
 

Advokatas Modestas Sriubas (liudijimo Nr. 002937) 

 

Kvalifikacija 
1. Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2012 m. nutarimu įrašytas į advokatų, turinčių teisę verstis advokato 

veikla, sąrašą (Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašas). 

2. 2005 m. Mykolo Romerio universitete įgytas Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.  

3. 2002 m. Lietuvos teisės universitete (dabartinis Mykolo Romerio universitetas) įgytas Teisės bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis.  

 

Patirtis  

1. Nuo 2012 m. Advokato Remigijaus Rinkevičiaus kontora, advokatas. 

2. 2012 m. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas). 

3. Nuo 2006 m. iki 2011 m. Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Teisės 

skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas). 

 

Advokato veiklos sritys 

 

 Medicinos (sveikatos) teisė (pirminė ir pagrindinė specializacija) 

 Darbo teisė ir profesinių sąjungų veiklos teisė 

 Tarnybiniai ir administraciniai ginčai (valstybės tarnybos teisė) 

 Administracinių teisės pažeidimų bylos 

 Šeimos teisė 

 Civilinė ir komercinė teisė 

 Skolų išieškojimas 

 Ginčų sprendimas ne teismo ir teisme, atstovavimas 

 

Advokatas teikia teisines paslaugas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 
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Kvalifikacijos kėlimas 

2015-04-17 LA seminaras „Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai“. 

2014-02-24 LA seminaras „Prievolių užtikrinimo priemonių taikymas: aktualijos ir teismų praktika“. 

2014-09-02 LA seminaras „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo taikymo ypatumai“.  

2014-10-21 LA seminaras „Ieškinys ir bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese“. 

2013-04-19 LA seminaras „Administracinės teisės ir proceso teorijos, teisinio reguliavimo ir praktikos aktualijos“. 

2012-11-07 Pranešimo skaitymas VšĮ „Nacionalinis medicinos mokymų centras“ konferencijoje „Teisė 

medicinoje“. 

 


