


KODĖL MES GALIME JUMS PADĖTI? 

Esame vienintelė Lietuvoje specializuota verslo ginčų advokatų kontora.  

Atstovaujame klientams verslo ginčuose bei teikiame efektyvius patarimus, kaip jų išvengti.   

Mūsų siūlomi ginčų prevencijos metodai apsaugo kliento verslą nuo teisinių rizikų ir padeda jį 

sėkmingai vystyti.  

laimime 

daugiau 

kaip 80 % 

vedamų 

bylų 

esame 

pelnę 2000 

klientų 
pasitikėjimą 

per metus 

daugiau kaip 

500 teisminių 

procesų 

vertinami už 
operatyvumą, 

profesionalumą 
ir orientaciją į 

rezultatą 

10  
metų 

rekomendacijos 
prestižiniuose 

tarptautiniuose 
žinynuose  



PRAKTIKOS SRITYS 

Ginčai dėl įmonių 
valdymo  

(akcininkų ginčai) 

Darbo ir nesąžiningos 
konkurencijos ginčai 

Viešųjų pirkimų ginčai 
Ginčai dėl statybų ir 
nekilnojamojo turto 

Ginčai dėl bankroto 
Transporto ir draudimo 

ginčai 

Intelektinės nuosavybės 
ginčai ir asmens duomenų 

apsauga 

Ekonominiai ir korupciniai 
nusikaltimai 

Ginčai su užsienio 
subjektais 

Ginčai su valstybės 
institucijomis 

Ginčų prevencija 
Arbitrų ir mediacijos 

paslaugos 



TEIKIAMOS PASLAUGOS 
 

TEISMINIAI GINČAI (ATSTOVAVIMAS TEISME) 

 Teisinis ginčo įvertinimas, procesinių dokumentų rengimas 

 Atstovavimas teismuose, ikiteisminėse ginčus nagrinėjančiose 
institucijose 

 

GINČŲ PREVENCIJA 

 Konsultacijos rengiant tinkamos formos sutartis 

 Konsultacijos įmonių, bankroto, darbo, konkurencijos, viešųjų pirkimų, 
transporto ir draudimo, intelektinės nuosavybės ir kt. teisės klausimais 

 Patarimai kasdieniais įmonės veiklos klausimais 

 

ĮMONIŲ TEISĖ 

 Įmonių steigimas ir likvidavimas (procesams reikalingų dokumentų 
rengimas ir įregistravimas, procedūros koordinavimas) 

 Įmonių valdymo dokumentų (akcininkų susirinkimų protokolų, 
valdybos, stebėtojų tarybos sprendimų, protokolų, jų priedų; Juridinių 
asmenų registrui reikalingų formų) rengimas, įmonės veiklos tyrimui 
reikalingų dokumentų rengimas 

 

BANKROTO TEISĖ 

 Įmonių ir fizinių asmenų bankroto administravimo paslaugos 

 Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų inicijavimas 

 Kreditorių interesų atstovavimas bankroto procese 

 

DARBO IR KONKURENCIJOS TEISĖ 

 Įmonių vidaus dokumentų: vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių 
instrukcijų, materialinės atsakomybės sutarčių, konfidencialios 
informacijos apsaugos dokumentų, kolektyvinių sutarčių 
parengimas, įmonės turimų vidaus dokumentų teisinis auditas 

 Dokumentų, susijusių su darbo sutarties keitimu ir (ar) nutraukimu 
(įsakymai, pranešimai, aktai ir pan.), išskaitomis iš darbo užmokesčio, 
rengimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TEISĖ 

 Konsultacijos dėl konkursų dokumentų rengimo 

 Pretenzijų perkančiajai organizacijai ir atsakymų į pretenzijas 
rengimas 

 

TRANSPORTO IR DRAUDIMO TEISĖ 

 Vežimo, ekspedijavimo sutarčių rengimas, vertinimas 

 Konsultacijos sutarčių vykdymo klausimais 

 Konsultacijos CMR konvencijos taikymo ir aiškinimo klausimais 

 Pretenzijų ir atsakymų į jas rengimas 

 Konsultacijos žalos ir jos dydžio nustatymo klausimais 

 Atstovavimas derybose 

 

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ 
 Konsultacijos ir dokumentų rengimas prekių ženklų, autorių teisių, 

komercinių paslapčių apsaugos klausimais 
 Prekių ženklų registravimas 
 Reklamos sutarčių rengimas, turimų sutarčių teisinis auditas 
 Teisinių išvadų dėl klaidinančios, lyginamosios, paslėptos reklamos 

rengimas 
 Elektroninės prekybos sutarčių ir taisyklių rengimas  
 Konsultacijos ir dokumentų rengimas asmens duomenų tvarkymo 

klausimais 

 

ARBITRŲ IR MEDIACIJOS PASLAUGOS 

 Arbitražinių susitarimų ir arbitražinių išlygų rengimas 

 Klientų atstovavimas arbitraže 

 Mediacijos paslaugos 



ISTORINIAI LAIMĖJIMAI 

 
Užginčytas Vilniaus miesto savivaldybės 

„Siemens arenos“ patalpų nuomos 
paslaugų pirkimas iš „Rubicon“ grupės 

įmonės. 

 

1,5 mln. Lt 
 

Nesąžiningos konkurencijos ginčas 

Sėkmingas vandens parko „Vichy“ 

interesų apgynimas statybų byloje. Tai 
vienas didžiausių ginčų Lietuvos statybų 

istorijoje. 
 

10 mln. Lt 
 

Ginčas dėl statybų ir nekilnojamojo turto 

Vieno perspektyviausių Lietuvos 
startuolių „PriceOn“ atstovavimas 

bankroto byloje. 
 

Startuolio pritrauktos investicijos 

3 mln. Eur 
 

2014 
Bankroto byla 

NAUJAUSIA PATIRTIS 

Laimėta byla ginče su vienos didžiausių 

laivybos ir logistikos įmonių Šiaurės Europoje 

„DFDS“ ir laivų operatoriumi „DFDS 

Seaways“ dėl žalos už apgadintą krovinį 

atlyginimo. 
 

~ 60 000 Eur 
 

2016 
Transporto ir draudimo ginčas 

Laimėta byla dėl Vilniaus miesto 

savivaldybės neteisėtai sudarytos Kalvarijų 

turgavietės žemės nuomos sutarties. 

 
Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė 

~ 5 mln. Eur 
 

2016 
Ginčas dėl statybų ir nekilnojamojo turto 

Sėkmingai atstovavome klientui, 
įtrauktam į vieną iš didžiausių ir 

sudėtingiausių akcininkų ginčų tarp 
įmonių grupių Lietuvos istorijoje.  

 
> 200 teisinių procesų 

Pirmąkart suformuoti reikšmingi teismų precedentai 

 
Akcininkų ginčas 



MUMIS PASITIKI 



Jurgita Judickienė 
 

Vadovaujančioji partnerė, 
advokatė 

 
 
 

18 m. profesinė patirtis 
 
 

Praktikos sritys 
 
 
 

Laimonas Judickas  
 

Partneris, advokatas 
 
 
 
 

13 m. profesinė patirtis 
 
 

Praktikos sritys 
 

Ginčai dėl įmonių valdymo 

Ginčai dėl statybų ir 
nekilnojamojo turto 

Ekonominiai ir korupciniai 
nusikaltimai 

Arbitrų ir mediacijos 
paslaugos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marius Tamošiūnas 
 

Partneris, advokatas, 
bankroto ir įmonių 
restruktūrizavimo 
administratorius 

 
10 m. profesinė patirtis 

 
 

Praktikos sritys 
 

Ginčai dėl įmonių valdymo 

Ginčai dėl bankroto 

Ginčai su užsienio subjektais 

Arbitrų ir mediacijos 
paslaugos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŪSŲ EKSPERTAI 

Ginčai dėl įmonių valdymo 

Darbo ir nesąžiningos    
konkurencijos ginčai 

Viešųjų pirkimų ginčai 

Ginčai dėl statybų ir 
nekilnojamojo turto 

Transporto ir draudimo 
ginčai 

Ginčai su valstybės 
institucijomis 

Arbitrų ir mediacijos 
paslaugos 



Agnė Bilotaitė  
 

Partnerė, advokatė  
 
 
 
 

10 m. profesinė patirtis 
 
 

Praktikos sritys 
 

Intelektinės nuosavybės 
ginčai ir asmens duomenų 

apsauga 

Ginčai su užsienio subjektais 

Ginčai su valstybės 
institucijomis 

Darbo ir nesąžiningos 
konkurencijos ginčai 

Arbitrų ir mediacijos 
paslaugos 

Kęstutis Žičkus  
 

Asocijuotasis partneris, 
advokatas 

 
 
 

9 m. profesinė patirtis 
 
 

Praktikos sritys 
 

Ginčai dėl statybų ir 
nekilnojamojo turto 

Ginčai dėl įmonių valdymo 

Arbitrų ir mediacijos 
paslaugos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŪSŲ EKSPERTAI 

Karolina Laurynaitė 
 

Asocijuotoji partnerė, 
advokatė 

 
 
 

6 m. profesinė patirtis 
 
 

Praktikos sritys 
 

Viešųjų pirkimų ginčai 

Darbo ir nesąžiningos 
konkurencijos ginčai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



T. Kosciuškos g. 24, 01100 Vilnius 

Tel. 8 5 249 7100  
Mob. 8 604 85144 

El. p. m.tamosiunas@jurex.lt 
www.jurex.lt 

Mielai su Jumis susitiktume Jums patogiu 

metu išsamiau aptarti bendradarbiavimo 

galimybių. 

 

 

MARIUS TAMOŠIŪNAS 
Partneris, advokatas 


