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Vytauto
Didžiojo
universiteto Teisės fakulteto
bendruomenė šiuo leidiniu
nori pagerbti savo Fakulteto
narį docentą Albertą Milinį,
paminėjusį šešiasdešimtąsias
gimimo metines.
Didžiulė jėga ir prasmė
glūdi kiekviename mažyčiame
darbelyje, jeigu jis yra <...> kaip
gyvenimo pomėgis, atliekamas su
džiaugsmu <...> bei savo tautai.3
Prasmingų darbų ir džiugesio
kasdienėse akimirkose!

Likimas Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą su Albertu suvedė 2010 m., kai šis
neįkainojamą patirtį sukaupęs teisės mokslininkas ir praktikas, būdamas aktyvus teisininkų
bendruomenės narys, pilietiškas bei ištikimas Kaunui, atvyko į Fakultetą pasitarti, kuo galėtų būti
naudingas Universitetui ir Fakultetui, kaip galėtų prisidėti prie jaunųjų teisininkų rengimo ir
perduoti savo turtingą patirtį.
Per šį laikotarpį Fakulteto bendruomenei pamažu atsiskleidė Alberto asmenybė: jo
organizuotumas ir neišsenkanti energija, gebėjimas pritraukti išskirtinių asmenybių į Fakulteto
gyvenimą, įvairiapusiškumas, nuoširdumas ir kartu kuklumas bei paprastumas, pasirengimas
visokeriopai padėti ir pasirūpinti staiga iškilusiais klausimais.
Nuo įsitraukimo į Fakulteto bendruomenę pradžios Albertas joje palaipsniui ir nuosekliai
realizuoja bei plėtoja praktinio taikomojo pobūdžio veiklas, ypač akivaizdi jų nauda būsimųjų
teisininkų rengimui. Iki 2016 m. jis drauge su kolega Fakulteto dėstytoju Nerijumi Strikuliu
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studentams dėstė „Baudžiamosios teisės klinikos“ ir „Civilinės teisės klinikos“ praktinius
dalykus. Šiuos dalykus studentai mėgo dėl to, kad buvo itin patraukliai dėstomi, akivaizdžiai
aktualūs jų būsimai karjerai. Paminėtina, kad šalia kiekvieną savaitę vedamų paskaitų aktualiais
teisinės praktikos klausimais Albertas dar rūpinosi, kur rasti konkrečių praktikos vietų
studentams ir jų atliekamos praktikos kontrole.
Galiausiai 2017 m. minėti praktiniai dalykai transformavosi (arba išaugo) į visavertę Teisės
kliniką Fakultete, jai nuo to laiko ir vadovauja A. Milinis. Docentui teko nemenkas iššūkis rasti
Teisės klinikos kryptį, suburti Fakulteto studentus darbui, užtikrinti teikiamų konsultacijų
savalaikiškumą ir kokybę. Dėl Alberto aktyvių pastangų šiuo metu Universitetas Teisės klinikos
reikmėms yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Kauno miesto ir Kauno rajono
savivaldybėmis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais.
Docento dėka vystomas glaudesnis Fakulteto bendradarbiavimas su teisininkų profesijos
nariais, organizuojami įvairūs moksliniai ir dalykiniai susitikimai su teisinės bei akademinės
bendruomenių atstovais. Ateidamas į Fakultetą, Albertas visuomet įneša džiugios nuotaikos,
prasmingų idėjų ir minčių. Dėl jo organizacinių gebėjimų dalykiniai susitikimai būna ne tik
vertingi dėl žinių, bet ir dėl kultūrinių bei socialinių dedamųjų. Jis visada užtikrina įdomią
kultūrinę programą, Fakulteto bendruomenę sutelkia nuoširdžiam ir šiltam bendravimui.
Džiaugiamės, kad doc. A. Milinis sėkmingai įsitraukė į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės
fakulteto bendruomenę, jo darbu Fakulteto labui bei indėliu į Lietuvos teisininkų rengimą.

ALBERTO MILINIO VEIKLA IR PASIEKIMAI
JAUNYSTĖJE
Albertas Milinis gimė 1957 m. spalio 8 d. Panevėžio rajone. 1975 m. baigė to paties rajono
Ramygalos vidurinę mokyklą. Mokykloje buvo gana gerai besimokantis jaunuolis. Tuometėje
penkiabalėje žinių vertinimo sistemoje jo pažangumo vidurkis buvo daugiau kaip 4,5 balų, todėl
be didelio vargo sėkmingai išlaikė keturis stojamuosius egzaminus (lietuvių žodžiu ir raštu,
istorijos ir užsienio kalbos) į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą; jį taip pat baigė gana
sėkmingai ir gavo paskyrimą (pagal tuometę tvarką) dirbti Teisingumo ministerijoje. Tokį
paskyrimą tuomet galėjo gauti tik labai gerai besimokantis ir aktyviai visuomeninėje veikloje
dalyvaujantis absolventas.
Dar besimokydamas mokykloje, Albertas buvo ir aktyvus visuomenininkas: žaidė mokyklos
krepšinio ir futbolo komandose; dalyvavo rajoninėse lengvosios atletikos varžybose; yra laimėjęs
ne vieną prizinę vietą bėgimo ir dviračių sporto rungtyse. Besimokydamas vidurinėje mokykloje,
jis kartu baigė ir Ramygalos vaikų muzikos mokyklą (akordeono klasę). Grojo mokyklos
akordeonistų ansamblyje, koncertavo su mokyklos estradiniu ansambliu, gerai dainavo. Savo
muzikinius gebėjimus kartais pademonstruoja ir dabar įvairių švenčių ar šiaip susitikimų su
draugais metu. Šių savo pomėgių nepamiršo ir besimokydamas aukštojoje mokykloje: žaidė
futbolą Teisės fakulteto komandoje, praktikavo imtynių sportą (sambo), dainavo Fakulteto kaimo
kapeloje ir Universiteto mišriame chore. Įdomu ir tai, kad Alberto iniciatyva, jam jau dirbant
Kauno apygardos teismo pirmininku, teisme buvo suburtas vokalinis ansamblis, jame dainavo ir
jis pats.
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Mokydamasis VU Teisės fakultete, jis trejus metus vadovavo tuometei Fakulteto studentų
liaudies draugovei, kuri padėdavo tuo metučiams milicijos darbuotojams palaikyti viešąją tvarką
Vilniaus mieste. Prisimintina ir tai, kad, 1979 m. Vilniaus universitetui švenčiant 400-ųjų įkūrimo
metinių jubiliejų, Albertui buvo patikėta vadovauti studentų grupei, turėjusiai užtikrinti šio labai
svarbaus tarptautinio renginio organizacinę tvarką.
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