BRIGITOS PALAVINSKIENĖS
GYVENIMO APRAŠYMAS

1. Pavardė:
Palavinskienė
2. Vardas:
Brigita
3. Gimimo data:
1970-09-09
4. Tautybė:
lietuvė
5. Šeiminė padėtis: ištekėjusi
6. Adresas:
Šaltinio g. 2, Grigiškės, LT-27102 Vilnius
7. Telefonas(-ai):
+370 698 87735, 8 (5) 2150767,
8. El. paštas(-ai):
brigitap@delfi.lt
9. Dabartinės pareigos: Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės
proceso instituto lektorė (pagrindinė darbovietė, nuo 1995-08 iki dabar); antstolių B.Palavinskienės,
A.Naujokaičio kontora, antstolė (nuo 2006-09-25).
10. Darbo stažas MRU - nuo 1995-08.
11. Darbo stažas antstole – nuo 2006-09.
12. Darbo patirtis ir profesinė veikla:
Data nuo
Vieta
– data iki
2003-09 - Vilnius
iki dabar

Organizacija
MRU Teisės F.
Kriminologijos
katedra/ TF
Baudžiamosios
teisės ir proceso
institutas

Pareigos

Paskaitų skaitymas ir seminarinių
užsiėmimų vedimas
Lektorė (1 1,5 etato)

2006-12 2009-0222
Vilnius
2010-0101 - iki
dabar
Vilnius

2008-0814 – 200912-31
2006-0925 iki
2008-0814
1998-0622 – 200309
1995-12 –
1998-06

Vilnius

Vilnius
Vilnius

Vilnius

1995-08 – Vilnius
1995-12

Antstolių
B.Palavinskienės,
A.Naujokaičio
kontora
Antstolių
B.Palavinskienės,
V.Stungurio,
D.Šidlausko
kontora
Antstolės
B.Palavinskienės
kontora
LTU Teisės F.
Kriminologijos
katedra
LPA
Baudžiamosios
teisės katedra
LPA
Baudžiamosios

Aprašymas

Antstolė

Antstolė

Antstolė
Asistentė
(1,5 etato)
Asistentė
(vidaus
tarnybos
pareigūnė)
Konkurso
tvarka
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Vaiko priežiūros atostogos
Antstolio
veiklos
vykdymas:
priverstinis skolų išieškojimas,
tarpininkavimas, teisinių paslaugų
teikimas
Antstolio
veiklos
vykdymas:
priverstinis skolų išieškojimas,
tarpininkavimas, teisinių paslaugų
teikimas
Antstolio
veiklos
vykdymas:
priverstinis skolų išieškojimas,
tarpininkavimas, teisinių paslaugų
teikimas
Paskaitų skaitymas ir seminarinių
užsiėmimų vedimas
Paskaitų skaitymas ir seminarinių
užsiėmimų vedimas
Paskaitų skaitymas ir seminarinių
užsiėmimų vedimas

1994-12 – Vilnius
1995-08
1994-07 – Vilnius
1988-09
1988-08 – Kaunas
1987-10

teisės katedra

išrinkta
asistente

LR VRM
Vilniaus
aukštesnioji
policijos mokykla
VU TF

Lektorė

Paskaitų skaitymas ir seminarinių
užsiėmimų vedimas

Studentė

Dieninės studijos

KMI Anatomijos Sanitarė
katedra

13. Išsilavinimas:
Institucija
[data nuo – data iki]
Vilniaus universitetas
fakultetas (1988 - 1994)

Įgytas laipsnis arba diplomas(ai):
Teisės Vientisos teisės studijos (magistro atitikmuo) – aukštasis
(universitetinis)

Kauno m. 37-ta vidurinė mokykla Vidurinio mokslo tik labai gerais pažymiais
(1977 – 1988)
pažymėjimas
14. Kalbiniai įgūdžiai: lygis nuo 1 iki 5 (1 - puikus; 5 - elementarus)
Kalba
Skaitymas
Kalbėjimas
Lietuvių
1
1
Rusų
1
1
Lenkų
3
3
Anglų
3
3

baigimo

Rašymas
1
1
3
3

15. Stažuotės: Norvegijoje, Baltarusijoje, Rusijoje.
16. Kvalifikacijos kėlimas: nuolatinis dalyvavimas MRU organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo
paskaitose bei kursuose. Dalyvavimas Antstolių rūmų organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo
programose bei Moterų informacijos centro organizuojamose seminaruose.
17. Darbo kompiuteriu gebėjimai ir kompetencijos bei kiti įgūdžiai: darbas kompiuteriu Windows
OS, Microsoft Office programomis (Word, PowerPoint, Excel), Internet Explorer, Outlook
Express, Adobe Acrobat, Winzip, Nero programomis. Vairuotojo pažymėjimas (stažas nuo 1991
m.).
18. Turima kvalifikacija: teisininkė, lektorė šiomis temomis:
 kriminologija ir baudžiamoji teisė (teoriniai ir praktiniai aspektai),
 šeiminio smurto, smurto prieš moteris ir vaikus rūšys, jų paplitimas ir sprendimų būdai
Lietuvoje bei užsienio šalyse, problemos ir prevencija;
 pagalba ir parama šeiminio smurto aukoms;
 deviacijos (alkoholizmo, toksikomanijos, narkomanijos, prostitucijos ir kt.) problemos
Lietuvoje ir užsienio valstybėse; prekybos žmonėmis santykis su kitomis nusikalstamomis
veikomis;
 prostitucijos ir sąvadavimo verslo Lietuvoje ir užsienio šalyse apžvalga ir analizė,
prevencijos įgyvendinimo teorinės ir praktinės problemos ir jų sprendimo būdai ir kt.;
 profesinės etikos klausimai antstolių veikloje;
 vykdymo proceso problemos antstolių veikloje ir t.t.
19. Kita svarbi informacija (pvz., publikacijos, recenzuoti leidiniai, paskaitų skaitymas užsienio
mokymo įstaigose).
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Bendras mokslinių ir mokslo populiarinimo darbų sąrašas
1. Palavinskienė B. Smurto šeimoje prevencija: užsienio šalių patirtis./ Jurisprudencija.
Mokslo darbai. Nr. 20 (12), Vilnius, 2001. (1 spaudos lankas – 14 lapų).
2. Gincman J., Palavinskienė B. Violence against women and children in Lithuania. /Asta
medica Lituanica/ T. 9, Nr. 2, Vilnius, 2002. (1 spaudos lankas – 14 lapų).
3. Gincman J., Palavinskienė B. Smurtas moterų ir vaikų atžvilgiu./ Teisiniai medicininiai
smurto aspektai (monografija)/, Vilnius, 2002. (1 spaudos lankas – 14 lapų).
4. Palavinskienė B. “Gatvių” prostitucijos Vilniaus m. kriminologinė analizė./ Jurisprudencija.
Mokslo darbai. Nr. 61 (53), Vilnius, 2004. (1,5 spaudos lanko – 21 lapas).
5. Палавинскене Б. Уличная проституция в Вильнюсе: криминологический анализ ./
Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменительной
практики на современном этапе – Издательство Калининградского университета,
Калининград, 2004. (0,5 spaudos lanko – 6 lapai).
6. Palavinskienė B. Nacionalinis reglamentavimas./ Prekyba žmonėmis: prevencija, aukų
apsauga, problemos sprendimo būdai.- Lietuvos žmogaus teisių centras, 2006. ISBN 9955473-13-4. (1,8 spaudos lanko – 25 lapai).
7. Dapkevičienė J., Kulšis S., Palavinskienė B. Prostitucija Lietuvoje. / Praktinis vadovas./
(atiduota leidybai, 5 spaudos lankai – 70 lapų), 2009.
8. Kriminologija, /B.Palavinskienė. Pagrindinių kriminologinių idėjų apžvalga; Smurto
šeimoje ypatumai ir prevencija; Deviacijų ir nusikalstamumo sąsajos/ MRU, Vilnius, 2010.
9. G.Babachinaitė, B.Palavinskienė. Most Dangerous Violence Victimization Of Natural
Person in Lithuania/ In: „Current problems of the penal law and criminology“ edited by
Emil W. Pływaczewski / Kluwer, Warszawa, 2012 (IBN:978-83-264-1675-0).
10. Б.Палавинскене. Криминологический анализ семейного насилия в Литве./ Проблемы
кодификации уголовного закона: история, современность, будущее./ Москва,
Юрлитинформ, 2013. (ISBN 978-5-4396-0435-7).
11. Палавинскене Б., Иванова В.В., Чапурко Т.М. Домашнее насилие: некоторые вопросы
криминологического исследования и предотворения в России и Литве./ Уголовная
политика в сфере обеспечения безопасности здоровья населения, общественной
нравственности и иных социально-значимых интересов./ Краснодар, 2013.
12. Б.Палавинскене. Изменения преступности Литвы в эпоху финансово-экономических
перемен./ Уголовное право в эпоху финансово-экономических перемен./ Москва,
Юрлитинформ, 2014. (ISBN 978-5-4396-0703-7).
13. B.Palavinskienė. Cross sector cooperation in the prevention of human trafficking./ In:
„Current problems of the penal law and criminology“ edited by Emil W. Pływaczewski /
Kluwer, Warszawa, 2014. (ISBN:978-83-255-6347-9).
14. Б.Палавинскене. Взаимодействие процедур банкротства физического лица и процедур
принудительного исполнения решений судов и других учереждений./ Современные
проблемы обращения взыскания на имущество должников и пути их решения:
национальные
подходы
в
повышении
эффективности
исполнительных
документов./Сборник материалов IV Международной научно-практической
конференции 18-20 сентября 2013 года, г. Екатеринбург, Россия./ Москва, Проспект,
2014. (ISBN 978-5-392-14364-1.
Recenzuoti leidiniai
1.
2.
3.
4.

Pagalbos šeiminio smurto aukoms aspektai. Moterų informacijos centras, (2006).
Vaikų išlaikymas. Moterų informacijos centras, (2009).
Santuokos sudarymas: ką reikėtų žinoti. Moterų informacijos centras, (2010).
Smurtas šeimoje. Moterų informacijos centras, (2010).

-3-

Mokslinė veikla
1. 2004 m. SDAM užsakymu parengta „Šeiminio smurto paplitimo Lietuvoje mažinimo
strategija“ (apimtis - 2 spaudos lankai).
2. Eksterno tvarka baigiama rengti disertacija socialinių mokslų daktaro vardui įgyti, tema
“Prostitucijos kaip socialinio reiškinio Lietuvoje kriminologinė analizė”. Išlaikyti 4
doktorantūros egzaminai: Kriminologija, Baudžiamojo proceso teisė, Europos Sąjungos
teisė, Edukologija.
3. 2009 m. liepos mėn. 31 d. – rugpjūčio mėn. 2 d. konferencijoje skaitytas pranešimas tema
„Moterų verslo kūrimo galimybės ir perspektyvos Lietuvoje“ (Minskas, Baltarusija).
4. 2009 m. lapkričio mėn. 18 d. skaitytas pranešimas konferencijoje „Paklausa prostitucijai –
saugu ir nebaudžiama“ (Vilnius, Lietuva).
5. 2012 m. gegužės mėn. 30 -31 d. skaitytas pranešimas konferencijoje „Kova su prekyba
žmonėmis ir prostitucija. Patirtis Švedijoje ir Lietuvoje“ (Vilnius, Lietuva). Tema
„Paklausos aspektas prostitucijoje ir prekyboje žmonėmis“.
Mokslinė- pedagoginė veikla
1. Užimtumas MRU 2014/2015 m.m.
 Baudžiamoji teisė (bendroji ir specialioji dalys), (paskaitos, seminarai)
Teisė ir valdymas; Teisė (nuolatinės, ištęstinės studijos)
 Šeiminio smurto prevencija. Deviacijų kriminologinė analizė (paskaitos, seminarai)
 Magistratūros studijų baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacija. (nuolatinės,
ištęstinės studijos)
 Vadovavimas magistro ir bakalauro baigiamiesiems darbams bei jų recenzavimas.
2. Sukurtas ir nuolat atnaujinamas paskaitų ciklas „Šeiminio smurto ir deviacijų
kriminologinė analizė“. Paruošta metodinė ir dalomoji medžiaga paskaitų studentams bei
kitiems klausytojams. Kiekvienais mokslo metais magistratūros studijų studentams
suorganizuojami 5 praktiniai - pažintiniai susitikimai su praktiniais darbuotojais.
3. Paskaitų šeiminio smurto, smurto prieš moteris ir vaikus bei prostitucijos paplitimo ir
prostitucijos tematika policijos pareigūnams, socialiniams darbuotojams, teisėjams ir kt.
suinteresuotiems specialistams skaitymas Lietuvoje. Per 2005 – 2014 m. apie 400 val.
4. Nuolatinis dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse diskusijose, seminaruose ir
konferencijose bei tarptautinių fondų finansuojamuose ir organizuojamuose projektuose.
 Tarptautinė apvalaus stalo diskusija „Mediacijos problemos“ 2010 m.
 2012-05-30 LR Seime konferencijoje „Kova su prekyba žmonėmis ir prostitucija.
Patirtis Švedijoje ir Lietuvoje“ skaitytas pranešimas tema „Paklausos aspektas
prostitucijoje ir prekyboje žmonėmis”
5. Dalyvavimas radijo ir televizijos laidose. Per 2005 – 2012 m. apie 45 kartų.
6. Skaitytos paskaitos užsienio universitetuose (lenkų kalba):
 2005 m. Vroclavo universitete (Lenkija) tema “Prostitucijos problemos Lietuvoje” (8
val.).,
 2006 m. Balstogės universitete Teisės fakultete bei Teisės ir verslo kolegijoje
(Lenkija) tema “Šeiminio smurto paplitimas Lietuvoje. Prevencijos teorinės ir
praktinės problemos” (8 val.).
 2009 m. kovo mėn. Balstogės (Lenkija) universitete Teisės fakultete – tema
„Prekybos žmonėmis santykis su kitomis nusikalstamomis veikomis“, „Šeiminio
smurto priežastys Lietuvoje.“ (8 val.).
 2009 m. gruodžio mėn. Balstogės (Lenkija) universitete Teisės fakultete –
„Prostitucijos paplitimo Lietuvoje problemos“. (5 val.)
 2010 m. gegužės mėn. Vroclavo (Lenkija) universitete - „Prostitucijos prevencijos
Lietuvoje problemos“. (5 val.).
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2011 m. gruodžio mėn. Balstogės (Lenkija) universitete Teisės fakultete –
„Prostitucijos paplitimo Lietuvoje problemos“. (5 val.)
2012 m. gegužės mėn. Vroclavo (Lenkija) universitete - “Prostitucijos problemos
Lietuvoje” (5 val.).
2012 m. gruodžio mėn. (Lenkija) universitete Teisės fakultete – „Prostitucijos
Lietuvoje problemos. Pagalba ir parama prostitucijos verslo aukoms“. (5 val.)
2013 m. gruodžio mėn. (Lenkija) universitete Teisės fakultete – „Prostitucijos
Lietuvoje problemos. Pagalba ir parama prostitucijos verslo aukoms“. (5 val.)
Pasisakymai viešoje erdvėje

2006 m.
1. Respublika Prostitučių gaudytoją užgriuvo kaltinimai.2006-10- 25
2009 m.
1. Žinių radijas Greitieji kreditai – parama sunkmečiu ar gyventojus į dugną traukiantis akmuo?
2009-10-08
2. delfi.lt Prostitučių klientams viešumas baisesnis už bet kokią baudą. 2009-11-19
3. Čikagos aidas, www.aidas.us Specialistai: baudos prostitucijos verslo nepažabos. 2009-11-19
4. Žvilgsniai, Nr. 12 Lietuvos Caritas – prieš vergiją. 2009-12-18
2010 m.
1. Žinių radijas. Ar Lietuvoje vertėtų legalizuoti prostituciją? 2010-07-19
2. delfi.lt Dažniausiai į gatvę uždarbiauti išveja narkotikų badas. 2010-07-19
3. Balsas.lt Krizė Lietuvoje paankstino studenčių-prostitučių darbą (APKLAUSA). 2010-0926
4. alfa.lt Krizė Lietuvoje paankstino studenčių-prostitučių darbą. 2010-09-27
5. Balsas.lt Smurtas prieš moteris: muša – vadinasi, myli? 2010-12-14
6. valstietis.lt Kodėl vyras muša moterį?2010-12-14
7. Balsas.lt Muša=myli. 2010-12-15
2011 m.
1.
2.
3.
4.
5.

TV3, Skubi pagalba 112 Laida apie prostituciją ir prekybą žmonėmis. 2011- 02
Balsas.lt Pamiršę skolas kaltę verčia antstoliams. 2011-03-29
TV3, Skubi pagalba 112 Laida apie smurtą šeimoje. 2011- 05
Balsas.lt Skaitytojo naujiena: kai bedarbystė ir skolos išveja į gatvę. 2011-10-23
TV3, Ką manai? Ką manai apie jauną merginą, priverstą tapti prostitute? 2011-10-13

2012 m.
1. LNK KK2. Lietuva pirmauja prekyba žmonėmis. 2012-05-15
2. Seimas tiesiogiai. Konferencija Kova su prekyba žmonėmis ir prostitucija. Patirtis Švedijoje
ir Lietuvoje. Paklausos aspektas prostitucijoje ir prekyboje žmonėmis. 2012-05-30
3. Balsas.lt Pareigūnai: prostitučių pasaulyje elitinės palydovės sudaro vos kelis procentus.
2012-05-30
4. Lietuvos rytas Nr. 126, Šiuolaikinė vergovė šiurpina. 2012-05-31
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5. delfi.lt Prostitucijos pjūvis Lietuvoje: nuo alfonsų iki savarankiškai dirbančių moterų. 201206-02 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/prostitucijos-pjuvis-lietuvoje-nuo-alfonsu-ikisavarankiskai-dirbanciu-moteru.d?id=58844239#ixzz1wvDAhiLE
6. Lietuvos ryto televizija. Ryto reporteris. Interviu apie prostitucijos paplitimą Lietuvoje.
2012-09-27
2013 m.
1. Veidas.lt Prostitucijos verslas persikėlė į internetą. 2013-10-20
http://www.veidas.lt/prostitucijos-verslas-persikele-i-interneta
2015 m.
1. Veidas.lt Į prostituciją žiūrima užsimerkus. 2015-02-20, Nr. 7
http://www.veidas.lt/wp-content/files_flutter/142428675707_2015.pdf
20. Visuomeninė veikla: Moterų informacijos centro valdybos pirmininkė. Antstolių garbės
teismo pirmininkė.
21. Socialiniai ir organizaciniai gebėjimai: komunikabilumas, atsakingumas, pareigingumas,
reiklumas, mokėjimas dirbti komandoje, geri vadovavimo įgūdžiai ir kt.
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