

 

10.30-10.45 PERTRAUKA 

 

10.45 – 12:15 Paskaita, diskusija, 

atvejų analizė, darbas 

grupėse 

 

Tinkamų ir netinkamų atvejų mediacijai identifikavimo 

metodika ir jos taikymas 

12:15– 13:00 PERTRAUKA 

 

13.00– 14:30 Paskaita, diskusija, 

atvejų analizė, darbas 

grupėse 

• Kliūtys administracinių ginčų mediacijai ir būdai jas 

įveikti 

• Administracinių ginčų mediacijos procesas 

 

14:30 – 14:45 PERTRAUKA 

 

14:45– 16:15 Praktinis užsiėmimas Mediacijos administraciniame ginče simuliacija 
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