
MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA

   Prisijungimas per Zoom nuorodą

MOKYMAI/
PRAKTINĖS
UŽDUOTYS 

REGISTRACIJA8.30 - 9.00

Mediacijos administraciniuose ginčuose 
taikymo prielaidos ir teisinis reguliavimas

MOKYMAI9.00 - 10.30

 PERTRAUKA

        SIMULIACIJA

14.30 - 14.45

      PERTRAUKA10.30 - 10.45

PIETŲ PERTRAUKA12.15 - 13.00

14.45 - 16.15

10.45 - 12.15
Tinkamų ir netinkamų atvejų mediacijai 
identifikavimo metodika ir jos taikymas

MOKYMAI13.00 -14.30

• Kliūtys administracinių ginčų
mediacijai ir būdai jas įveikti

• Administracinių ginčų mediacijos
procesas

Mediacijos administraciniame ginče simuliacija

          PERTRAUKA

 PERTRAUKA

 PERTRAUKA

MEDIACIJOS MOKYKLA

MOKYMŲ PROGRAMA 
2021-  02-12 

(penktadienis)

Neteisminė mediacija administraciniuose ginčuose
Mokymus veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė 

prof. dr. Agnė Tvaronavičienė ir doc. dr. Salvija Mulevičienė



Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė

MEDIACIJOS IR DARNAUS GINČŲ SPRENDIMO LABORATORIJA

TRUMPAS LEKTORIŲ PRISTATYMAS

Prof. dr. Agnė Tvaronavičienė - CEDR akredituota mediatorė, įtraukta į Lietuvos Respublikos mediatorių 

sąrašą, MRU Teisės fakulteto profesorė, socialinių mokslų (teisė) 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, vadovauja disertacijų alternatyvaus ginčų 

sprendimo tema rengimui. 2013 m. išleisto vadovėlio „Mediacija“ bei 2019 m. išleistos metodinės priemonės 

“Mediatoriaus vadovas” bendraautorė, mokslinių publikacijų mediacijos ir kitų alternatyvių ginčų sprendimo 

būdų tematika autorė. Nuo 2014 m. spalio mediatorė – ekspertė projekte „Mediacijos įgyvendinimas 

probacijos įstaigose“. Nuo 2019 m. vadovauja Erasmus plius projektui DISCOM ir E-Justice projektui 

CODEMAL. 2014 m. Agnė Tvaronavičienė buvo LR Teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo 

tarpininkavimo (mediacijos) civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narė. Nuo 2019 m. Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro paskirta vadovauti Mediatorių kvalifikacinio egzamino komisijai. Nuo 2020 

m. CEDR ginčų grupės narė, INADR Vykdomojo komiteto narė bei Leidybos komiteto pirmininkė. Lietuvos 

mediatorių rūmų steigėja ir tarybos narė.  Nuo 2014 m. iki šiol  aktyviai veda mediacijos mokymus Lietuvos 

Respublikos teisėjams, advokatams, notarams, antstoliams, kitiems teisininkams, psichologams, socialiniams 

darbuotojams, socialiniams pedagogams ir kitiems specialistams.

Doc. dr. Salvija Mulevičienė - Mykolo Romerio universiteto Teisėsfakulteto Privatinės teisės instituto 

docentė, yra įgijusi lyginamosios teisės magistro laipsnį Vokietijoje (Mag.iuria comparativis), socialinių 

mokslų (teisė) daktarė, Mykolo Romerio universiteto 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. Mokslinių interesų sritys: teisingumą lemiantys veiksniai ir efektyvus teisingumo 

įgyvendinimas, socialinis teisingumas.
Doc. dr. Salvija Mulevičienė




