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Labai nekantraujame su jumis susitikti konferencijoje

SUTARČIŲ TEISĖ 2015 Vilnius
jau gruodžio 9 d. Radisson Blu Lietuva viešbučio konferencijų centre, Konstitucijų pr. 20, Vilniuje

Bet prieš tai, keletas dalykų atsiminti:

Kviečiame atvykti tik prasidėjus konferencijos registracijai, jau nuo 8:00 ryto, tam, kad nereikėtų stovėti ilgose
eilėse ir galėtumėte užssiimti pačią geriausią vietą salėje. Tik atvykus, registracijoje ieškokite savo kortelės ir
mūsų komanda padės jums sklandžiai užsiregistruoti ir gauti visą dalyvio medžiagą.

Jeigu iš vienos įmonės atvykstate ne vieni, palaukite savo kolegų, kad kartu galėtumėte užsiregistruoti ir
užssimti vietas salėje šalia vieni kitų.

Gerai pailsėkite prieš konferenciją, nes numatoma intensyvi ir darbinga diena!

Mes pasirūpinsime saldžiais užkandžiais kavos pertraukų metu bei skaniais pietumis, bet jeigu turite ypatingų
poreikių maistui sveikatos ar kitais sumetimais, pasirūpinkite tuo patys iš anksto.

Mes jums parūpinsime specialią konferencijos knygelę bei rašiklį, kad galėtumėte užsirašyti patikusias mintis.
Jeigu planuojate naudotis kompiuteriu, prašome pasirinkti vietas salės galinėse eilėse tam, kad netrukdytumėte kitiems dalyviams.

Pokalbiai telefonu ir trumpųjų žinučių rašymas yra draudžiami pranešimų metu.

Labai prašome gerbti vieni kitus ir nevėluoti nei į konferencijos pradžią, nei grįžtant iš pertraukų, nes tai blaško
tiek pranešėjų kalbančių ant scenos, tiek dalyvių dėmesį

Linkime jums puikios savaites ir iki greito susitikimo!
Confinn komanda

Popietinėje dalyje galėsite rinktis vieną iš dviejų temų, tai puiki galimybė klausytis tai, kas jums aktualiausia.

09:00 KONFERENCIJOS PRADŽIA
EKONOMINIAI VIRSMAI, KURIŲ DALYVIAIS ESAME “Savo pranešime pažvelgsiu į reikšmingiausius ekonominius pokyčius, vykstančius Pasaulyje ir
Lietuvoje, apžvelgsime svarbiausias pinigų srities naujienas, analizuosime Eurozonos iššūkius, Lietuvos ekonomikos politikos sprendimus 2016 metais ir
ekonomines prognozes ir, svarbiausia, atsakysime į klausimą “kam turime būti pasiruošę?”, – savo pranešimą pristato lektorė, visuomenės veikėja,
ekonomistė Rūta Vainienė. LIETUVOS IR PASAULIO EKONOMIKOS PROGNOZĖ 2016 M.
LAT SUTARČIŲ TEISĖS BYLOS, KEIČIANČIOS VERSLO PRAKTIKĄ LAT formuoja praktiką verslo teisės ir verslo sutarčių srityje. Kokias didžiausias ir
dažniausiai pasikartojančias klaidas daro įmonės šiame kontekste, žvelgiant iš rezonansinių bylų perspektyvos? Kokios klaidos yra tiesiog per
brangios būti nepastebėtos ar neištaisytos? Ir kaip LAT keičia verslo praktiką? SVARBIAUSIOS ĮŽVALGOS RYTDIENAI
KAIP AIŠKINTI SUTARTIS: KAIP PARAŠYTA, KAIP NORIU SUPRASTI AR… Skaitant dažną sutartį, ją galima interpretuoti skirtingai. Aišku, svarbu remtis LR
Civilinio kodekso 6.193 straipsniu apie sutarčių aiškinimo taiksykles. Ir vis tik taikant jas, alternatyvių aiškinimų gimsta ne vienas. Šiame pranešime dr. Tomas
Bagdanskis pasidalins advokato praktika apie tai, kokių prevencinių priemonių imtis sudarant sutartis, kad tinkamai įtvirtintumėte esmines
sutarties nuostatas ir sumažintumėte galimų klaidų riziką.
10:30 KAVOS PERTRAUKA
KAIP PANAUDOTI VISAS SANDORIŲ RIZIKOS SUMAŽINIMO PRIEMONES? SUTARČIŲ „SAUGIKLIAI“ Advokatas Robert Juodka, VARUL partneris
ARBITRAŽAS KOMERCINIUOSE GINČUOSE: LANKSTI ALTERNATYVA “Šiandien komercinis arbitražas tampa patrauklia alternatyva dėl savo konfidencialumo,
lankstaus proceso ar galimybės pasirinkti profesionalus”, – ir tai tik keletas privalumų, kuriuos vardija dr. Rimantas Simaitis. Ką reikia žinoti apie
besikeičiančius arbitražo principus ir praktikas? Kada ir kodėl komercinis arbitražas geresnė alternatyva? REALŪS PAVYZDŽIAI IR PRAKTIKA
SUTARTIES NUTRAUKIMAS: KAIP TAI PADARYTI ABIPUSIAI NAUDINGAI? Advokatė Renata Beržanskienė, SORAINEN partnerė
12:30 KONFERENCIJOS APTARIMAS PRIE PIETŲ STALO
KAIP UŽTIKRINTI TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ VYKDYMĄ? Nenuostabu, kad

ORATORYSTĖ IR KŪNO KALBA PASIRAŠANT SUTARTĮ “Manai, tau Dievas

tarptautinių sutarčių pasirašymas vis aktualesnis Lietuvos įmonėms. Tačiau,

davė per mažai iškalbos dovanos? Netiesa. Sakai, kad negali išlavinti kūno

nuostabu, kad įmonės vis dar pasirašo šablonines sutartis, nekreipdamos

kalbos taip, kad paslėptų silpnąsias vietas? Netiesa. Seminare padėsiu

ypatingo dėmesio į numatytas sutarčių vykdymo užtikrinimo priemones.

kiekvienam iš jūsų atrasti sau naudingiausius verbalinės ir

JUREX partnerė, advokatė Jurgita Judickienė giliai pažvelgs į tai, kokios

nevarbalinės kalbos aspektus, kurie duos didžiausią teigiamą poveikį

tarptautinių sutarčių vykdymo užtikrinimo priemonės būtinos

derybose, o taip pat parodysiu, kaip juos naudoti kasdien ir vis

kiekvienoje sutartyje visai atvejais ir kokios jos unikalios skirtingu

efektyviau”, – žada retorikos ir viešojo kalbėjimo ekspertas, lyderystės

atveju? ĮŽVALGOS, REMIANTIS NAUJAUSIA ARBITRAŽO IR TEISMŲ PRAKTIKA

treneris Igoris Vasiliauskas.

ĮMONĖS INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ: KAIP APSISAUGOTI NUO
NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS? Įmonių konkurencinį pranašumą vis
daugiau lemia ir lems jos intelektinė nuosavybė – tai, ko pasverti fiziškai
negali, bet tai, kas daro įmonę išskirtine klientui. Advokatė Vilija
Viešūnaitė, TRINITI partnerė analizuos praktinius būdus ir priemones
kaip efektyviausiai apsaugoti įmonių intelektinę nuosavybę nuo
galimai nesąžiningos konkurencijos.

KAIP DERĖTIS, KAD VISADA LAIMĖTUMĖTE? Sakoma, kad derybose
geriausia siekti WIN-WIN. Sutikčiau, kad taip ir yra. Tačiau, vis tik dažnesniu
atveju derybos tampa WIN – ???. Ir, tiesą sakant, man visuomet mieliau
būti toje WIN pusėje. Lyderystės treneris Darius Čibonis pasidalins,
kokios strategijos derybose leis jei ne visuomet, tai tikrai dažniau
laimėti jas?

TEISMŲ PRAKTIKA NEMOKUMO BYLOSE IR KĄ TAI SAKO SKOLŲ
VALDYMUI ĮMONĖJE? Teismų praktika nemokumo bylose nėra

KAIP ĮSTATYMAS, SUTARTIS IR KODEKSAS (NE)PADEDA SPRĘSTI

vienareikšmė. Todėl, galvojant apie skolų valdymą įmonėje, būtina žinoti ir

ĮMONIŲ NEMOKUMO PROBLEMĄ Anatolijus Kisielis, CREDITINFO

atsižvelgti į kelis įmanomus scenarijus. Kokie jie? Apie visai tai

teisininkas

advokatas Povilas Žukauskas, VALIŪNAS ELLEX advokatas
15:00 KAVOS PERTRAUKA
SUTARTIES IŠMINTIS: ADVOKATŲ PRAKTIKOS IR ĮŽVALGŲ DISKUSIJA Ši konferencijos dalis kasmet susilaukia geriausių atsiliepimų iš konferencijos dalyvių,
mat joje visi konferencijos pranešėjai susiburia bendrai diskusijai, auditorijos – konferencijos dalyvių užduodamiems klausimams. Tai vieta, kuomet jūs
galėsite užduoti labiausiai rūpimus ir spręstinus klausimus ir… gauti nemokamą „konsultaciją“. Ruoškite klausimus jau dabar! YPAČ AKTUALU IR YPAČ
PRAKTIŠKA.
SANTYKIAI SU DARBUOTOJU, ŽMOGUMI, SAUGI IR TEISINGA KULTŪRA – KUR KAS DAUGIAU NEI TEISĖS AKTAI! Ar pastebite, kad žmonės vis pamiršta, kaip
reikia bendrauti? Pamiršta… nors ištisos kartos tai mokėjo, bet… Pamiršome žodžius, kurie mus daro laimingus, pamiršome padėką, o komplimentai tapo
retenybe… Ar be viso to galime sukurti bendradarbiavimo kultūrą aplink save? O juk verslo sutartys būtent apie tai… Apie visa tai – režisierius, visuomenės
veikėjas Gytis Padegimas.
16:45 KONFERENCIJOS PABAIGA
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