Asmeninė
informacija
Vardas(-ai) Pavardė(-ės)

Eimutis MISIŪNAS

Adresas(-ai)
Telefonas(-ai)
El. paštas(-ai)
Pilietybė

Lietuvos Respublikos

Gimimo data
Lytis

vyras

Darbo patirtis
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės
Darbovietės pavadinimas
ir adresas
Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka

Datos

Nuo 2015 m. lapkričio 18 d. mėn. iki dabar
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas
Baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų teisėjas.

Vilniaus miesto apylinkės teismas
Laisvės pr. 79 A, LT-06144 Vilnius
Bylų nagrinėjimas, teisingumo vykdymas.
Nuo 2008 m. rugsėjo mėn. iki 2015 lapkričio 17 d. mėn.

Profesija arba pareigos

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos
Korupcijos rizikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

1. Valstybinių institucijų veiklos ir ją reglamentuojančių teisės aktų analizė siekiant
nustatyti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prielaidas, korupcijos rizikos
analizių atlikimas ir metodinis vadovavimas. Atliktos korupcijos rizikos analizės:

2015 m. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie


Aplinkos ministerijos veikloje srityse.

2014 m. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos veikloje
koordinuojant, kaupiant ir apibendrinat informaciją apie ruošiamą medieną,
prekybą apvaliąja mediena Miškų urėdijose bei miško kirtimus valstybiniuose
miškuose;

2014 m. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus
miesto ir Trakų skyrių veikloje;

2013 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos
lėšomis remiamos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų
programos įgyvendinimo ir kontrolės srityje;
2. 2014 m. kaip ekspertas dalyvavau projekte IPA 2010 TWINNING LIGHT
PROJECT No. HR/2010/IB/JH/02 TWL “Strengthening the system of supervision
of political activities and electoral campaign financing” ir vykdžiau šias veiklas:
1.2.1.” Analysing SEC Mandatory Instructions for lower level electoral bodies and
preparing analysis report“;
2.2.3. “Developing long term training programme that will be used by SEC trainers
in future trainings of experts from lower level electoral bodies involved in electoral
campaign supervision on local elections”.

3.

2014.11.10–2014.11.12 kaip ekspertas dalyvavau Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos (OECD) organizuojamame susitikime „The Business
Integrity Advisory Board of the Anti-Corruption Network for Eastern Europe and
Central Asia“ First expert seminar and Second Advisory board meeting. Stambulas,
Turkijos Respublika.
4. Reguliariai skaitomi mokymai/pranešimai:

„Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teisinės prielaidos“;

„Korupcijos prevencijos programų teisinis pagrindas“;

„Teisės aktų ir teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas“.
5. 2015 m. spalio 5–9 d. dalyvauta Partnerystės sutarties (vykdomos pagal 2015 m.
rugsėjo 11 d. Projekto Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-011 ,,Lietuvos Respublikos
ir Norvegijos Karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją
patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos
srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis“ įgyvendinimo
sutartį Nr. 2015/4-9-60/1S-317) Osle, Norvegijos Karalystė.
Darbovietės pavadinimas
ir adresas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų taryba, A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius.

Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevencija, nustatymas, atskleidimas ir
tyrimas.

Datos

Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. birželio mėn. / nuo 1996 m. rugsėjo mėn. iki
2010 m. birželio mėn.

Profesija arba pareigos

Konstitucinės ir administracinės teisės instituto lektorius / Administracinės teisės ir
proceso katedros lektorius

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Darbovietės pavadinimas
ir adresas
Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka
Datos
Profesija arba pareigos
Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Darbovietės pavadinimas
ir adresas
Datos
Profesija arba pareigos

Dalyvauti mokslinėje, metodinėje Mykolo Romerio universiteto veikloje, kaupti
dalykines, pedagogines, psichologines žinias, tobulinti kvalifikaciją, atsakyti už studentų
profesinį paruošimo lygį, dėstomų bei kuruojamų modulių dėstymo kokybę.
Dėstyti dalykai: Administracinė teisė ir procesas, Administracinė atsakomybė, Valstybės
tarnyba, Viešojo administravimo pagrindai, Policijos taktika, Policijos administracinė
veikla, Policijos aplinkosauginė veikla.
Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius.
Aukštojo mokslo įstaiga
Nuo 2005 m. rugsėjo mėn. iki 2008m. rugpjūčio mėn.
Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros vedėjas / Teisės fakulteto dekanas
Organizuoti studijų procesą Teisės fakultete, koordinuoti katedrų bei dieninio, vakarinio
ir neakivaizdinio skyrių veiklą, leisti įsakymus, būtinus dekano funkcijoms įgyvendinti.
Atsakyti už fakulteto mokslo ir studijų organizavimo efektyvumą, mokslo darbuotojų
ir dėstytojų ugdymą, fakulteto bei jo padalinių ūkinę–finansinę veiklą, stiprinti
tarptautinius fakulteto ryšius.
Dėstytos mokslų krypties disciplinos: Administracinė teisė ir procesas, Administracinė
atsakomybė, Viešasis administravimas, Šeimos teisė.
Vilniaus teisės ir verslo kolegija, Laisvės pr. 58, LT-05120 Vilnius.
Nuo 1997 m. iki 2004 m.
Konsultantas teisiniais klausimais

Pagrindinės veiklos ir
atsakomybės

Konsultacijų teisės klausimais socialiai remtiniems asmenims teikimas, procesinių
dokumentų teismui, viešojo administravimo institucijoms rengimas.

Darbovietės pavadinimas
ir adresas

Mykolo Romerio universiteto VšĮ Teisinės pagalbos centras, Ateities g. 20, LT-08303
Vilnius.

Darbovietės veiklos sritis
arba ūkio šaka

Socialiai remtinų asmenų konsultavimas teisiniais klausimais.

Išsilavinimas
Datos

Nuo 2004 m. iki 2010 m.

Kvalifikacija

Teisės krypties mokslų daktaras (socialiniai mokslai, teisė, 01 S). Disertacijos tema
„Policijos pareigūnų teisinis statusas“. 2009 metais disertacijos tema atliktas tyrimas
,,Policijos pareigūno teisinio statuso veiksmingumas”.

Pagrindiniai dalykai,
profesiniai gebėjimai

Administracinė teisė ir administracinis procesas, Administracinė atsakomybė;
Valstybės tarnyba Policijos veikla; Viešasis administravimas, Ekologinė teisė, Policijos
aplinkosauginė veikla.

Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas
Datos
Kvalifikacija
Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas
Kvalifikacijos lygmuo pagal
nacionalinę arba tarptautinę
klasifikaciją

Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius.
Nuo 1994 m. – 1996 m.
Teisės magistras (Teisė ir policijos veikla)
Lietuvos policijos akademija, Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius.
Teisės magistras

Datos

Nuo 1991 m. – 1994 m.

Kvalifikacija

Teisė ir policijos veikla

Įstaigos, kurioje įgytas
išsilavinimas, pavadinimas
Kvalifikacijos lygmuo pagal
nacionalinę arba tarptautinę
klasifikaciją

Lietuvos policijos akademija, Ateities g. 20 LT-08303 Vilnius.
Teisės bakalauras

Asmeniniai gebėjimai ir
kompetencijos
Gimtoji kalba(-os)
Kita kalba(-os)

Lietuvių
Rusų, anglų, prancūzų.

Įsivertinimas
Europos lygmuo*

Supratimas
Klausymas

Skaitymas

Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu

Informacijos
pateikimas žodžiu

Rašymas

Rusų kalba C2 Įgudęs

C2 Įgudęs

C2 Įgudęs

C2 Įgudęs

C1 Įgudęs

Anglų kalba C1 Įgudęs

C1 Įgudęs

B2 Pažengęs

B2 Pažengęs

B2 Pažengęs

Prancūzų kalba A2 Pradedantysis A2 Pradedantysis A2 Pradedantysis
Socialiniai gebėjimai ir
kompetencijos

Organizaciniai gebėjimai
ir kompetencijos

A2 Pradedantysis A2 Pradedantysis

 komunikabilumas (2007 m. ir 2008 m. vedžiau Vilniaus teisės ir verslo kolegijos
naujametinius vakarėlius);
 draugiškumas (2008 m. Vilniaus teisės ir verslo kolegijos bendruomenės padėka už
draugiškumą);
 novatoriškumas (2007 m. Vilniaus teisės ir verslo kolegijos studentų įteiktas
pažymėjimas kaip pažangiausiam dėstytojui).
 vadovavimas komandai (vadovauta VTVK fakultetui, kuriame vidutiniškai buvo 1000
studentų ir 60 dėstytojų. 2007 m. – darbo grupės vadovas rengiant tarptautinę teisės
studijų programos savianalizę; 2008 m. – darbo grupės, kuri rengė naują teisės studijų
programą, vadovas);
 organizuotumas (organizuoti VTVK Teisės fakulteto moksliniai–praktiniai
seminarai);
 atsakingumas (2016 m. lapkričio 16 d. LR STT direktoriaus įsakymu Nr. P-230
įteikta padėka už pavyzdingą tarnybą; 2013 m. vasario 11 d. LR STT direktoriaus
įsakymu Nr. P-28 įteikta padėka už pavyzdingą tarnybą. 2007 metų balandžio 3
dieną planinį išorinį priežiūros auditą VTVK Teisės fakultete atliko UAB “Bureau
Veritas Lit” sertifikavimo skyriaus „Bureau Veritas Certification Lietuva“ auditoriai.
Fakultete buvo audituojama teisės studijų programa. Audito metu neatitikčių
nenustatyta);
 visuomeniškumas (2016 m. Vilniaus Žemynos gimnazijos direktorės padėka už
bendradarbiavimą ir aktyvią veiklą gimnazijos Taryboje; nuo 2012 m. iki 2016 m.
Vilniaus Žemynos gimnazijos tarybos narys, nuo 2007 m. iki 2011 m. Vilniaus
lopšelio–darželio „Gandriukas“ tarybos narys; nuo 2004 m. iki 2008 m. Vilniaus
„Šviesos“ pradinės mokyklos tėvų tarybos narys; reguliariai su Vilniaus miesto
savivaldybės darbuotojais bei gyventojų bendruomene dalyvauju šiukšlių rinkimo
akcijose „Darom“).

Techniniai gebėjimai ir
kompetencijos

 geri kokybės proceso valdymo gebėjimai (buvau atsakingas už VTVK Teisės
fakulteto kokybės audito procedūrų įdiegimą; įvairių vidaus auditų narys);

Darbo kompiuteriu
gebėjimai ir
kompetencijos

 gerai moku naudotis „Microsoft Office™“ programomis (Word™, Excel™,
PowerPoint™ ir kt.)

Kiti gebėjimai ir
kompetencijos

Išklausyti kursai:
2014 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje baigti 540 val. trukmės
antro lygio anglų kalbos kursai.
2014 m. balandžio 3 d. dalyvauta seminare „Teritorijų planavimas ir statyba
saugomose teritorijose.“
2015 m. rugsėjo 29 – spalio 1 d. sėkmingai išklausytas Finansų ministerijos mokymo
centro organizuotas 20 akad. val. trukmės mokymas: „ES teisė, ES struktūrinė parama,
ES struktūrinės paramos administravimo sistema 2014-2020 m.“; „Investicinio
projekto ES paramai gauti rengimas ir vertinimas“; „Europos Sąjungos ir užsienio
institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditas“. Gautas
dalyvio 2015-10-01 pažymėjimas Nr. 3521.

Vairuotojo pažymėjimas
(-ai)
Papildoma informacija

A; B; C.
Leidiniai:
Misiūnas E. Smurtavimą prieš policiją skatinantys veiksniai // Jurisprudencija: mokslo
darbai. 35(27). LTU, 2002.
Laurinavičius A., Misiūnas E. Žmogaus teisių įgyvendinimo problemos ir jų sprendimo
kriterijai policijos veikloje // Lietuvos policijos aptarnavimo paslaugų centras. Vilnius,
2004.
Misiūnas E. Policijos pareigūno teisinio statuso elementų pusiausvyros problema //
Jurisprudencija: mokslo darbai. 4 (106). MRU, 2008 m.
Misiūnas E. Disertacija „Policijos pareigūnų teisinis statusas“ Vilnius, 2010.
Konferencijose skaityti pranešimai:
1. Misiūnas, E. „Policijos pareigūnų rengimo aspektai, siekiant išvengti smurto tarp
pareigūnų ir asmenų” mokslinėje-metodinėje konferencijoje „Būsimųjų policijos
pareigūnų specialaus fizinio rengimo aspektai”. 2003 m.
2. Misiūnas, E. Policijos pareigūno teisinio statuso išskirtinumo ir elementų
pusiausvyros problema Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintų tikslų požiūriu. Mokslinė
konferencija „Administracinė teisė kaip konkretizuota Konstitucija“. Vilnius. Mykolo
Romerio universitetas. 2007 10 24.
3. Misiūnas, E. Pareigūno teisinis statusas – policijos darbo kokybinis rodiklis. Mokslinė
konferencija „Viešojo saugumo įtaka verslui“. Vilnius. Tarptautinė teisės ir verslo
aukštoji mokykla. 2008 05 11.
4. 2009-07-15 m. pristatytas mokslinis tyrimas ,,Policijos pareigūno teisinio statuso
elementų veiksmingumas“ Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos.
5. Misiūnas, E. Policijos pareigūno teisės į saugias ir sveikas darbo sąlygas užtikrinimas
Lietuvoje. Mokslinė konferencija „Ką galime padaryti, kad pareigūnas Lietuvoje būtų
saugesnis?“ Vilnius. Renginio organizatoriai: Nacionalinis pareigūnų profesinių
sąjungų susivienijimas ir Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija 2013 05 08.

