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Vaidas Mackonis yra COBALT partneris ir Transporto, logistikos ir transporto
infrastruktūros praktikos grupės vadovas Lietuvoje. Ilgametė Vaido patirtis apima
teisės paslaugas transporto sektoriuje, nekilnojamojo turto ir statybų, aplinkosaugos ir
infrastruktūros bei ginčų sprendimo srityse. Visapusiškas aviacijos, geležinkelių ir laivų
transporto sektorių išmanymas Lietuvoje ir užsienio rinkose yra vienos stipriausių
Vaido profesinių savybių. Vaidas Mackonis yra atstovavęs daugelį stambiausių Baltijos
šalių kompanijų sudėtinguose transporto ir infrastruktūros projektuose.

cobalt.legal

Praktikos sritys

Pripažinimas

Karjera

Administracinė ir konstitucinė teisė

„Praktikos vadovas Vaidas Mackonis

2010-2015 m. advokatų kontora

atstovavo bendrovei „Kuehne + Nagel“

Borenius, partneris

Komercinė teisė
Atitiktis teisės aktų reikalavimams
Statybos teisė
Įmonių valdymo klausimai

atliekant krovinių žalą ir neapmokėjus
skolų. „Lietuvos geležinkeliai“ yra kitas
klientas, kaip ir Lietuvos nacionalinė
vežėjų automobiliais asociacija.“ (Legal
500, 2019)

2008-2010 m. advokatų kontora Švirinas,
Mackonis ir partneriai LAWWAY,
partneris
2004-2008 m. advokato V. Mackonio
kontora JMP LAW, advokatas

Duomenų apsauga

2003-2004 m. advokatų kontora Aničas,

Darbo teisė

Pakšys ir partneriai, advokato padėjėjas

Energetika ir komunalinis sektorius

2001-2003 m. Lietuvos telekomas, AB,

Aplinkos teisė

Juridinis skyrius, teisininkas

Infrastruktūra bei viešojo ir privataus

1998-2001 m. Lietuvos telekomas, AB,

sektorių partnerystė

Turto valdymo departamentas, Verslo

Draudimo teisė

skyriaus viršininkas (kuravo Telekomo

IT ir ryšiai

remontą, infrastruktūrą, pastatų

pastatų pardavimą, pirkimą, statybą ir

Teisminiai ginčai

eksploataciją ir priežiūrą)

Gamtiniai ištekliai

1997-1998 m. LR Užsienio reikalų
ministerija, Europos integracijos

Nekilnojamojo turto sandoriai

departamentas – daugiašalių (Europinių)
ir dvišalių pagalbos Lietuvai projektų

Transporto teisė

koordinavimas, diplomatas
1996-1997 m. Krašto geotechnika, UAB,
direktorius
1994-1996 m. Kita Vertus, UAB, finansų
direktorius
1991-1993 m. Lietuvos Respublikos
muitinės departamentas, Oro uosto
posto muitinės tarnautojas

Išsilavinimas ir narystė
organizacijose

Sandoriai ir bylos

2001 m. Vilniaus universiteto Teisės

N.V. parduodant nekilnojamąjį turtą

magistro kvalifikacinis laipsnis

esantį Baltijos šalyse

COBALT konsultavo Geneba Properties

1993 m. Vilniaus
universiteto Hidrogeologijos ir
inžinerinės geologijos kvalifikacinis
laipsnis
Nuo 2003 m. Lietuvos advokatūros narys
Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų
asociacijos valdybos narys
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