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„RINKIMŲ BYLAS“ 
TEISĖJAI NAGRINĖJA 
IR SAVAITGALIAIS 

Daugeliui Lietuvos piliečių rinkimai – tai politinės valios išraiška užpildant 
rinkimų biuletenį ir įmetant jį į urną. Tačiau dalis žmonių pasinaudoja ir 
kita teise – reaguoti į galimus rinkimų proceso pažeidimus ir teikti skundus 
teismui. Tokius skundus nagrinėja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
(LVAT). Rinkimų laikotarpiu šio teismo teisėjai savo darbo laiko neskaičiuoja – 
byla turi būti išnagrinėta per 48 valandas. 

Neringa LUKOŠEVIČIENĖ
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vyriausioji specialistė

Terminai skaičiuojami valandomis 

Visuomenės interesas ir įstatymai įpareigoja, kad tam, jog 
rinkimai būtų laikomi demokratiškais, o jų rezultatai – tei-
sėtais, atitinkančiais Konstitucijoje įtvirtintus demokrati-
nių rinkimų principus, visi rinkimų metu kylantys ginčai 
turi būti išnagrinėti skubiai ir efektyviai. Specialiuose 
įstatymuose yra numatyta kitokia nei įprasta skundų dėl 
rinkimų teikimo, nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo 
tvarka, pateikimo ir išnagrinėjimo terminai, skundo pada-
vimo subjektai ir kt., kurie išsiskiria iš kitų administracinių 
teismų kompetencijai priskirtų bylų. Nesvarbu, ar tai būtų 
Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai, rinkimai į Euro-
pos Parlamentą, Seimo rinkimai, referendumas ar savival-
dybių tarybų rinkimai, žmonės gali pasinaudoti įstatymų 
suteikta teise ir LVAT skųsti Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos (VRK) sprendimus, veiklą, teikti skundus dėl rinkimų 
procedūrų galimų pažeidimų. Šių skundų pagrindu pra-
dėtos bylos teisme vadinamos rinkimų bylomis.

Ričardas Piličiauskas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas  



Išskirtinis rinkimų bylų bruožas – itin trumpi jų nagri-
nėjimo terminai. Terminas skaičiuojamas ne mėnesiais, o 
dienomis ar netgi valandomis. Daugeliu atvejų skundas, 
susijęs su rinkimais, LVAT turi būti išnagrinėtas ne vėliau 
kaip per 48 valandas nuo jo įteikimo teismui. Tačiau spe-
cialūs įstatymai nustato konkrečius rinkimų bylų nagri-
nėjimo terminus, pavyzdžiui, savivaldybių tarybų rinkimų 
metu teismas skundus dėl VRK sprendimų teisėtumo 
turi išnagrinėti per 5 dienas arba per 15 dienų po VRK 
sprendimo įsigaliojimo, ir kt. Atkreiptinas dėmesys, kad į 
šį terminą įskaitomos ir ne darbo dienos, tad teismas turi 
veikti itin operatyviai, o tam tikrais atvejais – dirbti ne tik 
pasibaigus darbo valandoms, bet ir savaitgaliais. 

Operatyvaus nagrinėjimo „virtuvė“

LVAT gavus skundą dėl rinkimų, iš karto keičiasi viso teis-
mo personalo darbotvarkė – nuo teismo raštinės darbuo-
tojo, užregistravusio gautą skundą, iki teismo pirmininko, 
kuris nutartimi patvirtina teisėjų kolegiją bylai nagrinėti 
ir skiria posėdį skundo priėmimo klausimui spręsti. Anot 
LVAT pirmininko Ričardo Piličiausko, teismas yra visada 

pasiruošęs savo darbą organizuoti taip, kad byla būtų 
išnagrinėta iki įstatymuose nustatyto termino pabaigos, 
įprastai – per 48 valandas. 

„LVAT yra sudaromos visos sąlygos rinkimų bylą iš-
nagrinėti nepraleidus termino. Greitas ir sklandus bylos 
nagrinėjimas bei sprendimo paskelbimas laiku priklauso 
nuo daugelio veiksnių. Pirmiausia – ypač svarbu sudary-
ti tinkamas sąlygas dirbti rinkimų bylą nagrinėjantiems 
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teisėjams, tai yra koreguoti bylų nagrinėjimo tvarkaraštį, 
užtikrinti visapusišką teismo personalo pagalbą, taip pat 
operatyviai teikti informaciją žiniasklaidai. Tai reiškia, jog 
teismui gali tekti dirbti ilgiau nei įprastai, po darbo ar sa-
vaitgaliais – tokių atvejų jau yra buvę“, – pasakoja LVAT 
pirmininkas.

Pirmininkui antrina ir šiame teisme patarėja dirbanti 
Asta Adamonytė-Šipkauskienė. „Gauti rinkimų bylą, va-
dinasi, atidėti iš anksto suplanuotus darbus ir nedelsiant 
organizuoti tokios bylos nagrinėjimą: naudojantis Lietuvos 
teismų informacine sistema LITEKO suformuoti teisėjų ko-
legiją bylai nagrinėti, pranešti teisėjams apie gautą skundą 
ir jo turinį. Tuo pat metu apie tokios bylos gavimą infor-
muojamas ir teismo pirmininkas, medžiagą teisėjų kolegijai 
rengiantys teisėjų padėjėjai, o jei byloje keliami sudėtingi 
teisės aiškinimo ir taikymo klausimai, pasitelkiamas Teisinės 
analizės ir informacijos departamentas“, – apie rinkimų bylų 
nagrinėjimo virtuvę pasakoja A. Adamonytė-Šipkauskienė.

Elektroninės teismų paslaugos greitina procesą

Skundus teismui interesantai dažnai pateikia besibaigiant 
darbo dienai. Tuomet darbo diena teismo darbuotojams 
tik prasideda. Skundai registruojami teismo raštinėje, ku-
rios darbuotojai priima bylos medžiagą, ją perduoda tei-
sėjams, fiksuoja bylos nagrinėjimo eigą ir teikia informaciją 
proceso šalims. LVAT raštinės vedėja Dalia Hoppenienė 

„Pasitaiko atvejų, kad rinkimų  
skundai yra gaunami prieš pat darbo 
pabaigą, tuomet dirbame ir pasibaigus 
darbo laikui, ir savaitgaliais.“
D. Hoppenienė

Asta Adamonytė-Šipkauskienė 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko  
pavaduotojo patarėja
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išskiria tokius pagrindinius darbo su rinkimų bylomis 
ypatumus: skubus bylos registravimas ir tvarkymas, opera-
tyvus darbų perskirstymas, tikslus darbo laiko planavimas, 
siunčiamos informacijos gavimo užtikrinimas, nuolatinis 
ryšio palaikymas ir keitimasis informacija su teismo dar-
buotojų komanda bei su proceso dalyviais. 

„Prie operatyvaus informacijos perdavimo prisideda 
teismų elektroninių paslaugų portalas e.teismas.lt. Per šį 
portalą gauti elektroniniai dokumentai iškart tampa ma-
tomi bylos šalims, prisijungusioms prie šio portalo, taip 
pat čia matomas ir bet koks į LITEKO sistemą įvestas nau-
jas procesinis įvykis: kolegijos sudėties, teismo posėdžio 
datos paskyrimas ir pan. Kadangi VRK yra šio portalo var-
totoja, keitimasis informacija gerokai pagreitėja. Pasitaiko 
atvejų, kad rinkimų skundai yra gaunami prieš pat darbo 
pabaigą, tuomet dirbame ir pasibaigus darbo laikui, ir sa-
vaitgaliais“, – sakė D. Hoppenienė.

Tais atvejais, kai skundas dėl rinkimų teismą pasiekia 
penktadienio vakarą, savo dienotvarkę tenka koreguoti 
ir teismo kancleriui. „Paaiškėjus, jog byla bus nagrinėjama 
savaitgalį, tenka organizuoti teismo darbą poilsio dieno-
mis: derinama, kad į darbą teisme savaitgalį atvyktų tei-
sėjų padėjėjai, teismo raštinės vedėja ar jos pavaduotoja, 
teismo posėdžių sekretorė, informacinių technologijų  

specialistas, kiti atsakingi darbuotojai. Taip pat yra derina-
ma, kad teismą saugotų viešosios policijos rinktinės ap-
saugos darbuotojai ar, esant būtinybei, operatyvi policijos 
mobilioji kuopa, kadangi teismas nėra saugomas išeiginė-
mis dienomis“, – teigė teismo kancleris Z. Karalius.

Daugiausia skundų dėl rinkimų į Seimą  
ir savivaldybių tarybas

Su rinkimais susijusių skundų skaičius LVAT kasmet kinta 
nuo 12 iki 70. Jis priklauso nuo tais metais Lietuvoje vyks-
tančių rinkimų. Rinkimų bylų gerokai padaugėja vykstant 
rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą, taip pat į savival-
dybių tarybas. Mažiau bylų gaunama dėl Lietuvos Respub-
likos Prezidento rinkimų organizavimo. 2013 m. rinkimų 
bylų iš viso buvo gauta 12. O 2012 m., kai vyko rinkimai 
į Lietuvos Respublikos Seimą, LVAT gavo ir išnagrinėjo 
32 skundus, per 2011 m., kai vyko rinkimai į savivaldybių 
tarybas, LVAT iš viso gavo net 69 skundus. Šiais metais 
teisme jau yra gauta 16 skundų dėl Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą, taip 
pat yra gauta skundų, susijusių su praėjusiais savivaldybių 
tarybų rinkimais bei referendumo skelbimu. 

Zenonas Karalius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kancleris  

Dalia Hoppenienė  
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo raštinės vedėja 



Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie teisiškai išprususio Lietuvos piliečio poreikį. 
Vyriausybė yra viešai įsipareigojusi pradėti koordinuoti Lietuvos visuomenės teisinio 
lavinimo procesus. Teisingumo ministerija ir kitos institucijos organizuoja renginius, rengia 
veiksmų planus, vykdo atskiras priemones, skirtas teisiniam žmonių suvokimui didinti. 
Aplinkui vykstančios iniciatyvos paskatino dar kartą pagalvoti, ką šiandien reiškia teisinis 
visuomenės švietimas ir kokius įsipareigojimus šioje srityje savo žmonėms turi valstybė.

KAM NAUDINGAS 
TEISINIS ŽMONIŲ 
NERAŠTINGUMAS?
Giedrė LASTAUSKIENĖ
Vilniaus universiteto Viešosios teisės katedros docentė

6     / 2 / 2014 /   TEISMAI.LT   /   KAM  NAUDINGAS TEISINIS ŽMONIŲ NERAŠTINGUMAS? 

Šarūno Mažeikos (DELFI) nuotr. 
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Nebe pirmas kartas 

Teisinis visuomenės švietimas – tai tema, kuria viešoji 
valdžia visada noriai kalba. O pasikeitus viešosios valdžios 
sudėčiai prie šios temos yra grįžtama vis su nauju įsismarka-
vimu, nusakant padėtį maždaug tokiais teiginiais: „Teisinio 
švietimo situacija Lietuvoje yra katastrofiška“; „Visuome-
nės apklausos rodo, kad Lietuvos žmonės pripažįsta, jog 
jiems labai trūksta teisinių žinių ir kad jie norėtų jų turėti 
daugiau“; „Iki šiol valdžios institucijos neskyrė pakankamai 
dėmesio teisiniam visuomenės švietimui“. Štai ir visai ne-
seniai – gegužės mėnesį – Teisingumo ministerijos organi-
zuotoje konferencijoje teisinio visuomenės švietimo tema 
gavome žinią, jog mūsų valstybė sieks iš esmės pakeisti 
esamą neva prastą padėtį, kad mūsų žmonės pagaliau 
taptų teisiškai raštingi ir išprusę.

baigtimi ir nenorintys „auginti“ bylų skaičiaus, galėtų būti 
objektyviausi vertintojai. „Teisinio švietimo lygis Lietuvoje la-
bai žemas. Dėl to į teismus besikreipiančių ir dėl ilgų teisinių 
procedūrų vargstančių žmonių skaičius nuolat auga, daugėja 
bylų teismuose“, – taip diskusijoje kalbėjo Teisėjų etikos ir 
drausmės komisijos pirmininkas Algis Norkūnas. 

Atrodytų, paradoksalu. Iš pirmo žvilgsnio faktas, jog 
žmonės suvokia savo teises kaip vertybę ir naudojasi svarbia 
garantija – galimybe apginti jas teisme, turėtų reikšti, kad 
tikslas pasiektas – žmonės yra linkę ginti savo teises civilizuo-
tomis teisinėmis priemonėmis, nespręsdami savo nesutari-
mų tamsiose tarpuvartėse. Tačiau tai pirmojo įspūdžio išva-
da, nes augantis kreipimosi į teismus skaičius visai nereiškia, 
jog auga ir visuomenės teisinis raštingumas. Norėčiau formu-
luoti hipotezę, kad būtent teisinis neraštingumas ir bendras 
socialinis kontekstas, kuriame nuolat kalbama išimtinai apie 
žmogaus teises, bet ne apie pareigas, sukuria prielaidas tam, 
kad vyktų manipuliavimas žmonių nuomonėmis, skatinant 
juos įsivelti į beprasmes ir dirbtinai sukonstruotas bylas, nors 
tokius ginčus iš tikrųjų būtų galima išspręsti visai kitomis, 
neteisminėmis, priemonėmis. Susiklosčius tokiai visuotinio 
skatinimo ginti savo teises situacijai didžiulis vaidmuo tenka 
advokatams, kurių laikysena ir padorumas dažnai nulemia 
pasekmes, iš pirmo žvilgsnio visai su tuo nesusijusias.

Teisinis neišprusimas – pragyvenimo šaltinis 

Pažymėtina, kad advokatas – tai profesija, kurios atstovai 
objektyviai yra suinteresuoti, kad ginčų būtų daug, žmonės 
kreiptųsi į teismus (ko jie dažniausiai negali padaryti be 
advokatų pagalbos), o ginčai tęstųsi kuo ilgiau (ši advokato 
profesijos dalis yra tiesiog apaugusi liaudiškais anekdotais 
apie nusiminusį advokatą, nes jo sūnus per vieną dieną 
išsprendžia ginčą, iš kurio daug dešimtmečių išsilaikė visa 
advokato giminė). 

 
„Vienas kitą nuolat į teismą 
duodantys žmonės kai kam yra 
geras pragyvenimo šaltinis.“
 

Tačiau iki to laiko, kai viešoji valdžia pradės mus visus 
lavinti teisiškai už visų mūsų pinigus, turėtume pirmiau-
sia rasti atsakymą į tokius klausimus: kokie gi turėtų būti 
teisinio visuomenės švietimo tikslai ir koks gi yra tas tei-
siškai išprususio žmogaus idealas? Tenka konstatuoti, kad 
konferencijos metu šiam klausimui buvo skirta akivaizdžiai 
per mažai dėmesio. Kadangi konferencijoje teko skaityti 
pranešimą, taip pat jaučiuosi už tai atsakinga – prisipažįs-
tu, kad sudalyvavusi šioje konferencijoje savo pranešimą 
norėčiau perrašyti.

Kuo mažiau žino, tuo daugiau bylinėjasi 

 Rengdamasi minėtam Teisingumo ministerijos renginiui, su 
didžiuliu susidomėjimu perskaičiau informaciją apie keletą 
dienų prieš tai Nacionalinėje teismų administracijoje įvykusią 
diskusiją „Teisiškai išprususi visuomenė: šiandien ir rytoj“ 
(matyt, Teisingumo ministerija dar nepradėjo koordinuoti 
veiklos teisinio švietimo srityje, nes norėjosi, kad šios dis-
kusijos vyktų po vienu stogu). Teisėjų nuomonę laikau itin 
svarbia, nes būtent teisėjai, neturintys suinteresuotumo bylų 

 

 

„Žmogus, įsisąmoninęs savo 
pareigas, nebeturės nuolat kovoti už 
savo teises – jei jis vykdys savo 
pareigas, tikrai retai jam prireiks 
kovos dėl savo teisių.“



Visai gali būti, kad dalis advokatų džiaugiasi žmonių 
noru bylinėtis ir tokį jų norą skatina. Viena vertus, advo-
katai, siekdami laimėti savo klientų bylas, visada yra patys 
kūrybiškiausi teisinės sistemos dalyviai, dažnai priverčiantys 
tobulėti net ir teisėjus. Tačiau, kita vertus, būtent advokatai 
dažnai yra patys didžiausi teisinių reformų stabdžiai – bent 
jau tokių reformų, kurios gali keisti jų įprastus darbo ir 
uždarbio principus. 

Pavyzdžiui, ar advokatai turėtų palaikyti mediacijos idėją, 
kuri reiškia greitą sprendimo, tenkinančio abi ginčo puses, 
suradimą? Gal jiems naudingiau turėti procedūrinėmis vin-
grybėmis apipintą teisminę bylą, užtikrinančią honorarą ilgą 
laikotarpį? Ypač įvertinant didžiulę konkurenciją tarp advo-
katų dėl klientų – Lietuvos advokatūros skelbiamais duome-

nimis, advokatų skaičius nuo beveik penkių šimtų 1995 m. 
išaugo iki dviejų tūkstančių šių metų pradžioje. Teisiškai 
išprususi visuomenė gali pradėti atpažinti tokius advokatus, 
kurie gyvena iš jų pačių sukurtų ginčų ir juos metai iš metų 
didžiulėmis pastangomis siekia laimėti, o jų sąmonė tiesiog 
blokuoja bent užuomazgą minties, kad galbūt verta klientui 
pasiūlyti kažkokią neteisminę, daug pigesnę ir greitesnę, gin-
čo sprendimo priemonę (pvz., derybas ar mediaciją). Ir nors 
tai atskiros teisinės diskusijos klausimas, bet tikrai galime 
daryti prielaidą, kad tam tikrai teisinės bendruomenės daliai 
vienas kitą nuolat į teismą duodantys žmonės kai kam yra 
geras pragyvenimo šaltinis (jokiu būdu nenoriu pasakyti, kad 
tokia yra visų advokatų pozicija, bet šioje bendruomenėje iš 
tikrųjų yra daug tokių, kurie tiesiog skatina klientą bylinėtis).

Savo teises žinome. O pareigas? 

Augantis teismuose nagrinėjamų bylų skaičius leidžia 
daryti dar vieną prielaidą – mūsų žmonės gyvena nuolati-
nėje priešpriešoje. Gegužės mėnesį vykusios konferencijos 
diskusijoje buvo pavartota labai tiksli frazė – mūsų visuo-
menė yra labai konfliktiška. Norėčiau papildyti šį teiginį pa-
sakydama, kad mūsų visuomenėje yra labai daug kalbama 
apie teises ir neproporcingai mažai – apie pareigas. 
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„Augantis teismuose 
nagrinėjamų bylų skaičius leidžia 
daryti dar vieną prielaidą – 
mūsų žmonės gyvena nuolatinėje 
priešpriešoje.“
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Iš tikrųjų visas mūsų gyvenimas yra tiesiog persunktas 
teisinių taisyklių. Teisinis švietimas prasideda, kai mama 
savo vaikui seka pasakas, iš kurių jis sužino, kaip reikia elgtis 
ir kaip negalima. Iš pasakų vaikas supranta, kad kiekvienas 
privalo gyventi pagal sutartas taisykles ir laikytis savo žo-
džio. Į mūsų visų sąmonę ir kalbą turi grįžti pamatinė teisės 
kategorija – pareiga, o viešoji valdžia iš tikrųjų gali ir turi 
padėti žmonėms tiksliai išsiaiškinti, kokias teisines pareigas 
jie turi ir kas gresia, jeigu tų pareigų neatliks.

Žmogus, įsisąmoninęs savo pareigas, nebeturės nuolat 
kovoti už savo teises – jei jis vykdys savo pareigas, tikrai 
retai jam prireiks kovos dėl savo teisių. Tiesa, valstybė taip 
pat privalo padėti žmogui identifikuoti situacijas, kai jam 
būtina teisės apsauga. Svarbu, kad tokiu atveju jis galėtų 
pradinius veiksmus atlikti pats – dažniausiai užteks, kad 
žmogus suvoktų valstybės sąrangą ir gebėtų kreiptis į tą 
instituciją, kuri yra atsakinga už vieno ar kito klausimo 
sprendimą (o ne į Prezidentę, Seimo pirmininkę ar – ge-
riausia – į abi kartu). Pritariu, kad tokio pobūdžio lavinimo 
veikla yra viešosios valdžios funkcija. Tačiau jokiu būdu 
neturėtume žmonėms suteikti viltį, kad jie bus išlavinti tiek, 
jog pradės manyti galį išsiversti be profesionalių teisininkų 
pagalbos. Tai būtų didžiulis apsirikimas, kuris „nuskandins“ 
teismus profaniškų reikalavimų liūne ir sukurs neištaisomas 
teisines klaidas.

 

 

 

 
savo žiniomis pro bono (už dyką), o valstybė tokią veiklą 
turėtų skatinti ir koordinuoti. Tokia veikla lyg ir vyksta, ta-
čiau arba nepakankamai paplitusi, arba apie ją per mažai 
kalbama.

Pavyzdžiui aš nežinočiau, kur kreiptis, jeigu norėčiau 
pasiūlyti teisinio švietimo užsiėmimus plačiajai visuomenei. 
Ypač būtų džiugu, kad į tokius bendravimo procesus kuo 
plačiau įsitrauktų teisėjai – dėl nemažėjančio žiniasklaidos 
mėgavimosi teise skelbti informaciją (kartais – neva infor-
maciją) ir kitų faktorių. Teisėjai kai kam vis dar atrodo kaip 
slaptas, atitrūkęs nuo gyvenimo ir įvairių ydų persmelktas 
klanas. Balsuoju „už“ atvirų durų dienas teismuose, kad jų 
metu visi galėtų pasivaikščioti po teismus, pasikalbėti su 
teisėjais apie jų darbą ir pomėgius. 

Tebeturiu labai daug abejonių dėl dažnai pasigirstan-
čio raginimo, kad teisėjai patys privalėtų aiškinti visuo-
menei savo sprendimus. Teismo sprendimas yra skirtas 
tam tikro teisinio ginčo dalyviams. Todėl paaiškinti jį 
visai visuomenei, neturinčiai ne tik kad teisinių žinių, 
bet dažnai ir jokios informacijos apie ginčo faktus, – tai 
iš tikrųjų didžiulis iššūkis žmogui, kurio amatas – ginčų 
sprendimas, o ne komunikacinių pranešimų perdavimas. 
Neabejoju, kad teisėjai, jaučiantys, kad turi tam gebėji-
mų, tikrai galėtų būti matomi ir girdimi viešojoje erdvėje 
(jau turime ir teisėjų kuriamų tinklaraščių, ir pirmąsias 
„teisėjų spaudai“ instituto užuomazgas). Tačiau many-
čiau, kad valstybė galėtų pasirūpinti, jog tokią funkciją 
(bendravimo su visuomene) atliktų specialiai tam rengti 
ir tą mokantys daryti žmonės. Teisėjas turėtų spręsti 
ginčą pagal teisę ir vidinį įsitikinimą, o ne rūpintis tuo, ar 
gebės įtikinti kažkokią neapibrėžtą auditoriją, kad ginčą 
jis išsprendė teisingai. Ne be pagrindo tam tikrose kultū-
rose tašką byloje teisėjas padeda plaktuko kaukštelėjimu. 
Ir išeina iš salės. 

Teisėjų vaidmuo 

Pati pagalvoju apie savo, kaip pilietės, įsipareigojimus 
visuomenei būtent teisinio lavinimo srityje. Pareigos 
kultūros nebuvimas sąlygojo ir faktą, kad mes dažnai 
nejaučiame pareigos atsilyginti visuomenei, kurioje mums 
buvo suteiktas išsilavinimas ir galimybė įgyti tam tikras 
kompetencijas. Manau, kad kiekviena teisinė bendruo-
menė ir kiekvienas jos narys turėtų jausti pareigą dalytis 

„Teisėjų nuomonę laikau itin svarbia, 
nes būtent teisėjai, neturintys 
suinteresuotumo bylų baigtimi ir 
nenorintys „auginti“ bylų skaičiaus,  
galėtų būti objektyviausi vertintojai.“

„Teisinis švietimas prasideda, 
kai mama savo vaikui 
seka pasakas, iš kurių jis 
sužino, kaip reikia 
elgtis ir kaip negalima.“



KODĖL SVARBU 
PAAIŠKINTI TEISĖJO SPRENDIMĄ 
PAPRASTA KALBA?

Vis daugiau teisėjų paskelbę sprendimus 
neskuba palikti teismo salės. Proceso 
dalyviai ir visi teismo salėje esantys 
žmonės paprašomi atsisėsti ir 
išklausyti žodžiu sprendimo 
motyvus. Apie vis dar diskutuotiną 
teismo sprendimų motyvų 
išaiškinimą TEISMAI.LT kalbėjo su 
Šiaulių apygardos teismo 
teisėju Vytautu KURSEVIČIUMI. 
Jo nuomone, tai ne tik teismo 
proceso, bet ir kultūros, 
pagarbos visiems dalis.

Vytautas JONČAS
Šiaulių apygardos teismo pirmininko  
padėjėjas ryšiams su visuomene 

Živilė NAVICKAITĖ-BABKIN
Nacionalinės teismų administracijos  
Komunikacijos skyriaus vedėja

Po kiekvieno teismo posėdžio stengiatės paprasta 
kalba žmonėms paaiškinti savo sprendimus.  
Kodėl tai taip svarbu, juk viskas būna surašyta juodu 
ant balto teismo nutartyje ar kitame dokumente,  
kurį visi norintys gali perskaityti? 

Jau seniai visuomenėje ir tarp teisėjų vyksta rimta diskusi-
ja – privalo teisėjas paaiškinti savo priimto sprendimo mo-
tyvus ir priežastis, lėmusias jo apsisprendimą, ar ne. Laikausi 
tos nuomonės ir pozicijos, kad teisėjas turi būti aktyvus ir 
tokiu būdu eiti arčiau visuomenės. Tačiau geriausia spren-

dimą paaiškinti ne kur nors teismo koridoriuje ar kabinete, 

o teismo salėje. Teisingumas negali būti vykdomas gatvėje 

ar patvoryje. Viskas – nuo teismo patalpų, teisėjo elgesio 

iki personalo kompetencijos ir dėmesingumo – turi dvelkti 

pagarba teisei, įstatymui, žmogui ir Valstybei. 

Taip, teismo priimto sprendimo motyvai pateikiami 

sprendimo aprašomojoje ir motyvuojamojoje dalyse, taigi 

tarsi tuo teismo darbas konkrečioje byloje gali būti ir baig-

tas. Imkite ir skaitykite, ir tatai skaitydami permanykite visą 

Vytautas Kursevičius 
Šiaulių apygardos teismo teisėjas
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gražiai sudėliotą teisinę ekvilibristiką. Tačiau dažnai žmogus, 
skaitydamas sprendimą, kuriame daug teisinės kalbos, 
nesuprantamų ir teisinių terminų, negali visko suvokti, juo 
labiau kai motyvai skaitomi greitakalbe, be intonacijos ir 
pan. Bet... įsivaizduokite ir kitą situaciją: teisėjas, paskelbęs 
rezoliucinę sprendimo dalį, maloniai visus pakviečia prisėsti 
ir paprasta, žmogiška kalba paaiškina, kodėl jis vienos šalies 
argumentus priima, o kitos vertina kiek atsargiau arba iš 
viso atmeta. Paaiškina, kokie buvo teismo svarstymai ir 
apmąstymai, kai reikėjo rinktis, kurios šalies reikalavimą 
tenkinti arba pripažinti aplinkybes įrodytomis. Tokiu 
atveju teisėjas iš dalies tampa lyg ir teisės, įstatymo normų 
ir faktinių aplinkybių aiškintoju žmogui paprasta kalba ir 
priimtinesne forma.

Tokia jau teisėjo darbo dalia, kad paskelbus jo 
sprendimą salėje kyla nepatenkintųjų šurmulys. 
Tačiau po trumpo teisėjo monologo tas triukšmas lyg 
ir aprimsta. Negi žmonės susitaiko su sprendimu? 

Emocijos būdingos ne tik salėje sėdintiems žmonėms. Jos 
paliečia ir teisėją. Juk neretam teisėjui dreba balsas, kai reikia 
skaityti nuosprendį ar sprendimą, susijusį su kažkuo ypač 
svarbiu visiems, jau nekalbant apie konkrečius žmones, kurie 
tiesiogiai susiję su procesiniu dokumentu: štai bausmė – įka-
linimas iki gyvos galvos. Tik bejausmis tai gali priimti ramiai, 
be emocijų, tik nesigilinantis ir nemąstantis žmogus gali 
nereaguoti į tokį sprendimą. Teisėjui toks sprendimas taip 
pat sukelia daug emocijų, kurias privalu slėpti. Todėl trumpas 
monologas paskelbus sprendimą, suprantamas paaiškinimas, 
kodėl, už ką ir kokie motyvai lėmė, padeda visiems nusira-
minti. Žmogus staiga pamato prieš save jau ne tik formalų 
teisėją, bet ir žmogų, kuris supranta jį, nesvarbu, ar nusikal-
tėlis, ar nusikaltimo auka. Žinoma, ir šiuo atveju svarbu, kad 
teisėjas išliktų orus, neabejojantis dėl priimto sprendimo, 
kartu dėmesingas, paprastas ir jautrus.  

Toks teisėjo bendravimas su žmonėmis labai aktualus,  
kai byla susijusi su viešuoju interesu, visuomenėje 
sukėlusi didelį atgarsį. Paaiškinti bylos motyvus svarbu 
ne tik proceso dalyviams, bet ir žiniasklaidos atstovams, 
visuomenininkams. Ar tokiu atveju nebaisu perimti 
besiteisinančio dėl savo sprendimo teisėjo vaidmenį?

Viešojo intereso apsaugą ir gynimą žmogus ne visuomet 
aiškiai supranta. Paprastam žmogui gali atrodyti, kad jo 
asmeniniai interesai yra mažiau svarbūs už viešuosius. 
Žmogui būdinga daugiau rūpintis savimi, o ne kitais. Tai 
normalu. Todėl teisėjo pareiga priėmus su viešuoju interesu 
susijusį sprendimą labai nuosekliai ir įtikinamai paaiškinti, 
kodėl šiuo atveju buvo labiau paisoma visų, bet ne vieno 
asmens interesų. Viską išaiškinus neretai galima išgirsti iš-
vadą: „Na, ką gi, pats esu kažkiek kaltas...“ Gal ne iš karto tai 
įsisąmoninama, bet laikas viską sudėlioja į savo vietas. 

Taip, toks bendravimas su proceso dalyviais yra betarpiš-
kesnis, mažiau formalus, tačiau jokiu būdu teisėjo kalba ne-
gali virsti pasiaiškinimu, pasiteisinimu ar panašiai. Teisėjas turi 
išlikti orus, neabejojantis ir užtikrintas dėl priimto sprendimo. 
Tikėjimas tuo, kas buvo nuspręsta, labai svarbus šalims, nes 
leidžia labiau pasitikėti teismo ir teisėjo kompetencija.

Sprendimo motyvus aiškindamas teisėjas savais 
žodžiais gali pasakyti ir ne visai tai, kas išdėstyta bylos 
dokumentuose, o tai jau gali būti susiję ir su teisėjo 
nešališkumo principu. Ar Jūs iš anksto, dar prieš 
nuosprendžio paskelbimą, apgalvojate savo kalbą, kad 
vėliau ji nebūtų interpretuojama? 

Sutinku, kad tai labai svarbus momentas. Gal dėl šios prie-
žasties teisėjai nelabai linkę aiškinti savo priimtų procesinių 
sprendimų. Bet teisėjas, rašęs sprendimo motyvus, nagrinėjęs 
bylos dokumentus ir išklausęs procese dalyvavusių asmenų 
paaiškinimus, gerai žino visą bylos medžiagą, todėl suklysti la-
bai sunku. Aš asmeniškai visada apgalvoju ir pasirašau esmines 
tezes, kurios man kalbant primena kryptį. Kalba ne iš rašto 
daug vaizdingesnė, be to, tekstas labai pririša ir kausto mintis, 
todėl toks kalbėjimas yra negyvas, neįdomus. Nereikia labai 
išsiplėsti, kalbėti apie tai, kas nebuvo nagrinėta ir tirta byloje.

Ką Jums, teisėjui, duoda toks betarpiškas bendravimas 
su visuomene? Ar visada po to jaučiate palengvėjimą?

Ko gero, visada. Tuomet atrodo, kad, tikėdamas tuo, ką darau, 
savo pareigą atlikau sąžiningai ir teisingai, sprendimą pagrin-
džiau argumentais ir motyvais, kurie visiems suprantami. Ir 
juos paaiškinau tiek, kiek to reikėjo konkrečioje situacijoje. 

 

 

„Teisėjas iš dalies tampa 
lyg ir teisės, įstatymo normų 
ir faktinių aplinkybių aiškintoju 
žmogui paprasta kalba ir 
priimtinesne forma.“



KOMENTUOJA 

Iwaras ARNSTADAS
Norvegijos teismų  
administracijos Komunikacijos  
departamento vyresnysis 
patarėjas

Su teismais tiesiogiai susiduria tik labai maža visuomenės 
dalis, dauguma žmonių nuomonę apie teismų darbą 
susidaro iš žiniasklaidos priemonių. Taigi teisėjams būtina 
komunikuoti ne tik su proceso šalimis, joms aiškiai ir 
suprantamai išdėstant sprendimų motyvus, bet ir su 
žiniasklaida.  

Norvegijoje teisėjai, skelbdami sprendimus proceso 
šalims, juos stengiasi paaiškinti taip, kad visi supratų ir 
nekiltų abejonių. Sprendimų viešai komentuoti žinias-
klaidos priemonėse jie neprivalo ir to nedaro. Kaip ir 
daugelyje kitų Europos valstybių, Norvegijoje su žinias-
klaida bendrauja „teisėjai spaudai“ (press judges). Šis 
institutas įkurtas dar 2007 m. Tuo metu tai buvo bendra 
Norvegijos teismų administracijos ir Teisėjų asociacijos 
iniciatyva, kurios tikslas – užtikrinti teismų skaidrumą ir 
didinti visuomenės žinias apie teismų darbą. 

Šiuo metu Norvegijoje suburta 11 „teisėjų spau-
dai“ grupė. Juos parenka Teisėjų asociacija, o NTA 
organizuoja tokių teisėjų mokymus ir pataria jiems 
tam tikrose situacijose. Šie teisėjai kalba ne visos 
teismų sistemos, bet savo vardu, tačiau puikiai suvo-
kia, kad jų komentaras gali turėti įtakos visos teismų 
sistemos įvaizdžiui. Jie komentuoja ne tik sprendimus, 

„Išversti“ teismų sprendimus į visuotinai suprantamą 
kalbą, kad suprastų teismų veikla suinteresuotos šalys, yra 
kone būtina. Žurnalistai dažniausiai yra geriausi tarpinin-
kai bendraujant su organizacijos tikslinėmis auditorijomis. 
Norint suvokti, kam to reikia, visų pirma reikia supratimo, 
kuris dažniausiai ateina iš kompetencijos ryšių su visuo-
mene srityje. Tad siūlymai ir kitų Europos šalių geroji 
praktika, kai yra apmokomi „teisėjai spaudai“ arba teis-
muose paskiriami asmenys šiai veiklai, yra sveikinti ryšių 
su visuomene specialistų bendruomenės gretose. Ir dar 
vienas kone svarbiausias faktorius yra ryšių su visuomene 
specialisto ir vadovo tarpusavio bendradarbiavimas bei 
supratimas: kad ir kaip būtų gaila, kol nėra supratimo ir 
vadovybės palaikymo ryšių su visuomene veiklos srityje, 
geriausių rezultatų neverta tikėtis. 

bet ir teikia bendrą informaciją apie teismų sistemos 
veiklą. Vieno iš teisėjų tinklaraštis jau susilaukė didelio 
visuomenės susidomėjimo. 

„Teisėjų spaudai“ institutas turi keletą privalumų. Pirma, 
teisėjai gali paprastai paaiškinti susidariusią situaciją arba 
išdėstyti bendrus procesinius dalykus, dėl ko teismas veikė 
vienaip ar kitaip. Antra, tai didesnio atvirumo visuomenei 
ženklas – teismai visada teikia komentarus, nes neturi, ką 
slėpti. Trečia, tokie teisėjai įgyja daugiau laisvės kalbėdami 
nei tie, kurie priėmė konkretų sprendimą. Tačiau jų komen-
tarai negali sukelti jokių abejonių dėl galimo poveikio bylai. 
Paprastai „teisėjai spaudai“ paaiškina, kaip vyks procesas, 
kiek ir kodėl jis gali trukti, ką nusprendė teismas ir kodėl.

Norvegijoje teisėjai, tapę „teisėjais spaudai“, šią pareigą 
atlieka savanoriškai ir neatlygintinai, jų darbo krūvis 
taip pat nemažinamas, todėl tokį darbą dirbti gali tik 
entuzias tai, suvokiantys šio instituto reikšmę didinant 
teismų veiklos atvirumą ir skaidrumą. 

Pavyzdžiui, Breiviko teroro byloje Oslo apygardos 
teisme „teisėjai spaudai“ nuolat teikė komentarus vietinei 
ir kitų šalių žiniasklaidai, ne kartą dalyvavo TV laidose. 
Tačiau įprastais atvejais su televizija bendrauti daug 
netenka – komentarai žiniasklaidai teikiami el. paštu arba 
telefonu. 
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Justas JASKONIS
Lietuvos ryšių su  
visuomene specialistų sąjungos 
pirmininkės pavaduotojas



būsimų darbo sąlygų. Šiuo metu nerimą kelia ir nauji teisės 
aktų, reglamentuosiančių teisėjų pensijas, projektai. Taip 
pat teisėjų bendruomenei ar bent jau didžiajai daugumai 
sąžiningai pareigas atliekančių teisėjų skaudu dėl menko 
visuomenės pasitikėjimo teismais.

TEISĖJŲ ASOCIACIJOS  
PIRMININKAS: 
„SKUBOTAS  

TEISINGUMAS 
VĖLIAU LABAI 

BRANGIAI 
KAINUOJA“

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos (LRTA) įgaliotinių susirinkime šios 
visuomeninės organizacijos pirmininku buvo išrinktas Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjas Ramūnas Gadliauskas. Kokius dvidešimtmečio 
jubiliejų minėjusios visuomeninės teisėjų organizacijos veiklos prioritetus 
mato jos naujasis pirmininkas? Ko asociacija ketina imtis, kad apgintų teisėjų 
nepriklausomumo principą? Kaip sprendžiama netolygaus teisėjų darbo krūvio 
problema? Ar teisėjo profesija nepraranda savo prestižo? Apie tai TEISMAI.LT 
kalbėjosi su LRTA pirmininku R. GADLIAUSKU.  

Sigita JACINEVIČIENĖ-BALTADUONĖ
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 
padėjėja ryšiams su visuomene

Kas šiandien labiausiai jaudina teisėjų bendruomenę?

Aktualiausia problema išlieka teisėjų darbo krūvis ir jo 
netolygumas. Šią problemą bandyta spręsti įvairiais būdais, 
tarp jų ir numatoma teismų reforma. Tačiau tai kartu iške-
lia ir dar vieną problemą – teisėjų netikrumą dėl ateities, 
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Paskutiniųjų viešų apklausų, kuriose lyginamos visos 
valstybinės institucijos, duomenimis, visuomenės 
pasitikėjimas teismais pakilo 4,3 proc. ir siekia 
21 proc., o Vidaus reikalų ministerijos atlikta  
apklausa apie teisėsaugos institucijų darbą rodo,  
kad šia institucija pasitiki pusė šalies gyventojų.  
Tačiau teismo, kaip institucijos, puolimas, kritika 
anaiptol nesumažėjo. Nesibodi ir politikai viešai 
reikšti nepasitikėjimo teismais, teisėjais.  
Ko ketinate imtis, kad apgintumėte teisėjų  
nepriklausomumo principą?

Visuomenėje tapo madinga menkinti visas valdžios 
institucijas, todėl teismai nėra išimtis. Neturime teisės 
atimti kiekvieno piliečio galimybę išsakyti savo nuomonę 
apie teismus ar teisėjus, tačiau ta nuomonė turėtų būti 
pagrįsta tikrais faktais ir sava patirtimi, o ne tendencingai 
suformuota. Gaila, kad politikai kai kada pasinaudoja 
savo padėtimi ir populistiniais tikslais reiškia nepagrįstą 
kritiką teismams. 

LRTA visada reagavo ir toliau reaguos tiek į politikų, 
tiek į kitų asmenų pasikėsinimus į teisėjų nepriklauso-
mumą. Formaliosios teisėjų nepriklausomumo garantijos 
įtvirtintos teisės aktuose. Dauguma teisėjų bendruome-
nės narių ir stengiasi būti faktiškai nepriklausomi nuo 
išorės veiksnių – politinės ar ekonominės įtakos. Sunkiau 
nereaguoti į netinkamą proceso dalyvių elgesį, nepagrįstą 
kritiką žiniasklaidoje, tinkamai valdyti emocijas. Kartu 
kolegos privalo prisiminti, kad visada yra priklausomi nuo 
savo sąžinės, kad yra tos pačios visuomenės nariai, tik 
atliekantys jiems pavestą labai svarbią teisingumo vykdy-
mo funkciją. 

 
Kokia teisėjų bendruomenės pozicija dėl numatomos 
teismų reformos ir konkrečių jos žingsnių?  
Koks Asociacijos vaidmuo šiame procese? 

LRTA mano, kad apgalvota teismų reforma būtų nau-
dinga tiek visuomenei, tiek patiems teismams. Tačiau 
šiuo metu reformos iniciatyva nebuvo palaikyta vykdo-
mosios valdžios koridoriuose ir kuriam laikui atidedama. 
Visą laiką raginame teisėjų bendruomenės narius atvirai 
išsakyti visus savo pasiūlymus ar nuogąstavimus teisėjų 
savivaldos organizacijoms, be kokios nors baimės reikšti 
savo nuomonę. Asociacija stengsis, kad teismų reformos 
metu, jei ji būtų pradėta, nebūtų bloginamos teisėjų 
darbo sąlygos, materialinis teismų aprūpinimas, kad 
teismas nebūtų sunkiau pasiekiamas bylos dalyviams.

Viena mėgstamiausių žiniasklaidos temų – įvairūs 
teisėjų prasižengimai ir nuodėmės. Neretai – reiškiami 
nepatenkintų sprendimais piliečių, nenorinčių 
pripažinti savo kaltės, neatitinkantys tikrovės. 
Kaip asociacija padeda savo nariams apsiginti nuo 
nepagrįstų puldinėjimų, kaltinimų?

Jei Asociacijos narys pageidauja, LRTA visada skiria 
atstovą, kuris padeda teisėjui gintis tiek Teisėjų etikos 
ir drausmės komisijoje (TEDK), tiek ir Teisėjų garbės 
teisme (TGT). Kiek man žinoma, teisėjų etikos pažeidi-
mų skaičius nedidėja ir yra gana pastovus, o tam labai 
didelę reikšmę turi ir teisėjų susitikimai su TEDK ir TGT 
nariais, mokymai etikos klausimais, teikiamos konsulta-
cijos. Be to, LRTA iniciatyva peržiūrimas teisėjų etikos 
kodeksas, atliekama jo lyginamoji analizė su panašiais 
užsienio šalių dokumentais. Manome, kad šis kodeksas 
neturėtų būti labai detalus ir smulkmeniškas.

Pagaliau sulaukėme ir Konstitucinio Teismo išaiški-
nimo, dėl kokių profesinių pažeidimų teisėjas gali būti 
traukiamas drausminėn atsakomybėn. Konstitucinio 
Teismo šių metų kovo 10 d. sprendime pabrėžiama, 
kad teisėjui turėtų būti taikoma drausminė atsako-
mybė tais atvejais, kai teisėjui priimant sprendimus 
nuolat kartojasi šiurkščios, akivaizdžios teisės aiškini-
mo ar taikymo klaidos, šiurkštūs, akivaizdūs proceso 
įstatymų pažeidimai. Kartu pažymėta, jog vien tai, kad 
aukštesnės instancijos teismas, proceso įstatymų nu-
statyta tvarka peržiūrėjęs teisėjo priimtą sprendimą, jį 
pakeitė arba panaikino dėl jį priimant padarytų teisės 
aiškinimo ir (arba) taikymo klaidų, proceso įstatymų 
pažeidimų, nereiškia, kad yra pagrindas taikyti teisėjui 
drausminę atsakomybę.

 
„Šiuo metu Lietuvoje teisėjo 
profesiją renkasi tikrai ne tie, 
kuriems rūpi tik prestižas ir 
materialinės gėrybės. 
Šių dalykų lengviau pasiekiama 
kitose teisinio išsilavinimo 
reikalaujančiose srityse.“
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„Gaila, kad politikai kai kada pasinaudoja 
savo padėtimi ir populistiniais tikslais 
reiškia nepagrįstą kritiką teismams.“
 

teisėjas turės po padėjėją – šiuo metu 770 teisėjų padeda 
tik šiek tiek daugiau nei 500 padėjėjų. Ši problema itin ak-
tuali apylinkių teismuose. Kai kur vienas padėjėjas padeda 
net trims teisėjams.

   
Visame pasaulyje teisėjo profesija yra  
prestižinė ir teisėjais tampa tik patys gabiausi, 
nepriekaištingos reputacijos žmonės.  
O Lietuvoje? 

Kiekviena profesija turi savo teigiamų ir neigiamų pusių. 
Sąžiningai pareigas atliekantis žmogus visada jaus įtam-
pą ir atsakomybę dėl priimamų sprendimų. Tai kaina, 
kurią mes mokame už teisėjo statusą ir didesnes socia-
lines garantijas. Šiuo metu Lietuvoje teisėjo profesiją 
renkasi tikrai ne tie, kuriems rūpi tik prestižas ir mate-
rialinės gėrybės. Šių dalykų lengviau pasiekiama kitose 
teisinio išsilavinimo reikalaujančiose srityse. Aš pats 
profesijos nekeisčiau, nes būtent čia itin platus teisės 
normų taikymas siejasi su priimamų sprendimų nepri-
klausomumu.

Noriu palinkėti kolegoms teisėjams drąsos priimant 
sprendimus ir išsakant savo nuomonę. O po įtempto 
darbo visiems linkiu rasti laiko maloniems laisvalaikio 
užsiėmimams – sportui, menui, gamtai, kelionėms. 

Teisėjų darbo krūvis yra labai didelis.  
Ar teisėjų asociacija ieško būdų, kaip spręsti 
šią problemą?   

2013 m. LRTA užsakė išsamų darbo sąlygų ir darbo krūvio 
tyrimą dviejuose šalies teismuose. Gavę šio tyrimo rezul-
tatus, galėsime pateikti specialistų nuomonę apie tai, ko-
kiomis sąlygomis tenka dirbti teisėjams ir teismų darbuo-
tojams. Tačiau sunkiai įsivaizduoju teisės aktą, kuris galėtų 
nustatyti, kiek ir kokių bylų gali išnagrinėti teisėjas per 
darbo dieną, mėnesį ar metus. Tai priklauso nuo daugelio 
tiek objektyvių, tiek subjektyvių veiksnių. 

LRTA visada pasisakė prieš kai kurių procesinių termi-
nų nustatymą, papildomų funkcijų teismams perdavimą 
ir pan. Pigus ir skubotas teisingumas vėliau labai brangiai 
kainuoja. Apgailestaujame, kad jau beveik 10 metų valsty-
bė nesugebėjo įgyvendinti duoto pažado, jog kiekvienas 



APYLINKIŲ TEISĖJAI ĮRODĖ, 
KAD YRA LYGIATEISIAI TEISĖJŲ 
BENDRUOMENĖS NARIAI

Šiek tiek daugiau nei prieš penkerius metus teisėjų bendruomenėje padvelkė nauji 
vėjai. Kelių apylinkių teismų teisėjų entuziastų grupė nutarė, jog pribrendo laikas 
kurti Apylinkių teismų teisėjų organizaciją (toliau – ATTS arba Sąjunga), kuri gintų 
žemiausioje grandyje dirbančius teisėjus ir atstovautų jų interesams. Šiandien tai gana 
stipri organizacija, vienijanti beveik 200 narių. Apie šios Sąjungos nuveiktus darbus ir 
ateities planus TEISMAI.LT kalbasi su vienu iniciatyvinės grupės narių ir ATTS įkūrėjų, 
Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoju, dabartiniu Sąjungos 
pirmininku Vytautu  KRIKŠČIŪNU.

Aurelija ŽUTAUTIENĖ
TEISMAI.LT žurnalistė 
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Taigi 2008 m. rudenį, grįždami į namus iš Nacionalinėje 
teismų administracijoje organizuoto pasitarimo, trijų Panevė-
žio apygardos teismo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų 
pirmininkai labai aktyviai analizavo problemas bei jų spren-
dimo perspektyvą ir, nematydami kito kelio, nusprendė kurti 
teisėjų organizaciją, kovojančią už apylinkių teismų teisėjų 
interesus. Buvo nuspręsta, jog Sąjungos buveinė bus Pane-
vėžio mieste ir Sąjungą Registrų centre 2008 m. spalio 30 d. 
įregistravo 5 Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjai. Šiuo 
metu Sąjunga vienija beveik 200 narių iš 33 šalies teismų.     

Kaip naują reiškinį priėmė likusi teismų bendruomenė? 

Iš pradžių, o kartais ir dabar jaučiame aukštesniųjų lygių 
teismų kolegų ir kritišką, ir teigiamą vertinimą. Dabarti-
nės sudėties Teisėjų tarybos nuomonė ir Sąjungos narių 
vertinimas šioje savivaldos institucijoje yra teigiami. Tai 
mums didelis laimėjimas. Nuo pat susikūrimo ir šiuo metu 
jaučiame labai didelę Nacionalinės teismų administracijos 
paramą ir ją labai vertiname.      

Kaip atsitiko, kad esant jau vienai visuomeninei  
organizacijai – Teisėjų asociacijai – staiga kilo idėja 
kurti dar vieną – Apylinkių teismų teisėjų sąjungą?

Apylinkių teismų teisėjų sąjungos susikūrimą lėmė įvairios 
aplinkybės. Viena iš jų – nepakeliamas darbo krūvis. Apylin-
kių teismų teisėjai suvokė, jog teisėjų savivaldos institucijoje, 
taip pat Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijoje apylinkių 
teismų teisėjų interesai galėtų būti atstovaujami stipriau, 
šiose institucijose buvo mažai analizuojamos ir sprendžia-
mos šios pakopos teismų teisėjams kylančios problemos. 
Įstatymų projektai buvo rengiami ir priimami neatsižvel-
giant į vis didėjantį apylinkių teismų teisėjų darbo krūvį, į 
galimybes pasirengti ir nagrinėti jiems priskirtas bylas. 

Skaičiai buvo įspūdingi – oficialioje 2008 m. darbo 
krūvio analizėje nurodyta, jog apylinkių teismų bendras 
darbo krūvis, lyginant su 2007 m., padidėjo 25,8 procento. 
Kai kuriuose teismuose, pavyzdžiui, buvusiame Vilniaus 
miesto 1-ajame apylinkės teisme, darbo krūvis padidėjo net 
35,6 proc., o Radviliškio rajono apylinkės teisme – 44,7 proc.  

Jeigu būtų buvę užimti visi etatai, tai Radviliškio rajo-
no apylinkės teisme vienam teisėjui per metus būtų tekę 
išnagrinėti 851,83 bylos, o Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės 
teismo teisėjui – 648,30 bylos. 

Žinome, jog per metus yra apie 200 darbo dienų, tad 
nesunku apskaičiuoti, koks bylų krūvis teko vienam teisėjui 
per dieną. Be to, labai didelis darbo krūvis teko ir kitiems 
teismo darbuotojams: teisėjų padėjėjams, teismo posėdžių 
sekretoriams, raštinių darbuotojams. 

Sąjungos veikloje aktyviai dalyvauja ir buvę teisėjai. Nuotraukoje: 
teisėjas Vytautas Švetkauskas ir buvusi teisėja Birutė Plikynienė

2014 m. visuotinis Apylinkių teismų teisėjų sąjungos susirinkimas



Penkeri darbo metai ATTS. Jūs antrą kartą išrinktas 
Sąjungos pirmininku. Kokie nuveikti darbai apylinkių 
teismų ir visos teismų bendruomenės labui? 

Galime didžiuotis, kad būtent mūsų organizacija pasiekė, 
jog apylinkių teismų teisėjams Teisėjų taryboje šiuo metu 
atstovauja ne 3, o 5 mūsų kolegos iš apylinkių teismų. Džiau-
giamės, kad Sąjungos siekį pagaliau suprato ir įvertino Teisėjų 
taryba, Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Šiuo metu 
Sąjungos atstovai kviečiami į Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komitetą svarstyti įvairių įstatymų projektų, Sąjungos nuo-
monė yra vertinama, tačiau apgailestaujame, kad ne visada 
pavyksta įtikinti komitetą savo teisumu. 

Štai pavyzdys – Fizinių asmenų bankroto įstatymas. 
Kodėl šios kategorijos bylos priskirtos nagrinėti apylinkių, o 
ne apygardų teismams, iki šiol nėra konkretaus atsakymo. Juk 
juridinių asmenų bankroto bylas nagrinėja apygardų teismai.

Burdami vieningą ir profesionalią teisėjų bendruomenę, 
organizuojame mokslines konferencijas, kuriose dalyvauja 
ir patirtimi dalijasi šalyje žinomi specialistai, visuomenės 
atstovai. Stengiamės prisidėti prie teismų reformos būtinybės 
ir tikslų aiškinimo visuomenei. Sąjungos tiksluose yra įrašyta, 
jos sieksime darbo krūvio normalizavimo, suvienodinimo, 
todėl neturime jokio pagrindo prieštarauti reformai, kurios 
patys siekėme. Tačiau kol kas projektas tobulinamas ir jame 
daugiau klaustukų negu atsakymų, todėl mūsų pareiga šias 
abejones išsiaiškinti, padėti taisyti ir tobulinti reformos gaires.

Mūsų planuose – siekti, kad atsirastų metodika, kuri nusta-
tytų, kiek darbo laiko reikia skirti individualizuotai bylai tinkamai 
parengti ir išspręsti, priimti teisingą sprendimą. Taip pat būtina 
nustatyti, koks teisėjo darbo krūvis (bylų skaičius) yra laikytinas 
atitinkančiu įmanomą, normalų darbo krūvį, nes procesinės 
normos įpareigoja gautas bylas išnagrinėti nustatytais terminais. 

Teisėjų socialinės garantijos – taip pat mums rūpimas 
klausimas. Teisingumo ministerijos parengtas Teisėjų valsty-
binės pensijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas gero-
kai paveiktų visą savo gyvenimą teisingumui vykdyti atida-
vusių žmonių socialines garantijas. Jeigu statistinis apylinkių 

teismų teisėjas, išdirbęs 18 metų apylinkių teismuose, šiuo 
metu gauna apie 2 800 litų, tai priėmus siūlytus pakeitimus 
jo pensija siektų 1 440 litų.

Dalis ATTS narių išeina dirbti į aukštesnės instancijos 
teismus. Ar jie lieka Sąjungoje? 

Mūsų organizacija vienija išimtinai tik apylinkių teismų 
teisėjus, o tas, kuris perėjo į aukštesnės grandies teismą, auto-
matiškai išbraukiamas iš Sąjungos narių sąrašo. Tačiau mes vi-
sada pabrėžiame, jog visi jie yra laukiami mūsų susibūrimuo-
se ir, aišku, kas nori, lieka lyg Sąjungos garbės nariai. Sąjungos 
veikloje turi teisę dalyvauti ir teisėjai, išėję į užtarnautą poilsį. 
Turime tokių buvusių kolegų – ir gana aktyvių.

Kolegos yra garsiai mąstę, kad į Sąjungą galėtume priimti ir 
apygardų teismų teisėjus – juk jie daugelyje bylų yra pirmoji ins-
tancija. Ir norinčių yra. Šis klausimas galėtų būti išspręstas keičiant 
Įstatus ir pavadinimą, tačiau būtina žinoti, kiek yra norinčiųjų. 

Taigi dabar yra dvi visuomeninės teisėjų interesus 
ginančios organizacijos: Lietuvos Respublikos teismų 
asociacija ir Apylinkių teismų teisėjų sąjunga.  
Ar įmanomos šių dviejų organizacijų „jungtuvės“?  
Ar abiejų organizacijų tikslai skirtingi?

Galimybės susivienyti galbūt federacijos forma neatme-
tame. Tačiau yra daug spręstinų gana opių klausimų: atsto-
vavimo tam tikrų pakopų teismams proporcijos, tam tikras 
kolegiškas požiūris į „mažuosius brolius“ – apylinkių teismų 
teisėjus, bendros organizacijos įstatų koregavimas ir t. t. 

Besąlygiškas Sąjungos įsiliejimas į asociaciją su visais jos 
nariais, finansais ir visiškas Asociacijos įstatų pripažinimas, 
mano manymu, yra neįmanomas, nes tai prieštarautų 
patiems Sąjungos prioritetams ir idėjai. Mes privalome ginti 
žemiausios grandies teisėjų interesus. Juk jau yra pasitaikę 
atvejų, kai keičiant įstatymus vieniems teismams krūvis buvo 
mažintas perkeliant jį ant apylinkių teismų teisėjų pečių. 
Esant tokiai situacijai Asociacija niekaip negali veikti išvien su 
Sąjunga, nes iš esmės skiriasi organizacijų interesai. 

Tačiau kažkokia forma bendras darbas yra įmano-
mas. Tiek Apylinkių teismų teisėjų sąjunga, tiek Lietuvos 
Respublikos teisėjų asociacija turi daug bendrų interesų, 
noro vienyti teisėjus, rūpintis jų socialinėmis garantijomis. 
Akivaizdu, kad tiek veikdami kartu, tiek ir atskirai mes 
padedame teisėjams, teismų darbuotojams ne tik atlikti 
darbines pareigas, bet ir randame galimybių atsipalaiduoti, 
pabendrauti tarpusavyje betarpiškoje aplinkoje. 
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„Galime didžiuotis, kad būtent mūsų 
organizacija pasiekė, jog apylinkių teismų 
teisėjams Teisėjų taryboje šiuo metu 
atstovauja ne 3, o 5 mūsų kolegos.“



NACIONALINĖ TEISMŲ 
ADMINISTRACIJA 
TURI NAUJĄ VADOVĄ 
Živilė JOKIMAITĖ-DOLGICH
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovė spaudai

Sklandžią teismų veiklą siekianti užtikrinti įstaiga – Nacionalinė teismų 
administracija – turi naują vadovę. Laimėjusi atranką, ja tapo ilgą patirtį 
darbo teismuose sukaupusi Reda MOLIENĖ. Naujosios vadovės interviu 
žurnalui TEISMAI.LT atspindi jos nusiteikimą dirbti, taip pat požiūrį 
į teismų ir visuomenės santykį, matomus iššūkius teismų sistemoje ir 
planus, kaip juos įveikti. 

Reda Molienė
Nacionalinės teismų administracijos vadovė

Ką Jums reiškia tik ką pradėtos eiti Nacionalinės 
teismų administracijos (NTA) direktorės pareigos?

Visų pirma man tai reiškia nemenką iššūkį ir didelę atsa-
komybę. Vadovauti įstaigai, kuri aptarnauja teismus ir turi 
siekti patenkinti teismų lūkesčius bei poreikius įvairiose 
srityse, iš tiesų yra didžiulė atsakomybė. Puikiai suprantu, 
kad ir nuo mūsų įstaigos darbo priklauso, kaip teismams 
seksis atlikti pagrindinę savo funkciją – vykdyti teisingu-
mą. Privalome nuo teismų pečių nuimti sunkiąją 
administravimo naštą ir užtikrinti sąlygas sklandžiai 
dirbti. Kartu naujos pareigos – tai ir galimybė 
tobulėti, save realizuoti, siekti naujų tikslų ir 
juos įgyvendinti.  
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Įvairiuose teismuose (administraciniuose,  
Konstituciniame, Aukščiausiajame) dirbote daugiau 
nei dešimt metų. Ar naudinga ši patirtis einant  
naujas pareigas?

Minėtą patirtį vertinčiau kaip vieną didžiausių savo priva-
lumų einant šias pareigas. Išties naudinga žinoti teismų darbo 
„virtuvę“. Įgytos žinios, procesų išmanymas ir teismų darbo 
kasdienybės suvokimas padeda suprasti, ko teismai tikisi iš 
Nacionalinės teismų administracijos, ir siekti, kad tie lūkesčiai 
būtų patenkinti. Ši įstaiga turi ne tik reaguoti į išorės pokyčius 
ir teikti teismams siūlymus dėl sistemos tobulinimo, bet ir 
tiksliai suvokti teismų poreikius. 

teismo sprendimų) buvo rašomi ranka, nebuvo jokios 
teismų duomenų informacinės sistemos, net negalėjome 
įsivaizduoti tokių dalykų, kaip automatinis bylų skirsty-
mas. Šiandien teismuose jau turime moderniausias infor-
macines sistemas, kurios yra vienas pagrindinių pagalbinių 
įrankių teisingumo vykdymo procese. 

Kalbant ne tik apie apčiuopiamus ir plika akimi ma-
tomus pokyčius, galima tvirtai teigti, kad labai pasikeitė ir 
pats teisėjų bei teismų darbuotojų mentalitetas. Tapome 
atviresni, labiau bendraujantys, dalinamės patirtimi su 
kitais, mokomės iš užsienio valstybių gerosios praktikos 
pavyzdžių. Tai padarė įtaką ir visuomenės požiūriui į 
teismų darbą. Nors ir iš lėto, bet pasitikėjimo rodikliai šia 
sistema kyla. 

Pastaruoju metu kalbant apie visuomenės 
pasitikėjimą teisėsauga primenamas visuomenės 
teisinis išprusimas, nuo kurio neva priklauso šių 
institucijų veiklos vertinimas: kuo daugiau žino, tuo 
daugiau pasitiki. Kaip manote, ar mūsų visuomenei 
dar reikia didinti supratimą apie teisę? 

Nors yra nuomonių, kad mūsų visuomenė teisiškai la-
bai neišprususi, drįsčiau paprieštarauti. Mano asmenine 
nuomone, per pastaruosius 10 metų žmonių išprusimas 
akivaizdžiai išaugo. NTA vykdo daug įvairių projektų, 
kuriuose tenka bendrauti su jaunimu, matyti žmones, 
ateinančius į teismų atvirų durų dienas. Tokiuose susiti-
kimuose jaunų žmonių supratimas, smalsumas ir pilie-
tiškumas tiesiog stebina. Tai aiškiai matau ir pagal savo 
aštuoniolikmetę dukrą bei jos draugus. Džiaugiuosi, kad 
jie domisi politinėmis aktualijomis ir rūpinasi Lietuvos 
ateitimi, puikiai išmano, kaip veikia politinė sistema, val-
džių pasiskirstymas, ką veikia teismai ir kuo užsiima kitos 
institucijos. Tačiau kalbant šia tema tenka apgailestauti, 
kad tokio teisinio išprusimo, kuris būdingas didžiajai daliai 
išsilavinusių jaunų žmonių, deja, neretai stinga politikams 
ir kai kuriems nuomonių lyderiams.

Kokius matote šiuo metu pagrindinius teismų  
sistemos iššūkius?

Pirmiausia norėtųsi išskirti iššūkius, susijusius su teisingu-
mo vykdymo procesu. Galime pasidžiaugti, kad Europos 
Sąjungoje esame vieni greičiausiai nagrinėjančių bylas 
teismuose. Dėl teisėjams tenkančių didžiulių kiekių na-
grinėjamų bylų ir nuolatinio spaudimo greitinti procesą 

 
„Kaip ir nemaža teismuose dirbančių 
žmonių dalis, taip ir aš, esu kritikavusi 
tam tikras NTA iniciatyvas, priimamus 
sprendimus. Tai kartais atrodydavo kaip 
netikslingas papildomas darbas. 
Dabar mano nuomonė pasikeitė.“
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Ar pasikeitė Jūsų nuomonė apie NTA pradėjus čia dirbti?

Tiesą pasakius, taip. Negalėčiau sakyti, kad radikaliai, bet 
požiūrio pokyčiai įvyko. Kaip ir nemaža teismuose dirbančių 
žmonių dalis, taip ir aš, esu kritikavusi tam tikras NTA inicia-
tyvas, priimamus sprendimus, pavedimus teismams, prašy-
mus pateikti informaciją. Tai kartais atrodydavo kaip netiks-
lingas papildomas darbas. Dabar mano nuomonė pasikeitė. 
Atėjusi čia dirbti pamačiau, kad NTA specialistų ketinimai yra 
patys geriausi, o naujos iniciatyvos, kurios, žinoma, reikalauja 
papildomų pastangų ir darbo, ir padeda mums visiems judėti 
į priekį. Žinoma, kaip ir visose kitose gyvenimo srityse, taip ir 
teismų sistemoje naujovės yra priimamos sunkiai, todėl labai 
svarbu visada tinkamai paruošti žmones pokyčiams ir prieš 
priimant sprendimus suderinti pozicijas, išsidiskutuoti. 

Kaip keitėsi teismų sistema nuo tada, kai pradėjote 
joje dirbti, – 1999 m.?

Pokyčiai yra akivaizdūs ir tikrai dideli, nors pati teismų 
sistema pakankamai konservatoriška. Tuo metu, kai pra-
dėjau dirbti teismuose, nemažai dokumentų (taip pat ir 
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neretai nelieka galimybių teisėjams įsigilinti į bylos esmę. 
Tad šiuo atveju turime ieškoti balanso tarp proceso ope-
ratyvumo ir kokybės. Šį iššūkį turime įveikti. Galbūt tai 
galėtų būti darbo krūvio mažinimas tose srityse, kuriose 
funkcijas iš teismų galėtų perimti kitos institucijos. Tokiu 
būdu teisėjai galėtų susikoncentruoti į sudėtingų teisinių 
ginčų sprendimą.

Antrasis iššūkis, sakyčiau, yra administravimo kokybė. 
Teisingumo vykdymas ir efektyvus teismų sistemos darbas 
yra neatsiejama nuo gero administravimo. Čia yra daug 
pradėtų iniciatyvų: kokybės sistemų diegimas teismuose, 
paslaugų gerinimo ir efektyvinimo procesai. Visa tai turi-
me tęsti, nepamiršdami balanso tarp efektyvaus adminis-
travimo ir teismų nepriklausomumo principo išlaikymo.

 
NTA jau keleri metai iš eilės teismų sistemai tobulinti 
stengiasi pritraukti tarptautines lėšas,  
įgyvendina nemažai projektų. Iš kurių projektų 
tikitės daugiausia naudos teismams ir visuomenei?  

Šiuo metu NTA iš viso vykdo 15 skirtingų projektų, finan-
suojamų tarptautinėmis ir Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšomis. Išskirčiau tiesiogiai su teismų veikla susijusius pro-
jektus, suteikiančius daug vilčių pokyčiams. Vienas tokių – 

vaizdo konferencijų įrangos diegimo teismuose projektas, 
finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos lėšomis. Jis padės nuo-
toliniu būdu apklausti liudytojus ir nukentėjusiuosius, iš 
dalies turėtų palengvinti ir situacijas, kai teismų procesuose 
dalyvauja laisvės atėmimo vietose esantys asmenys. Tokių 
asmenų pervežimas į teismą reikalauja daug lėšų, išteklių 
ir laiko. Juk tokie procesai vyksta ne tik nagrinėjant bau-
džiamąsias, bet ir administracines bylas, kuriose nuteistieji 
skundžiasi, kad pažeidžiamos jų teisės. Naudojantis nauja 
įranga, nuteistųjų apklausos galės vykti nuotoliniu būdu, 
tiesiai iš įkalinimo įstaigų. 

Taip pat išskirčiau tris pagal Norvegijos finansinio 
mechanizmo programą įgyvendinamus projektus. Iš jų 
būtina paminėti bent du. Pirmasis – teismų informacinės 
sistemos LITEKO tobulinimo ir modernizavimo projektas, 
kuris yra gyvybiškai svarbus, siekiant toliau plėtoti elek-
tronines teismų paslaugas ir užtikrinti LITEKO sistemos 
veikimą. Antrasis, NTA laikomas prioritetiniu, – saugumo 
užtikrinimo teismuose projektas, kurio viena dalis yra 
skirta nukentėjusių ir liudytojų psichologinio komforto 
didinimui teismuose, o antroji dalis – fizinei teismų ap-
saugai užtikrinti. 

Nacionalinė teismų administracija
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LIETUVIAI NAMUOSE 
SMURTAUJA APSVAIGĘ 
NUO ALKOHOLIO

Smurtas artimoje aplinkoje pastaraisiais metais Lietuvoje yra ypač aktuali problema. 
Jai spręsti buvo priimtas Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 
įstatymas, keičiamas Baudžiamasis kodeksas. Vienas iš aktyviai veikiančiųjų dalyvių šiame 
kontekste yra teismas, kuris smurtautojams taiko baudžiamąją atsakomybę.
TEISMAI.LT pakalbino Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoją 
Aleną PIESLIAKĄ, kuris, paskatintas visuomenės ir žiniasklaidos domėjimosi smurto 
artimoje aplinkoje problemomis, atliko Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. veiklos 
nagrinėjant su smurtu artimoje aplinkoje susijusias bylas tyrimą.

Airinė ŠERELYTĖ
Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
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Kokios priežastys paskatino atlikti šį tyrimą? 

Šį tyrimą atlikti paskatino vis dažniau pasigirstanti teismų 
kritika dėl bausmių skyrimo smurto artimoje aplinkoje 
bylose, esą teismai nepakankamai dažnai taiko laisvės 
atėmimo bausmę. Tačiau tyrimo metu gauti duomenys pa-
rodė, kad iš beveik 300 nuteistųjų daugiau kaip 50 asmenų 
paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

Kita priežastis – šios problemos aktualumas ir nauju-
mas, nes tik 2011 m. smurto artimoje aplinkoje klausimams 
spręsti buvo priimtas specialus įstatymas. Taigi siekiau 
identifikuoti esamas problemas, o ateityje reikės stebėti šių 
problemų sprendimo rezultatus ir statistinę dinamiką. 

Tyrimo metu buvo analizuojami 2013 m. Vilniaus 
miesto apylinkės teisme priimti sprendimai dėl smurto 
artimoje aplinkoje, nagrinėti įvykiai, kai kaltinamąjį ir 
nukentėjusįjį siejo santuokiniai ar partnerystės, svainystės 
ar kiti artimi ryšiai. 

Ar smurto artimoje aplinkoje sąvoka apima  
tik šeimos narių konfliktus? 

Vienareikšmiškai smurtui artimoje aplinkoje priskirtini tie 
atvejai, kai smurtaujama prieš sutuoktinį, esamą partnerį 
ar šeimos narį. Tačiau dažnai faktinė situacija yra įvairesnė 
ir sunku padaryti vienareikšmišką išvadą, ar smurtauta 
artimoje aplinkoje. Sunku įvertinti situaciją, kai viename 
paveldėtame name gyvena suaugę broliai ar seserys, tačiau 
nesutardami dėl paveldėto turto naudojimo konfliktuoja ir 
smurtauja vieni prieš kitus. 

Arba štai kitas pavyzdys. Po skyrybų vienintelis šeimos 
butas buvo padalytas abiem buvusiems sutuoktiniams, 
kurie gyvendami kartu toliau konfliktuoja ir smurtauja. Ar 
fizinis smurtas prieš partnerio mamą ar kartu gyvenantį 
sesers vyrą yra smurtas artimoje aplinkoje? O kaip įvertinti 
atvejus, kai vaikas yra smurto artimoje aplinkoje liudytojas 
arba gyvena aplinkoje, kurioje smurtaujama? 

Taigi probleminių klausimų kyla dėl pačių sąvokų 
apibrėžimų. Taip pat sunku nuspėti, ką įstatymo leidėjas 
turėjo omenyje, įvardydamas „asmenis, kartu gyvenančius 
ir tvarkančius bendrą ūkį“, nes ši sąvoka iš esmės atitinka 
neįregistruotą partnerystę. Tai galėtų būti bendrai viename 
bendrabučio kambaryje gyvenantys studentai, tačiau abe-
jotina, ar smurtas tarp jų gali būti įvertintas kaip smurtas 
artimoje aplinkoje. 

Tyrėte vienerių metų laikotarpiu nagrinėtas bylas ir 
sprendimus. Ką rodo statistika? Kokie smurtavimo 
mastai Lietuvoje?  

2013 m. mūsų teisme nagrinėta beveik puspenkto tūkstan-
čio baudžiamųjų bylų. Iš jų 284 bylos yra susijusios su smurtu 
artimoje aplinkoje. Tai sudaro apie 6 proc. baudžiamųjų bylų. 
Daugiausia bylų dėl smurto artimoje aplinkoje išnagrinėta 
baudžiamojo įsakymo priėmimo tvarka – 157 bylos, įprasti-
nio proceso tvarka išnagrinėta 118 bylų, pagreitinto proceso 
tvarka – 7 bylos, privataus kaltinimo tvarka – 2 bylos.

 

 
Tyrimas parodė, kad smurto artimoje aplinkoje bylose 

teisme baudžiamieji įsakymai buvo priimami vidutiniškai 
per 4,4 dienos, o įprastinio proceso tvarka bylos išnagri-
nėtos vidutiniškai per 96 dienas. Iš esmės tokį ilgą bendrą 
bylų nagrinėjimo laiką lėmė kelios ilgai nagrinėtos bylos.

Kokio amžiaus ir socialinės padėties žmonės 
dažniausiai smurtauja? 

2013 m. buvo nuteisti 287 asmenys, iš jų 272 vyrai ir 
15 moterų. Įdomu tai, kad iš visų nuteistųjų net 241 nu-
sikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Dažniausiai 

Alenas Piesliakas 
Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas

„Iš visų 287 nuteistųjų net  
241 nusikalto būdamas  
apsvaigęs nuo alkoholio.“



smurtaujama prieš žmonas arba sugyventines (partne-
res), mažiau atvejų, kai nukenčia vaikai arba tėvai. Yra 
atvejų, kai nukentėjo giminės, mama, sesuo ar brolis. 
Nuteistų artimoje aplinkoje smurtavusių asmenų am-
žiaus vidurkis – 42 metai, jauniausiųjų amžius tesiekia vos 
17 metų, o vyriausias buvo 78 metų. 

Tyrimo metu nustatyta, kad teismo nuospren-
džiuose smurto artimoje aplinkoje atvejai  
dažniausiai pasireiškė fiziniu arba psichiniu poveikiu.  
Nenustatyta nė vieno atvejo, kai smurtas artimoje 
aplinkoje pasireiškė seksualiniu poveikiu.

Kokios bausmės gresia asmenims, smurtavusiems 
artimoje aplinkoje?

Smurtautojams gali būti skirti viešieji darbai, bauda, 
laisvės apribojimas, areštas, terminuotas laisvės 
atėmimas. Teismo skiriama bausmė priklauso nuo 
įvykdyto nusikaltimo pobūdžio sunkumo. 2013 m. 
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai dažniausiai 
skyrė laisvės apribojimo bausmes. Tokia bausmė skirta 130 
bylų. Laisvės atėmimas buvo paskirtas 55 bylose, viešieji 
darbai – 48 bylose, areštas – 20 bylų, bauda –  5 bylose. 

Net 55 bylose paskirtos laisvės atėmimo bausmės.  
Ar tokiais atvejais nebuvo galima pasirinkti kitos 
priemonės? 

Tai daugiausia atvejai, kai asmuo nusikalsta pakartotinai. 
Teismai visų pirma svarsto galimybes paskirti su laisvės 
atėmimu nesusijusias bausmes, tačiau kartais nuspren-
džia, kad bausmės tikslai bus pasiekti tik paskyrus 
laisvės atėmimo bausmę. Pasitaiko atvejų, kai nagrinė-
jama viena byla, tačiau iš jos aišku, kad smurtas buvo 
nuolatinis, trunka ilgą laiką ir laisvės atėmimo bausmė 
yra kaip paskata nukentėjusiajam nutraukti ryšius su 
kaltinamuoju. 

Ko tikitės iš šio tyrimo rezultatų? Ar jie bus teikiami 
įstatymų leidėjui, siekiant tobulinti teisinę bazę? 

Šie duomenys išties būtų naudingi įstatymų leidėjui, 
nors jie atspindi tik vieno miesto, kad ir didžiausio, 
tendencijas. Tačiau greičiausiai situacija yra panaši 
visoje Lietuvoje. Manau, ši medžiaga bus naudinga 
teisėjams pergalvojant skiriamas bausmes, ypač  
laisvės apribojimo bausmes ir baudžiamojo poveikio  
priemones. 

Tikiuosi, bus ieškoma daugiau galimybių apsaugo-
ti nukentėjusiuosius, nes dažnoje byloje matyti, kad ir 
nuteisus smurtas tęsiasi. Atlikęs laisvės atėmimo bausmę 
smurtautojas grįžta gyventi pas nukentėjusįjį ir toliau 
smurtauja. Kartais matyti, kad nukentėjusysis yra tiek pri-
klausomas (dažniausiai psichologiškai) nuo smurtautojo, 
jog nesiryžta nutraukti santykių ir kenčia tol, kol smurtas 
pradeda grėsti jo gyvybei.  
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Iš 55 nuosprendžių, kuriais buvo paskirta laisvės atėmimo 
bausmė, 39 atvejais paskirtos laisvės atėmimo bausmės 
vykdymas buvo atidėtas. 

Iš 284 išnagrinėtų bylų 280 buvo priimti  
apkaltinamieji nuosprendžiai ir tik 2 bylose kaltinamieji 
buvo išteisinti, 1 atveju byla buvo nutraukta kaltinamajam 
mirus, 1 atveju byla nutraukta dėl mažareikšmiškumo. 
Apeliaciniai skundai paduoti dėl 17 nuosprendžių.

 

 

 

 

„Atlikęs laisvės atėmimo bausmę 
smurtautojas grįžta gyventi pas 
nukentėjusįjį ir toliau smurtauja.“

Daugiau informacijos apie 2013 m. Vilniaus miesto 
apylinkės teisme išnagrinėtų bylų dėl smurto artimoje 
aplinkoje tyrimą galite rasti Vilniaus miesto apylinkės 
teismo interneto svetainės http://www.vat.lt/lt/vilniaus-
miesto-apylinkes-teismas.html skiltyje  
TEISINĖ INFORMACIJA – TYRIMAI IR ANALIZĖS.

„Teismai visų pirma svarsto galimybes paskirti su laisvės atėmimu nesusijusias  
bausmes, tačiau kartais nusprendžia, kad bausmės tikslai bus pasiekti  

tik paskyrus laisvės atėmimo bausmę.“
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2014 m. vykusio THEMIS konkurso dalyviai

Dalyviai gilina teisės žinias ir reprezentuoja savo šalis

Europos teisminio mokymo tinklo (toliau – EJTN) orga-
nizuojamas konkursas THEMIS, populiarumu gal ir ne-
prilygsta „Eurovizijai“, tačiau yra užsitarnavęs tarptautinį 
pripažinimą. Šis konkursas organizuojamas nuo 2006 m., 
taigi šiemet – jau 9-asis konkursas.

Per savo gyvavimo istoriją THEMIS konkursas tapo svar-
biu įrankiu skatinant Europos teisės srities mokymus tarptau-
tiniu lygmeniu. Šiuo konkursu siekiama paskatinti diskusijas, 
keistis patirtimi bei įžvalgomis aktualiais Europos Sąjungos ir 
tarptautinės teisės klausimais, kurti profesinį Europos teisėjų 
tinklą bei prisidėti prie pradedančiųjų teisėjų ir prokurorų 
kompetencijos stiprinimo. Be to, konkursas suteikia galimybę 
jo dalyviams ne tik dalyvauti debatuose su kitų valstybių ir 

institucijų atstovais, bet ir pasidalyti savo gerąja praktika bei 
žiniomis, susipažinti su skirtingomis kitų valstybių sistemomis. 

THEMIS konkurse gali dalyvauti teisėjai ir prokurorai 
(komandą turi sudaryti trys nariai), kurie iki registracijos į 
konkursą dienos neturi didesnio negu vienerių metų teisė-
jo ar prokuroro darbo stažo. Konkursas kiekvienais metais 
organizuojamas kitoje šalyje, jį sudaro keturi pusfinaliai ir 
finalas. Šiais metais jis vyks Lenkijoje, Krokuvos mieste. Bū-
tent šios šalies teisininkai tapo praėjusių metų nugalėtojais.  

Kiekvienas konkurso pusfinalis skiriamas atskirai temai: 
tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, 
tarptautinis teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose, 
Europos žmogaus teisių konvencijos 5-ojo ir 6-ojo straips-
nių aiškinimas ir taikymas, teisėjų etika ir deontologija. 

TEISĖJAI RENKASI 
TEISINIŲ ŽINIŲ KONKURSUS 
Lina LAURINAVIČIŪTĖ 
Nacionalinės teismų administracijos Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Konkursai, varžytuvės ir rungtynės, tiek vietinės, tiek tarptautinės reikšmės, 
mums jau yra įprastas įvykis. Dainų, šokių, grožio, darbščiausių rankų ir 
net šuolio konkursai jau niekuo nebestebina. O ką pasakytumėte apie 
konkursą, kuriame varžosi įvairių Europos šalių teisėjai ir prokurorai? Ne 
sporto ar grožio pasiekimais, bet savo žiniomis.  
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Šio konkurso organizatorius – Europos teisminis mo-
kymo tinklas – vienija daugiau nei 160 tūkstančių Europos 
teisėjų, prokurorų ir teisės specialistų iš 32 šalių. Lietuva, 
kuriai šioje organizacijoje atstovauja Nacionalinė teismų 
administracija, į tinklą įsitraukė 2012 m.

Sėkmingas Lietuvos teisėjų debiutas

Į THEMIS konkursą Lietuvos teisminių institucijų atstovai, 
tarpininkaujant Nacionalinės teismų administracijos Mo-
kymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriui, įsitraukė po 
vienerių metų narystės tinkle. 2013 m. pirmą kartą šiame 
konkurse, kurio vienas pusfinalis vyko Vilniuje, sėkmingai da-
lyvavo Kauno apylinkės teismo teisėjų komanda. Jie nugalėjo 
geriausio rašto darbo kategorijoje. 

Teisėjai Aušra Barškietytė, Marius Bartninkas, Asta 
Žeromskytė-Stanienė ir komandos vadovas teisėjas Aurelijus 
Rauckis teigė, jog dalyvavimas konkurse buvo neįkainoja-
ma patirtis. Ypač naudingi užmegzti ryšiai ir diskusijos su 
kolegomis iš kitų valstybių teismų veiklos, teisėjų darbo 
organizavimo klausimais, o Kauno apylinkės teismo teisėjas 
Marius Bartninkas savo konkursinę patirtį pasiryžo perteikti 
ir vadovaudamas Lietuvos teisėjų komandai 2014 m.

Šiais metais konkursas THEMIS į komandą subūrė trijų 
Lietuvos teismų atstovus – Kauno apylinkės teismo, Klaipėdos 
miesto apylinkės teismo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 
teisėjus, kurie įrodė, kad net ir skirtingų teismų, skirtingų regionų 
teisėjai gali konstruktyviai dirbti komandoje bei atstovauti Lietu-
vos teismų sistemai prestižiniuose tarptautiniuose renginiuose. 

Teisėjai Algirdas Giedraitis, Erika Tamošaitienė ir Sigita 
Zubavičiūtė-Montvilienė jau gegužės 12-15 dienomis varžėsi 
su Prancūzijos, Italijos, Graikijos ir Vokietijos komandomis 

Barselonoje organizuotame konkurso pusfinalyje tema  
„Tarptautinis teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose“.  
Į finalą pateko Prancūzijos komanda. 

Lietuvos teisėjai šiemet konkurse analizavo Europos Par-
lamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Europos ieškinių 
dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą1 , taikymo proble-
mas. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavi-
čiūtė-Montvilienė atviravo, jog tai buvo nemenkas iššūkis: 
„Komanda iki konkurso buvo susitikusi tik kartą, visi paren-
giamieji bei rašto darbo konkursui derinimo darbai vyko 
internetu.“ Vis dėlto konkurso organizatorė Helene Cambron 
(EJTN) pripažino, jog Lietuvos teisėjų darbas sulaukė tiek kon-
kurso komisijos, tiek kolegų pagyrimo už dėmesį itin aktua-
liems ir sudėtingiems Europos Sąjungos teisės aspektams. 

Patys konkurso dalyviai pripažino, kad rengiant rašto 
darbą konkursui labai svarbu nepamiršti jo tikslo – skatinti 
teisėjus bendradarbiauti ir formuoti vienodą teismų praktiką 
visose valstybėse narėse. „Ateities komandoms, atstovausian-
čioms Lietuvai THEMIS konkursuose, patariame renkantis 
darbo temą nebijoti kelti probleminius klausimus ir juos 
analizuoti, reikšti savo nuomonę, išsakyti drąsias idėjas, nes 
asmeninis kritinis požiūris šiame konkurse yra ypač sveikinti-
nas“, – teigia Lietuvos komandos nariai.

„Mūsų komandai buvo didžiulė garbė atstovauti Lietuvai 
prestižiniame THEMIS konkurse. Tokie konkursai pade-
da jauniems teisėjams ne tik įgyti neįkainojamos patirties 
profesinėje srityje taikant Europos Sąjungos teisę, bet kartu 
praplečia akiratį bendraujant su kolegomis iš visos Europos. 
THEMIS konkurso komisijos – tikrų savo srities profesiona-
lų – teigiamas įvertinimas skatina mus ir toliau tobulėti, do-
mėtis Europos Sąjungos teise. Net neabejojame, kad įgytas 
praktines žinias panaudosime taikydami Europos Sąjungos 
teisės aktus, be to, šiomis žiniomis pasidalysime su kolegomis 
Lietuvoje“, – įspūdžiais iš Barselonos dalijosi Klaipėdos mies-
to apylinkės teismo teisėja Erika Tamošaitienė. 

Nors rudenį vyksiančiame finale Lietuvos komanda ne-
dalyvaus, tačiau teisėjai laukia jo rezultatų ir galvoja apie kitas 
galimybes mokytis ir tobulėti. Pasak jų, gilinti žinias Europos 
teisės ir kitose srityse padeda Nacionalinės teismų adminis-
tracijos organizuojami mokymai – ne tik nacionaliniai, bet ir 
tarptautiniai. Praėjusiais metais jų vyko daugiau nei 50.   

2014 m. THEMIS konkurse Lietuvą atstovavo Kauno apylinkės
teismo, Klaipėdos ir Vilniaus miestų apylinkės teismų teisėjai

1 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007 
(2007 m. liepos 11 d.), nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų 
nagrinėjimo procedūrą.



Diana ARMONIENĖ
Panevėžio miesto apylinkės teismo atstovė 
ryšiams su visuomene ir žiniasklaida

Teismo darbuotojas žurnalui TEISMAI.LT papasakojo apie 
savo neįprastą hobį – domėjimąsi karo paveldu, dalyva-
vimą karo mūšių rekonstrukcijose ir persikūnijimą į XX a. 
pirmosios pusės įvairių valstybių karių vaidmenis. 

Karo istorijos atkūrimą daugelis įsivaizduojame kaip 
sėdėjimą prie knygų, archyvinių dokumentų ir faktų 
rankiojimą apie praeityje vykusius mūšius. Ką iš 
tikrųjų veikia karo paveldo entuziastai?

Istorijos knygų, senų nuotraukų studijavimas, informacijos apie 
karinius veiksmus rinkimas – tik viena mūsų klubo veiklos 
dalis. Mes domimės ne tik konkretaus mūšio strategija ir eiga, 

bet ir jame dalyvavusių karinių dalinių apranga, ekipuote, 
ginklais, buitimi. Kitas etapas – vadinamoji karinių veiksmų 
rekonstrukcija, kai tarsi inscenizuojame konkretų mūšį. 

 
Į kokios armijos kario kailį tenka įlįsti?

Įvairių XX a. pirmosios pusės karių, dalyvavusių mūšiuose 
Lietuvos teritorijoje arba kaimyninėse šalyse. Karo rekons-
trukcijos renginiuose „Grenadieriaus“ nariai atlieka Pirmojo 
pasaulinio karo laikų Vokietijos karių, carinės ir bolševikinės 
Rusijos, Lietuvos Nepriklausomybės kovų laikotarpio sava-
norių, bermontininkų, 1941-ųjų birželio sukilimo dalyvių, 

TEISMO DARBUOTOJAS – 
KARO PAVELDO ENTUZIASTAS: 
MES TIK AKTORIAI, SAVO NORU ATLIEKANTYS 
TAM TIKRUS VAIDMENIS

V. Šimas (pirmame plane) praėjusiais  
metais  dalyvavo Antrojo pasaulinio karo 

mūšio inscenizacijoje Varšuvoje
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Sprogstančių minų gaudesys, priešo šūvių pliūpsniai, riaumojantys tankai – Panevėžio 
miesto apylinkės teismo informatikui Virginijui ŠIMUI tokie vaizdai pažįstami ne tik iš 
kino filmų ar televizijos ekranų. Informacinių technologijų specialistas jau penkeri metai 
laisvalaikiu dalyvauja karo istorijos klubo „Grenadierius“ veikloje. 



 

 

„Tik istorija, jokios ideologijos –  
toks yra klubo kredo,  
tikslas – šviečiamasis ir pramoginis.“

Pirmojo pasaulinio karo inscenizacija Lenkijoje,  šalia Gorlicos.  V. Šimas (antras iš dešinės) – Prūsijos armijos kareivis 

Antrojo pasaulinio karo laikų Vokietijos karių, Raudonosios 
armijos, pokario partizaninio pasipriešinimo kovotojų ir 
Sovietų sąjungos NKVD kariuomenės karių vaidmenis. „Tik 
istorija, jokios ideologijos“ – toks yra klubo kredo, tiks-
las – šviečiamasis ir pramoginis. Rekonstruodami praeities 
mūšius bandome suprasti karybos istoriją, žmones, kurie 
vienaip ar kitaip buvo įtraukti į karo sūkurius, bet nesiekia-
me jų vertinti politiniu ar moraliniu požiūriu. Taigi mes tik 
aktoriai, savo noru atliekantys tam tikrus vaidmenis.  

Kada susidomėjote karo paveldu?

Visi berniukai vaikystėje žaidžia karą. Bet mane labiausiai 
traukė ne kovos veiksmai, o istorijos knygos ir karių unifor-
mos. Ypač svajojau apie Napoleono armijos kario  
kepurę – vadinamąjį kiverį su pliumažu ar bumbulu viršuje. 
Teko pasitenkinti paprastesniu variantu: iš kartono išsikir-
pau ir susiklijavau kepurę, pritvirtinau fazano plunksną, o 
prie ikimokyklinuko švarko prisisiuvau iš popieriaus pada-
rytus epoletus. Riterių žaidimams man neužtekdavo vien 
medinio kalavijo ir skydo – iš vištų girdyklos susimeistravau 
pirmąjį šalmą. Istorijos vadovėliuose ir muziejuje matytas 
kaizerinės Vokietijos šalmas „pickelhaube“ taip pat neliko 
neatkartotas: ant vaikiško motociklininko šalmo priklijavau 
iš plastilino padarytą smaigalį ir šalmą nudažiau juodai. Tik 
gerokai vėliau įsigijau keletą autentiškų atributų: 1935 m. 
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vokiečių kario šalmą, švedišką 1939 m. uniforminį švarką. 
Tačiau rimčiau domėtis karo istorija pradėjau atsiradus 
internetui. 2000-aisiais aptikau ukrainiečių karo rekonstruk-
cijos tinklalapį, paskaičiau apie jų veiklą. Draugui užsimi-
niau, kad būtų įdomu dalyvauti karo veiksmų spektaklyje 
natūralioje aplinkoje, uniformuotam lakstyti po mūšio 
lauką, tačiau mano idėja buvo sutikta skeptiškai. 

Nepriklausomybės kovų  vaizdai Kauno VII forte

čius ir įsijautęs į vokiečių kario vaidmenį važiavau Antrojo 
pasaulinio karo laikų mašina. Kitų metų renginiui jau šiek tiek 
patobulinau švedišką švarką, kad jis būtų panašesnis į Ant-
rojo pasaulinio karo Vokietijos kareivio uniforminį švarką: 
kur reikėjo, prisisiuvau kišenes, o kitas nuardžiau. 2009 m. su 
keliais panevėžiečiais dalyvavau „Muziejaus nakties“ renginyje 
Kaune. Jo metu prie IX forto buvo inscenizuoti Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinio karo mūšiai. Ten susipažinau su „Grena-
dieriaus“ nariais ir nusprendžiau stoti į klubą. 

Ar bet kas panorėjęs gali tapti karo istorijos klubo nariu? 
Toli gražu ne. Vyksta rimta atranka, kurios metu aiškinamasi, 
ar žmogus iš tiesų domisi istorija, ar yra atsakingas, pareigingas, 
ar logiškai mąsto ir geba orientuotis kritinėmis situacijomis. 
Kandidatui skiriamas vienerių metų bandomasis laikotarpis, 
per kurį jis turi įsigyti kario aprangą. Autentiška uniforma, 
batai, ekipuotė, skiriamieji ženklai yra didelė prabanga. Pa-
vyzdžiui, Antrojo pasaulinio karo vokiečių laivyno karininko 
kepurė kainuoja apie tris tūkstančius eurų. Žinant daikto vertę 
ir retumą, nemanau, kad sąžinė leistų murkdytis po purvą 
apsirengus autentišką uniformą. Gerai, kad Vokietijos, Kinijos 
fabrikai gamina istoriškai tikslias uniformų kopijas. Mano pir-
masis vokiečių kario švarkas kainavo 320 litų, kelnės – 240 litų. 
Milinė, šovininės, diržas su sagtimi, batai, skiriamieji ženklai ir 
kita ekipuotė – visa suma sukasi apie tris tūkstančius litų.

Vis dėlto savo seną svajonę pavyko įgyvendinti?

Pasvalyje pradėjus rengti senovinių automobilių paradus 
„Mes važiuojam“, sulaukiau organizatorių pasiūlymo persi-
rengti Vermachto kariu ir važiuoti tų laikų vokišku automo-
biliu. Įspūdingų paradų iniciatorius, deja, jau miręs, žinomas 
lakūnas, baikeris, senovinės technikos kolekcininkas Eugeni-
jus Malinauskas siekė, kad senovinėmis mašinomis važiuotų 
ekipažai, apsirengę atitinkamo laikotarpio drabužiais. Išsi-
traukiau savo improvizuotą aprangą, dar prisiuvau antpe-

 

 

„Istorijos knygų, senų nuotraukų 
studijavimas, informacijos apie karinius 
veiksmus rinkimas – tik viena mūsų  
klubo veiklos dalis.“
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Vadinasi, būti karo paveldo aistruoliu nėra pigu? 

Tiesą pasakius, nebūtina viską įsigyti iš karto. Klubo nariai 
skolinasi uniformos dalis, atributiką, nes viename renginyje, 
pavyzdžiui, tu gali būti Prūsijos armijos pusėje, kitą kartą – 
carinės Rusijos kariuomenėje. Kai ką gaminamės, siuvamės 
patys, remdamiesi išlikusiais piešiniais, aprašymais, nuot-
raukomis. Tačiau labai svarbu tikslus aprangos atkūrimas, 
detalės. Tarkim, Antrojo pasaulinio karo vokiečių eilinio batai 
buvo pakalti mediniais vinukais. Laimei, Kauno rajone gyve-
na vienas batsiuvys, gebantis pagaminti tokius batus. Ekipuo-
tės detalių, heraldikos ieškome antikvariatuose, kolekcininkų 
susibūrimuose ir vadinamuosiuose blusturgiuose.

O ginklai irgi tikri?

Naudojame autentiškus. Rekonstruojant kovų epizodus 
vaizdas būna kaip tikrame mūšyje. Bet šaudome imita-
ciniais garsiniais šoviniais. Sprogimus kuria pirotechnikos 
specialistai. Prieš kiekvieną renginį – ar tai specialus kokio 
nors svarbaus istorinio mūšio atkūrimas, ar dalyvavimas 
miesto šventėje, kurioje vaizduojame nedidelį kovos epi-
zodą, – visada vyksta saugumo instruktažas. Turime būti 
labai atsargūs: nešauti per arti kolegų ar žiūrovų, nes gali 

sužaloti liepsna, šovinio tūtelės atplaišos. Reikia saugotis 
raitelių, karinių automobilių, tankų ar neatsargių žiūrovų, 
netikėtai sumaniusių įsitraukti į vaidinimą.  

Ar teko patirti ekstremalių situacijų?

Kol kas nepasitaikė (beldžia į medinį stalą – red.), bet buvo 
vienas linksmas momentas, kai buvo kuriamas filmas „VII for-
tas: lietuviška tragedija“. Filmuojant vieną sceną mane „sušau-
dė“ ir aš netyčia visu svoriu užgriuvau kitą „lavoną“. Visi, kurie 
tai matė, vos susilaikė nepradėję kvatotis. Tačiau iškentėjome 
iki šūksnio „Nufilmuota!“ ir epizodas nebuvo sugadintas.

Vadinasi, tenka ne tik dalyvauti teatralizuotuose vaid-
inimuose, bet ir filmuotis?

Mūsų klubas dalyvavo filmuojant kelis istorinės dokumentikos 
filmus: Jono Ohmano filmą apie partizaninį pasipriešinimą 
„Nematomas frontas“, taip pat juostas „Pavergtųjų sukilimas“, 
„VII fortas: lietuviška tragedija“, dokumentinių filmų ciklą „Vals-
tybės kelias“. Kai kurie nariai filmavosi ir meniniuose filmuose: 
ispanų „Tyla sniege“ ir vokiečių „Mūsų mamos, mūsų tėvai“. 
Kino specifika kita nei mūšio rekonstrukcijos renginio: vaidi-
nime nušauna vieną kartą, o filmuojantis tenka daug kartų 
nukautam kristi, kol kartojami to paties epizodo dubliai.

Ar karo mūšių rekonstrukcijoje dalyvauja moterys, ar 
tai tik vyriškas užsiėmimas?

Na, ne tiek daug, kiek vyrų, bet dalyvauja. Kaipgi be jų. Papras-
tai moterys atlieka sanitarių, partizanių, ryšininkių, taip pat 
civilių vaidmenis, priklausomai nuo to, koks istorinis laikotarpis 
atkuriamas. Dideliuose mūšių vaidinimuose net pastatomi 
specialūs kaimai, kad būtų kuo tiksliau pavaizduota aplinka.

Iš Jūsų pasakojimo matyti, kad karo istorijos atkūrimas 
reikalauja daug darbo, laiko, valios, pasiruošimo, 
literatūros studijavimo, be to, šio užsiėmimo entuziastams 
iš kovos lauko tenka ir su mėlynėmis grįžti... 

Bet juk viską atperka malonumas pažinti istoriją kitaip – ne iš 
vadovėlių. Gera dalyvauti renginiuose kartu su bendraminčiais, 
pabendrauti, aplankyti kitas šalis. Teko dalyvauti tarptautinėse 
mūšių rekonstrukcijose Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Pavasarį, 
vasarą ypač daug renginių, beveik kiekvieną savaitgalį kur nors 
esame kviečiami. Galiu trumpam pamiršti savo pagrindinį 
darbo įrankį – kompiuterį, iš šiuolaikinio technologijų pasaulio 
persikelti į kitokią realybę, apsivilkti uniformą ir tapti kitu žmogu-
mi. Tai puikus būdas pailsėti, atsipalaiduoti nuo kasdienybės. 

1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo minėjimas 



Panevėžio miesto apylinkės teismo darbuotojai, įkvėpti teis-
mo rūmuose nuolat eksponuojamų meno parodų,  laisva-
laikiu nusprendė patys tapti kūrėjais ir nuvyko į kūrybines 
dirbtuves Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fa-
kultete. Šilko spalvinimas, papuošalų iš vilnos vėlimas, odos 
dirbinių kūrimas, keramikos dekoravimas glazūra, piešiniai 
ant stiklo – kiekvienas galėjo pasirinkti jį labiausiai domi-
nančią dailės rūšį. 
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