MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
I šeštadienis (2019-11-09)
Mediacijos pagrindai
Mokslo ir inovacijų centras, Didlaukio g. 55, Vilnius, 102 auditorija
Mokymų dieną veda advokatas Egidijus Langys

8.30 - 9.00

REGISTRACIJA

9.00 - 10.30

MOKYMAI

10.30 - 10.45

KAVOS PERTRAUKA

10.45 - 12.15

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

12.15 - 13.00

PIETŲ PERTRAUKA

102 auditorija
Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė
Mediacijos samprata ir skiriamieji bruožai
Mediacijos teisinis reglamentavimas

101 auditorija

Mediacijos principai ir jų reikšmė mediacijos procese:
o Savanoriškumas
o Konfidencialumas
o Mediatoriaus nešališkumas ir neutralumas
o Proceso neformalumas
o Proceso ekonomiškumas
o Proceso universalumas ir kt.

101 auditorija

Mediacijos procesas ir jo stadijos.
Praktinė užduotis.

13.00 -14.30

MOKYMAI

14.30 - 14.45

KAVOS PERTRAUKA

14.45 - 16.15

PRAKTINĖS UŽDUOTYS

101 auditorija
Praktinė užduotis: mediacijos inscenizacija.
Refleksija.

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
II šeštadienis (2019-11-16)
Mediatoriaus vaidmuo ir jo veiklos ypatumai
Mokslo ir inovacijų centras, Didlaukio g. 55, Vilnius, 102 auditorija
Mokymų dieną veda advokatė, CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė dr. Natalija Kaminskienė

8.30 - 9.00

REGISTRACIJA

9.00 - 10.30

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

10.30 - 10.45

KAVOS PERTRAUKA

10.45 - 12.15

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

12.15 - 13.00

PIETŲ PERTRAUKA

13.00 - 14.30

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

14.30 - 14.45

KAVOS PERTRAUKA

101 auditorija

14.45 - 16.15

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

Praktinė užduotis: mediacijos inscenizacija.
Refleksija.

102 auditorija

Mediatoriaus vaidmuo ir funkcijos
Mediacijos stiliai
Ko-mediacija
Praktinės užduotys

101 auditorija

Mediatoriaus profesinė veikla ir jos organizavimo
ypatumai
Mediatoriaus profesinė etika ir atsakomybė

101 auditorija

Mediatoriaus veikla teisminėje mediacijoje
Teisminės ir neteisminės mediacijos skirtumai
Teisminės mediacijos proceso ypatumai

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
III šeštadienis (2019-11-23)
Mediatoriaus įrankiai ir aklaviečių įveikimas mediacijoje
Mokslo ir inovacijų centras, Didlaukio g. 55, Vilnius, 102 auditorija
Mokymų dieną veda psichologė, šeimos mediatorė dr. Jolanta Sondaitė

8.30 - 9.00

REGISTRACIJA

9.00 - 10.30

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

10.30 - 10.45

KAVOS PERTRAUKA

102 auditorija

Konflikto samprata ir konfliktų sprendimo būdai
Verbalinė ir neverbalinė komunikacija
mediacijoje
Mediatoriaus bendravimo technikos
Praktinės užduotys

101 auditorija

Emocijų atpažinimas ir atspindėjimas mediacijoje
Interesų, poreikių tyrinėjimas mediacijoje,
įrėminimo keitimas, neutralizavimas,
temperatūros matavimas

10.45 - 12.15

SIMULIACIJA

12.15 - 13.00

PIETŲ PERTRAUKA

13.00 - 14.30

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

14.30 - 14.45

KAVOS PERTRAUKA

101 auditorija

14.45 - 16.15

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

Praktinė užduotis: mediacijos inscenizacija.
Refleksija.

101 auditorija

Aklavietės ir sudėtingos situacijos mediacijoje
Problemų sprendimo technikos mediacijoje

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
IV šeštadienis (2019-11-30)
Šeimos mediacijos ypatumai
Mokslo ir inovacijų centras, Didlaukio g. 55, Vilnius, 102 auditorija
Mokymu diena veda šeimos mediatore – Odeta Intė

8.30 - 9.00

REGISTRACIJA

9.00 - 10.30

MOKYMAI

10.30 - 10.45

KAVOS PERTRAUKA

10.45 - 12.15

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

12.15 - 13.00

PIETŲ PERTRAUKA

13.00 - 14.30

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

14.30 - 14.45

KAVOS PERTRAUKA

14.45 - 16.15

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

102 auditorija

Mediacijos taikymo šeimos ginčuose ypatumai
Šeimos ginčų specifika
Šeimos mediacijos etapai
Šeimos mediacijos dalyviai

101 auditorija

Mediacijos įrankių taikymas šeimos ginčuose
Praktinė užduotis: šeimos mediacijos
inscenizacija, mediacijoje naudojamų įrankių
aptarimas

101 auditorija

Vaiko nuomonės ir poreikių išsiaiškinimas
mediacijoje
Smurto šeimoje įtaka mediacijai
Tarptautinių šeimos ginčų mediacijos ypatumai

101 auditorija

Šeimos mediacijos praktinio taikymo iššūkiai
bei jų galimi sprendimai
Mediacijos supervizija – dalyvių patirties
aptarimas bei pritaikymas mediacijai

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
MEDIACIJOS MOKYKLA
MOKYMŲ PROGRAMA
V šeštadienis (2019-12-07)
Mediacijos ypatumai atskirų kategorijų ginčuose. Teisinių žinių pagrindai mediatoriams
Mokslo ir inovacijų centras, Didlaukio g. 55, Vilnius, 102 auditorija
Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituotos mediatorės dr. Natalija Kaminskienė ir dr. Agnė Tvaronavičienė

8.30 - 9.00

REGISTRACIJA

9.00 - 10.30

MOKYMAI

10.30 - 10.45

KAVOS PERTRAUKA

10.45 - 12.15

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

12.15 - 13.00

PIETŲ PERTRAUKA

13.00 - 14.30

PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

14.30 - 14.45

KAVOS PERTRAUKA

14.45 - 16.15

PRAKTINĖS
UŽDUOTYS

102 auditorija
Bendrieji civilinės teisės principai
Sandorių samprata, forma, sudarymo tvarka,
negaliojimas
Fiziniai ir juridiniai asmenys
Įgaliojimas
Ieškinio senaties samprata

101 auditorija

Santuokos nutraukimas
Sutuoktinių turto teisinis režimas
Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles
Turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, padalijimas
Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Ginčai dėl vaikų

101 auditorija

Atskirų kategorijų civilinių ginčų mediacijos
ypatumai
Praktinė užduotis: mediacijos inscenizacija.
Refleksija

101 auditorija

Procesinės mediacijos skatinimo priemonės
Taikos sutartis mediacijoje
Praktinė užduotis

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA
MEDIACIJOS MOKYKLA

TRUMPAS LEKTORIŲ PRISTATYMAS
Mykolo Romerio Universiteto TF Privatinės teisės instituto lektorius, doktorantas. Nuo 2011 m. Vilniaus
komercinio arbitražo teismo arbitras. Nuo 2012 m. teismo mediatorius, Advokatų profesinės bendrijos
AVOCAD advokatas, partneris. 2013 m. išleisto vadovelio „Mediacija“ bendraautorius, mokslinių publikacijų
mediacijos tematika autorius. 2014 m. - LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo
Egidijus Langys

(mediacijos) civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narys. 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų
mokymus teisminės mediacijos tema.

CEDR akredituota mediatorė, MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė, Teisės
fakulteto Privatinės teisės instituto docentė, advokatė, arbitrė. Specializacijos sritys – verslo ginčų taikus
sprendimas (derybos, mediacija, arbitražas). Nuo 2010 m. dėsto teisinių derybų, mediacijos ir alternatyvaus
ginčų sprendimo dalykus lietuvių ir anglų kalba Mykolo Romerio universitete, nuolat veda seminarus
advokatams ir advokatų padėjėjams, teisėjams, teisėjų padėjėjams, teisininkams teisinių derybų ir mediacijos
temomis (virš 300 val.). 2011 m. išleido monografiją „ Alternatyvus c ivilinių g inčų s prendimas“, 2 013 m .
Dr. Natalija Kaminskienė

vadovėlį „Mediacija“ kartu su bendraautoriais. Nuo 2012 m. yra nuolatinės Teisminės mediacijos komisijos
narė. 2014-2016 m. dirbo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos)
sistemos plėtros koncepcijos įgyvendinimo grupėje. Nuo 2016 m. tarpininkauja LR Kultūros ministerijos
organizuojamose derybose tarp autorių teisių kolektyvinio administravimo institucijų.

CEDR akredituota mediatorė, MRU Teisės fakulteto docentė, daktarė. Nuo 2012 m. veda „Mediacijos
pagrindų“, „Mediacijos šeimos ginčuose“, „Alternatyvaus ginčų sprendimo“ paskaitas bei seminarus lietuvių ir
anglų kalbomis bakalauro ir magistro studijų studentams. 2013 m. išleisto vadovėlio „Mediacija“
bendraautorė, mokslinių publikacijų mediacijos ir kitų alternatyvių ginčų sprendimo būdų tematika autorė.
Nuo 2014 m. spalio mediatorė – ekspertė projekte „Mediacijos įgyvendinimas probacijos įstaigose“. 2014 m.
Dr. Agnė Tvaronavičienė

Agnė Tvaronavičienė buvo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos)
civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narė. 2015 m. rugpjūčio – 2016 m. sausio mėnesiais vedė
mokymus Lietuvos Respublikos teisėjams ir teisėjų padėjėjams teisminės mediacijos tematika.

Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorė, nuo 2002 m. dėsto dalykus, susijusius su
mediacija, derybomis. Nuo 2012 m. yra Tarpvalstybinių šeimos mediatorių tinklo narė (Network of
Cross-Border Family Mediators), reguliariai dalyvaujanti šio tinklo organizuojamuose mediacijos mokymuose
ir supervizijose. Nuo 2012 m. atlikinėjo mediacijas šeimos ginčuose Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos vaiko teisių apsaugos skyriuje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje. Yra
atlikinėjusi tarpvalstybinę šeimos mediaciją Vokietijoje (2013 m.) ir Belgijoje (2017 m). Nuo 2014 m. yra
Vilniaus komercinio arbitražo teismo mediatorė. Nuolat rašo mokslines publikacijas ir skaito pranešimus
Dr. Jolanta Sondaitė

konferencijose konfliktų ir mediacijos tema. Yra vedusi daug mokymų mediacijos, konfliktų, streso valdymo
klausimais (virš 300 val.). 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus mediacijos tema. Nuo 2016 m yra
teismo mediatorė besispecializuojanti šeimos ginčų sprendime.

Mykolo Romerio universiteto Privatines teises instituto doktorante. Turinti daugiau kaip 20 metu darbo
vaiko teisiu apsaugos ir šeimos teises srityje. Nuo 2008 m. yra itraukta i teismo mediatoriu saraša ir vykdo
teismine mediaciją; nuo 2010 m. priklauso tarptautiniam mediatoriu tinklui ir teikia mediacijos paslaugas
tarptautini elementa turinciuose šeimos gincuose. Nuo 2016 m. birželio men. yra itraukta i Valstybes
garantuojamos teisines pagalbos tarnybos neteisminio taikinamojo tarpininkavimo paslaugas teikianciu
mediatoriu saraša. Tarptautines organizacijos MiKK, vienijancios ivairiu šaliu mediatorius bei teikiancios
Odeta Intė

mediacijos paslaugas, nare. Nuo 2017 m. aktyviai teikianti neteismines mediacijos paslaugas savivaldybese.
Specializacija – šeimos gincu taikus sprendimas, mediacija ugdymo istaigose.

