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LAIMĖSIU – NELAIMĖSIU. 
VIS TIEK BYLINĖSIUOSI

Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Nesėkmingai susiklostęs šeimyninis gyvenimas, ne itin sklandžiai nutrūkę 
darbiniai santykiai ir begalė kitų situacijų, kai viršų paima ambicijos: 
„Aš tave pamokysiu – susitiksime teisme.“ Ir susitinkame, kovojame 
nepaisydami laiko, finansinių nuostolių, netgi to, kad kartais patys esame 
neteisūs. Tik teisingumu susirūpinam po teismo, o teisme – kuris kurį?

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo Rimvydo Norkaus 

TEISMAI.LT pasiteiravo, kada ir kodėl teismas turėtų būti 

paskutinė priemonė ginčams spręsti?

Kokie paprastai būna argumentai, dėl kurių žmonės 
eina bylinėtis į teismą?

Lietuvių patarlė sako – genys margas, pasaulis dar mar-

gesnis, o žmogaus gyvenimas margiausias. Visų mūsų 

gyvenimas susideda iš problemų sprendimo, o kadangi 

dalis problemų gali būti išspręstos tik teisme, argumentai, 

kuriuos žmonės naudoja teisme, yra tokie pat margi, kaip 
ir žmonių gyvenimas. Jų išradingumas, įdomumas ir teisinis 
pagrįstumas priklauso nuo daugybės aplinkybių. 

Pirmiausia tai priklauso nuo to, kokio pobūdžio ginčas 
kilo. Jei ginčas kyla santuokos nutraukimo byloje, žmonių 
argumentai byloje didžiąja dalimi bus emociniai, pagrįsti 
asmeninėmis nuoskaudomis ir išgyvenimais, o ne teisės 
normomis. Ir tai žmogiška bei labai suprantama. Jei ginčas 
kyla tarp dviejų įmonių, kurios, pavyzdžiui, nesutaria dėl 
skolos dydžio ar mokėjimų už darbus tvarkos, argumentai 
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koDėl 
Teismai man 
ŠVenta KaRVĖ
arba kaip drįstu apie teismus rašyti gerai

Viliuosi, labai nepyksite, bet šįkart 
redaktoriaus žodį baisiai knieti skirti 

turbūt ištikimiausiam TEISMAI.LT 
skaitytojui – gerbiamam Vidui iš Ma-
rijampolės, kuris po kiekvieno naujo 
žurnalo numerio redaktoriaus klausia, 
kaip šis drįstąs iš teismų daryti šventą 
karvę ir apie juos rašyti gerai.

Tikėsite ar netikėsite, tikslo iš 
teismų ar teisėjų daryti šventųjų su 
aureolėmis neturiu ir tam nesiruošiu. 
O savo tikslo – žmonėms papasakoti 
apie teismus, teisėjus ir teisminius 
procesus objektyviai ir iš pirmų 
lūpų – tikrai neatsisakysiu. 

Mažiausiai trisdešimt minučių 
mane prie sienos rašyti blogai remian-
tis Vidas piktinasi – juk tiek prirašyta 
apie girtus nuo laiptų nusiritusius ir ke-
liasdešimt tūkstančių paėmusiuosius, o 
jūs pasididžiuodamas rašote teigiamai. 
Mes niekuomet ir nešlovinome tų, ku-
riems kojos pynėsi, laiptai kreivi rodėsi 
ir piniginės tuštokos atrodė. Nejaugi 
neaišku, kad teismai milžiniška siste-
ma, kuri niekuomet, kaip ir visos kitos, 
nebus tobula. Tačiau kodėl tie, kurie 
atsidavę ir nuoširdžiai dirba dešimtis 
metų, lieka nepelnytai sumenkinti, 
nuvertinti ir turėtų būti nematomi?

Apie teismų gėdą visada atsiranda 
kas parašo. O gerų žinių su žiburiu 
reikia ieškoti. Džiaugiuosi, kad teismai 
pagaliau turi savo kanalą teigiamoms, 
tikroms ir pozityvioms žinioms 
perduoti. Lietuvoje šiandien žodžio 
laisvė – turime daug nepriklausomų 
televizijos kanalų, nemenką šūsnį 
spausdintų leidinių. Tad žiūrėkime, 
skaitykime ir spręskime PATYs!

Irmantas KUZAS
TEISMAI.LT redaktorius
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veikiausiai bus teisiniai, susiję su tarp šalių sudarytos su-
tarties aiškinimu arba tarp šalių nusistovėjusios praktikos 
analize, tokiuose ginčuose emocijų bus mažiau. Tai galioja 
didžiajai daugumai verslo ginčų. 

Argumentų įvairovė taip pat labai priklauso nuo to, ko-
kiame etape žmogus kreipiasi į teismą – jei į teismą kreipia-
masi iškart, kai kilo nesutarimas, argumentai bus vienokie, 
veikiausiai mažiau emociniai, labiau teisiniai, o jei į teismą 
kreipiamasi po ilgo nesutarimų laiko, teisiniai argumentai 
būna papildyti emocijomis, teismui bus pateikiama daug 
kasdienio elgesio pavyzdžių, kurie turėtų įrodyti kito 
asmens – atsakovo – nesąžiningumą ar kitą teisėje netole-
ruotiną elgesį.

ir tinkamai pagrįsti, kad padėtų abiem bylos šalims suprasti, 
kodėl jų argumentai nėra pagrįsti arba kodėl juos teisėjas 
įvertino būtent taip. Tai, kad šalys suprastų teismo sprendi-
mą, lygiai taip pat svarbu, kaip ir jo teisingumas ir pagrįs-
tumas, ir šiam teisėjų darbo aspektui paskutiniu metu 
skiriama itin daug dėmesio.

Kokius ginčus žmonės galėtų puikiausiai spręsti nei-
dami į teismą ir nesibylinėdami?

Idealiame pasaulyje žmonės turėtų gebėti išspręs-
ti kiekvieną ginčą savarankiškai, be teismo, galbūt tik 
pasitelkdami neutralų asmenį, kuris nebūtinai turi 
būti teisėjas. Tačiau turbūt to idealaus pasaulio niekur 
žemėje nėra, todėl teisingumo vykdymas teismuose 
turi labai ilgą istoriją. Man asmeniškai atrodo, kad kuo 
daugiau ginčų išsprendžiama taikiai, tuo geriau pačioms 
ginčo šalims, nes net ir išsprendus nesutarimus žmonės 
gali toliau bendrauti ir nejausti didelių nuoskaudų. Jei 
nepavyksta susitarti tiesiog susėdus prie bendro stalo, 
reikėtų nebijoti į pagalbą pasikviesti neutralų, tačiau 
profesionalų asmenį – mediatorių, kuris padėtų tą 
sutarimą atrasti. Tam, kad ginčai pasibaigtų nepasiekę 
teismo, svarbiausi du dalykai – pirma, kad žmonės iš tie-
sų norėtų susitarti, ir antra, kad norėtų kalbėtis vienas su 
kitu, siekdami to susitarimo. Tai dvi esminės sąlygos. Jei 
jos egzistuoja, žmonės net ir teisme ras išmintingą ir abi 
šalis tenkinantį susitarimą. Todėl norėtųsi, kad žmonės į 
teismą ir kartu į teisėją žvelgtų ne kaip į budelį, o kaip į 
valstybės pareigūną, kuris, kaip ir bylos šalys, siekia rasti 
teisingą sprendimą, bei suprastų, jog bendradarbiau-
dami su teisėju viso proceso metu padidins galimybes, 
kad jų ginče priimtas sprendimas daug greičiau pasiektų 
priešingų pusių interesų pusiausvyrą. 

Šiandien tikrai didelė dalis šeimos ginčų galėtų būti 
išspręsti pasitelkiant mediacijos institutą. Tai itin svarbu 
tuomet, kai tėvai nesutaria dėl rūpinimosi vaikais. Juk 
teismas vienaip ar kitaip tokią bylą išspręs, tačiau svarbu, 
kad pasibaigus procesui mama ir tėtis toliau galėtų nor-
maliai bendrauti vaiko interesų labui – vaikas toliau eis 
į mokyklą, bręs, kils įvairių auklėjimo klausimų, kuriuos 
tėvai, net nebūdami šeima, turės spręsti kartu. Ir būtent 
čia svarbu, kad teismo procesas pasibaigtų patiriant kuo 
mažiau asmeninių nuoskaudų, nors visiškai jų išvengti ir 
nepavyks. 

Kitas pavyzdys – ginčai tarp giminaičių dėl paveldėto 
turto dalybų. Jie irgi daug efektyviau galėtų būti išspręs-
ti ne teisme. Giminės juk turės, o svarbiausia – ir norės 
bendrauti toliau, o susipykus, įskaudinus vieniems kitus 
toliau bendrauti labai sunku. Taigi jei turto dalybos vyktų 
be asmeniškumų, be nuoskaudų, žmonės vienas iš kito 
neatimtų galimybės toliau bendrauti.

Taip pat mano jau minėti ginčai tarp kaimynų – atrodo, 
žmonės susiginčija dėl tokių paprastų buitinių dalykų, tačiau 
sprendimo taikiai neranda ir teismuose pradeda įrodinėti 
savo tiesą. Na, teismas išspręs tą ginčą – nurodys, kokio aukš-
čio turi būti tvora ar kokiu atstumu nuo sklypo ribos turi būti 
statomas pomidorų šiltnamis. Tačiau ar bus malonu toliau 
būti kaimynais, kai dėl tvoros aukščio ginčijamasi teisme?

Tokių pavyzdžių sąrašą galėčiau tęsti, tačiau svarbu, 
kad kiekvienas į konfliktinę situaciją papuolęs žmogus pa-
galvotų, kaip tą konfliktą galima išspręsti nesugaištant daug 

brangaus laiko, neišleidžiant pinigų ir svarbiausia – neįskau-
dinus savęs ir savo artimo.

Kada ir kodėl teismas turėtų būti paskutinė priemonė 
ginčams spręsti?

Jei jau susitarimo nepavyksta pasiekti taikiai ir žmonės 
ateina į teismą, tada teismas ir turėtų būti galutinė instanci-
ja, priimanti sprendimą. 

svarbiausia, kad priimtas teismo sprendimas būtų 
vykdomas ir gerbiamas, nes tik taip teismas ir bus galutinė 
ginčų sprendimo institucija. Tik tada visuomenė gerbs ir 
kitus, ateityje priimamus sprendimus, nes supras, kad jis 
tikrai nepakeičiamas ir nepergudraujamas. svarbu, kad mes 
visi suprastume – net jei mūsų netenkina teismo sprendi-
mas, mes vis tiek jį turime gerbti ir vykdyti, nes jį priėmė 
teismas. Manau, kai visi tai suprasime, gyvensime draugiš-
kiau ir ginčų tarp žmonių tiesiog kils mažiau.

Lietuvai būdingas aukštas neapibrėžtumo vengimas, 
o tokia situacija sudaro galimybę teisiniams konflikto 
būdams tapti vis populiaresniems, nes jie remiasi visuo-
tinai priimtomis taisyklėmis (įstatymais), kurie padeda 
reguliuoti konfliktus, neleisti jiems plėtotis ir suteikia 
žmonėms saugumo jausmą.

sudarydami taikos sutartį ar ieškodami sprendi-
mo mediacijos būdu žmonės gali derėtis, diskutuoti, 
nusistatyti savo kriterijus. Tai suteikia daugiau laisvės, 
skatina prisiimti atsakomybę už savo susitarimus, 
tačiau ir didina neapibrėžtumą. Lankstus ir kūry-
bingas sprendimų ieškojimas gali būti suvoktas kaip 
neaiškus, neapibrėžtas ir dėl to keliantis nesaugumą, 
nepasitikėjimą.

Reikia pasakyti, kad teisinė visuomenė gali labai 
prisidėti prie alternatyvių ginčų sprendimo būdų 
populiarėjimo visuomenėje. Tyrimai rodo, kad tose 
šalyse, kuriose advokatai, teismai rekomenduoja ša-
lims bandyti spręsti ginčą mediacijos būdu, mediacija 

populiarėja daug sparčiau negu tose šalyse, kuriose 
teisinė visuomenė nepalaiko ir nerekomenduoja savo 
šalims mediacijos.

Galima paminėti, kad, pavyzdžiui, JAV netgi sukur-
tas edukacinis serialas apie mediaciją. Jame patraukliai 
gvildenamos situacijos, kokį sprendimą ir per kiek laiko 
žmonės bylinėdamiesi gali pasiekti ir ką gali pasiekti 
spręsdami savo ginčą mediacijos būdu. serialas skatina 
mąstymą „laimėti / laimėti“. Toks serialas labai padeda 
populiarinti mediaciją.

Lietuvoje dar stipriai įsigalėjęs mąstymas „laimėti / 
pralaimėti“. Žmonės kartais metų metus kovoja teis-
muose, sugaišdami daug laiko, išleisdami krūvą pinigų ir 
siekdami laimėti. Taip pasiektas laimėjimas dažniausiai 
kartu atsineša rimtų psichologinių nuostolių: suardytus 
santykius, prarastą pasitikėjimą, norą atsirevanšuoti.

Manau, labai svarbus visuomenės švietimas apie tai, 
kokias pasekmes konflikto situacijoje kuria mąstymas 
„laimėti / laimėti“ ir kokias – „laimėti / pralaimėti“.

„Idealiame pasaulyje žmonės 
turėtų gebėti išspręsti 
kiekvieną ginčą savarankiškai, 
be teismo, galbūt tik pasitelkdami 
neutralų asmenį.“

Galiausiai argumentų įvairovę lemia ir tai, ar šalis 
nagrinėjamoje byloje turi profesionalų atstovą – advokatą. 
Teisininkai žmogaus problemą formuluoja teisiniais argu-
mentais, kuriuos žmonės labai dažnai vadina „sausais“, ir jais 
grindžia asmens teisumą. Jei į teismą ateina žmogus, netu-
rintis specialių teisės žinių, niekada gyvenime nesusidūręs 
su teisinėmis problemomis, jis savo argumentus dėstys 
remdamasis gyvenimiška patirtimi, visiems suprantamais 
pavyzdžiais, o ne teisės normomis.

Tačiau visi argumentai yra vienodai svarbūs ir geri, ne-
svarbu, ar jie paremti teisės normomis, išdėstyti tik teisinin-
kams suprantama kalba, ar skamba iš paprasto žmogaus 
lūpų, kuris niekada nestudijavo teisės normų ir nesusidūrė 
su teismais. Teisėjo darbe svarbiausia įsiklausyti į visus šiuos 
argumentus ir atrasti tą interesų pusiausvyrą tarp dviejų 
besibylinėjančių šalių. Jei teisėjui pavyksta išgirsti žmogų ir 
jo problemą, jei pavyksta suprasti jo argumentus, tikėtina, 
kad teisėjo priimtas sprendimas bus arčiau kasdienės teisė-
jo darbo siekiamybės – rasti teisingumą kiekvienoje byloje. 
Kai teisėjas priima sprendimą ir neabejoja jo teisingumu, 
lygiai taip pat svarbu, jog jis tą sprendimą gebėtų paaiškinti 

KOMENTUOjA 

jolanta SONdAITĖ
Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto docentė
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IDEALUS 
TeismO PROCesas (II)

Esu teisininkas, o ne verslo vadybininkas, 
ir mano samprotavimai bus ganėtinai 
provizoriški. Vis dėlto tikiuosi, kad jie bus 
įdomūs ir paskatins bent jau diskusiją apie 
kai kuriuos mitus, gaubiančius teismo 
procesą ir jo organizavimą.

Audrius CININAS
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas     

3. kriTerijai

užuot skaičiavus tarpų tarp atskirų bylos posėdžių ar 
atskirų tarpinių proceso veiksmų pradžios ir pabaigos laiką, 
Šimeonas Pasas (Shimeon Pass) siūlo taikyti universalius 
sistemos efektyvumo kriterijus. Manau, ir Lietuvos teismų 
informacinės sistemos turėtų būti pertvarkytos taip, kad 
šiuos toliau minimus kriterijus reitinguotų kaip teismo ar 
atskiro teisėjo veiklos efektyvumo ir kokybės rodiklį.

(3.1) Baigtų bylų skaičius (sistemos pralaidumas) ir 
(3.2) atsargos (bylų likutis teismuose)

Baigtų bylų turi būti kuo daugiau, atsargų – kuo mažiau.
Bylos – baudžiamosios, civilinės ar kokios ten dar – tai 

teismų produkcija. Esant neribotai šios produkcijos paklau-
sai, teismai turi jos „pagaminti“ kuo daugiau ir taip paten-
kinti visuomenės lūkesčius sulaukti teisinių ginčų sprendi-
mo per protingus terminus. Dabar taikomi teismų sistemos 
pralaidumo didinimo metodai, išskyrus kai kurias sveikin-
tinas priemones, tokias kaip apylinkių teismų stambinimas 
likviduojant spūstis teismukuose, patiriančiuose didesnį 
bylų srautą, apskritai primena tuos metodus, kuriuos taikė 
anas legendinis kolūkio pirmininkas savo fermose: kad kar-
vės duotų daugiau pieno, jas reikia tiesiog dažniau melžti. 
Būtent tokių metodų taikymu apylinkės teismuose, tai yra 
ekstensyviu neapmokamo teisėjo viršvalandinio darbo ir 
darbo poilsio dienomis faktiniu įteisinimu, galima paaiškin-
ti tai, kad, nepaisant didėjančio bylų kiekio ir nekintančio 
teisėjų etatų skaičiaus, sistemos pralaidumas vis tiek didėja, 
t. y. apylinkių teismuose auga baigtų bylų skaičius ir mažėja 
jų atsargos sandėliuose (likučiai). 

Nacionalinės teismų administracijos duomenimis, 
nuo 2011 m., kai apylinkės teismams iš aukštesnių instan-
cijų primestas apeliacijos administracinėse bylose proce-
sas, šių teismų krūvis, skaičiuojant baudžiamąsias bylas 
ir joms tolygias apeliacijų administracines bylas, išaugo 
nuo 17 042 iki 22 082 bylų per metus, t. y. apie 30 proc. 
Nepaisant to, baudžiamųjų bylų nagrinėjimo terminai tik 
šiek tiek pailgėjo – vidutiniškai nuo 126 dienų 2010 m. iki 

137 dienų 2012 m. vienai bylai. Nematant jokių esminių 
įstatyminių ar organizacinių pakeitimų, leidžiančių teis-
mams padidinti sistemos pralaidumą, galima teigti, kad 
apylinkės teismuose jis pasiektas jau minėtais primilžių 
didinimo metodais. 

3.3. Bylų išnagrinėjimo laikas

Jau minėta, kad, jei teisėjas vienu metu nagrinėja ne vieną, 
o kelias dešimtis bylų, jo rūpestis turi būti ne vienos 
konkrečios bylos popinimas. Jam svarbu, kad visos jo žinio-
je esančios bylos būtų išnagrinėtos per priimtinus termi-
nus. Tie priimtini terminai yra kiekvienos valstybės teisinės 
sistemos ir teisinės kultūros klausimas. Š. Paso konsultantų 
komandai, taikančiai apribojimų teorijos metodus, Izraelio 
teismuose pavyko sutrumpinti bylos nagrinėjimo laiką 

„Tik apie 0,5 proc. 
baudžiamųjų bylų sulaukia 
penkerių metų amžiaus. Pusė šių 
įsisenėjusių bylų sustabdytos dėl to, 
kad slapstosi kaltinamieji.“

nuo 56 iki 41 mėnesio. Tai mums vis tiek atrodo kraupiai 
ilgai. Lietuvos teismuose prigiję tokie bylos trukmės matai, 
kaip pusmečiai, metai ir penkmečiai. Nacionalinės teismų 
administracijos parengtoje 2012 m. teismų darbo atas-
kaitoje bylų nagrinėjimo trukmės statistika analizuojama 
būtent tokiais pjūviais. Matome, kad apie 87 proc. baudžia-
mųjų bylų išnagrinėjama trumpiau nei per šešis mėnesius, 
iš likusio skaičiaus apie 9 proc. – trumpiau nei per metus, 
likę 4 proc. bylų vienaip ar kitaip baigiamos iki sueinant 
senaties terminams ir tik apie 0,5 proc. sulaukia penkerių 
metų amžiaus. Pusė šių įsisenėjusių bylų sustabdytos dėl to, 
kad slapstosi kaltinamieji. 
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Manau, atsižvelgdamas į lietuvišką suvokimą, kas yra 
greitai ir kas yra lėtai, nesuklysiu teigdamas, kad procesas, 
trunkantis iki šešių mėnesių, Lietuvoje nėra problema ir 
laikomas priimtinos trukmės. Taigi šešių mėnesių ter-
minas nuo bylos gavimo teisme iki nuosprendžio pa-
skelbimo tegu ir lieka vieninteliu teismo ar teisėjo bylų 
nagrinėjimo terminų kontrolės rodikliu. Visi tarpiniai, t. 
y. patenkantys į tuos šešis mėnesius, terminai, tokie kaip 
nutarties skirti bylą terminas, pirmo posėdžio, pertraukų 
tarp posėdžių ir nuosprendžio paskelbimo terminai, yra 
beprasmiai ir nieko nesako apie tai, kas yra pagrindinis 
teisėjo veiklos tikslas – baigti bylą kokybišku sprendimu. 

nagrinėjimo terminus ir pagal dabar galiojančius įstaty-
mus pirmo posėdžio data pratęsiama iki beveik keturių 
mėnesių. Visa tai, kas vyksta šiuos šešis mėnesius, t. y. 
bylos nagrinėjimo planavimas, turi būti palikta absoliučiai 
teisėjo diskrecijai.

Atskira kalba apie tuos 4 proc. bylų, kurios trunka 
ilgiau nei vienerius metus. Didelę jų dalį sudaro megaby-
los – tai ūkinių ir finansinių nusikaltimų, taip pat orga-
nizuotų nusikaltimų bylos, kurių apimtys skaičiuojamos 
dešimtimis tomų ir kaltinamųjų, šimtais liudytojų. Visuo-
menė turi susitaikyti, kad tokios bylos niekada nebuvo 
ir nebus nagrinėjamos greitai. Truks metus, penkerius, 

Kliūtys, dėl kurių toks koncentruotas procesas negalė-
tų sėkmingai vykti: (1) medicininių pažymų, pateisinančių 
neatvykimą į teismą, griežtai reglamentuotos išdavimo 
tvarkos nebuvimas; išdavimas (2) praktiškai nereglamen-
tuotas ir paliktas teismų praktikai baudžiamosios bylos 
išskyrimo ir sustabdymo institutas; (3) tokiose didelė-
se bylose tikslinga pasvarstyti ir proceso kaltinamajam 
nedalyvaujant instituto (LR BPK XXXII skyrius) taikymo 
galimybes. Visos šios kliūtys palyginti nesunkiai pašalina-
mos, darant atitinkamus įstatymų ar poįstatyminių aktų 
pakeitimus.

3.4. Planavimas (due date, %)

Keletas žodžių apie bylų sudėtingumo matą. sudėtin-
gumo matas yra laikas. Ne bylos tomai, ne kaltinamųjų 
skaičius, o laikas. Tie du pirmieji, aišku, koreliuoja su 
bylos sudėtingumu, bet nebūtinai. Be šių, dar yra gau-
sybė kitų veiksnių, lemiančių laiką: kaltinamojo pozi-
cija, visuomenės susidomėjimas, bylos aplinkybės, kiti 
veiksniai, kuriuos jauti tiesiog intuityviai. Viską įvertinę 
gauname laiką. sutinku, kad tai įvertinti sunku, reikė-
tų atsižvelgti į daugybę galbūt intuityvių faktorių, bet 
kiekvienas teisėjas, paėmęs bylą į rankas, juk kažkokiu 
būdu nujaučia, kiek ji truks. Ta savybė ugdytina. Todėl 
baudžiamoji byla turėtų gauti jai skirto laiko žymenį. 
Kalbama nebūtinai apie formalizuotą žymėjimą, tiesiog 
kiekvienas sau turime pasakyti, kelių darbo valandų ver-
tės yra ši byla, pažymėti tą laiką pieštuku bylos viršelyje. 
Ir ne tik pasižymėti, kada ji bus pradėta, bet ir kada bus 
baigta, kiek posėdžių prireiks, kaip ji bus nagrinėjama – 
vienu ypu, kaip megabyla ar bendra tvarka su posėdžiais 
kas mėnesį ar kas kiek ten kam išeina.

Š. Pasas savo metodikoje šį kokybės rodiklį vadina 
due date. Tai bylų, kurios buvo išnagrinėtos per joms iš 
anksto skirtą laiką, procentas. Kiekviena byla turi savo 
laiką. Vadinamajai pedofilijos bylai išnagrinėti Vilniaus 
miesto apylinkės teismo teisėjų kolegijai prireikė 12 
posėdžių, kurių bendra trukmė – apie 37 valandos, ir 
dar 10–12 darbo dienų nuosprendžiui rašyti. Nuospren-
dis paskelbtas 2012 m. lapkričio 30 d., t. y. nepažeidžiant 
iš anksto paskelbto termino – 2011 m. spalio–lapkri-
čio mėn. Pagal tai kolegijai iš esmės pavyko atitikti due 
date kriterijų.

3.5. Sprendimo kokybė

2012 m. apie 98 proc. Vilniaus miesto apylinkės teismo 
nuosprendžių įsiteisėjo apeliacinės instancijos nepa-
keisti ir nepanaikinti. Tai skaitmeninė sprendimo koky-
bės išraiška – rodiklis, dėl kurio objektyvumo abejoju 
ir aš pats, ir daugelis kolegų. Š. Pasas savo skaidrėse 
ties šiuo rodikliu taip pat deda klaustuką. Manau, šis 
procentas turėtų būti dar didesnis, tačiau nesivelsim 
į amžiną diskusiją apie tai, ką daryti su statistika, kai ka-
sacija atkuria apeliacijos panaikintus pirmos instancijos 
sprendimus, ir nekalbėsim apie tai, kad pirmos instan-
cijos sprendimai dažnai keičiami dėl priežasčių, nesu-
sijusių su paties sprendimo trūkumais. Pasakysim tik 
tiek, kad sprendimo stabilumo rodiklis yra visuotinis ir 
jokios alternatyvos jam nėra. Be to, mums svarbus ne 
pats rodiklis, o jo dinamika – koks sprendimų stabi-
lumas yra dabar ir koks jis būtų pradėjus teismuose 
taikyti TOC darbo organizavimo metodus. Vienaip 
ar kitaip žinome, kad ne mažiau kaip beveik 98 proc. 
pirmos instancijos apylinkės teismų baudžiamosiose 
bylose dabar yra kokybiški.

3.6. darbo sąnaudos

Jas aptarsime temoje apie sistemos subordinavimą. 
Tai pinigais matuojamas ir paprastas, bet nevykdomas 
reikalavimas viską daryti kuo pigiau. Ką gali padaryti 
teisėjo padėjėjas – to neturi daryti teisėjas, ką gali 
padaryti teismo sekretorius – to neturi daryti teisėjo 
padėjėjas, ką gali padaryti abiturientė prie kserokso už 
minimumą, to neturėtų daryti teismo sekretorius. Deja, 
daugelyje teismų darbai, „kurių nėra kam padaryti“, 
utilizuojami teismo posėdžių sekretorių lygmenyje, 
nors tai nėra pigiausias ir mažiausiai kvalifikuotas 
teismų išteklius. Ko vertas bent jau vaizdelis, kai teismo 
sekretorius – valstybės tarnautojas, teisės bakalauras, 
be penkių minučių magistras – rankomis adata ir 
siūlu siuva bylas. Mes XXI amžiuje! Negi žmonija dar 
iki šiol nieko neišrado byloms susiūti?! Ak, taip – me-
chanizmams nėra pinigų, nes reikia mokėti už darbą 
sekretoriams, o sekretoriai 20 proc. savo darbo laiko 
siuva bylas, t. y. dirba tą darbą, kurį gali padaryti me-
chanizmai, bet jiems nėra pinigų, nes pinigai išleidžiami 
sekretoriams už rankinį bylų siuvimą...

suprantu, kad tokių terminų idėja yra kuo geriau kon-
troliuoti teisėjų „primilžius“, tačiau, deja, tai tik naivus 
pasvaičiojimas, kad principas „anksčiau pradėsi – anks-
čiau baigsi“ čia galioja. Taip pat naivu manyti, kad nusta-
čius privalomų teismo posėdžių pertraukų terminus kas 
mėnesį bylų nagrinėjimas pagreitės. Tuomet, reductio ad 
absurdum, nustatykim pertraukų terminus kas savaitę 
ir taip pagreitinsim bylų nagrinėjimą dar keturis kartus, 
palyginti su tuo, kas dabar siūloma. Tai gal ir pasitvirtintų, 
jei teisėjo žinioje būtų viena byla, tačiau realybė tokia, kad 
jų dešimtys, todėl kartais geriau palaikyti bylą „sandėlyje“, 
o vėliau imti ir išnagrinėti ją vienu ypu. Tokio „sandėlio“ ar 
buferio, apie kurį bus kalbama vėliau, metodus naudoja 
bet kokia gamyba, organizuota pagal TOC principus, taip 
pat ir Š. Paso komanda. Pagal jų metodikas priimtina ir 
racionalu bylą pasilaikyti seife-buferyje iki šešių mėnesių 
tam, kad nesusidarytų per didelis vienu metu nagrinė-
jamų bylų skaičius. Atsižvelgdamas į Lietuvos realijomis 
pageidautiną šešių mėnesių bendrą bylos nagrinėjimo 
terminą, manau, kad nieko blogo neatsitiks, jei, esant rei-
kalui, iki pirmo bylos posėdžio praeis 3–4 mėnesiai nuo 
jos gavimo teisme dienos. Iš dalies tokia realybė teismuo-
se ir egzistuoja de facto, nes pratęsiant bylų skyrimo ir 

o gal ir dešimt. Tokios bylos, be abejo, smarkiai siurbia 
teismo išteklius, todėl jų nagrinėjimo planas turėtų būti 
kitoks nei bylų (iki šešių mėnesių), kurias galima aprėpti 
vienu žvilgsniu. Izraelio verslo konsultantų metodika, kuri, 
manau, taikytina ir Lietuvos realijomis, nurodo, kad mega-
bylos turi būti nagrinėjamos ne su pertraukomis, į kurias 
įterpiamos kitos bylos, o vienu ypu – susitelkiant į vieną 
tokios didelės bylos procesą. Kalbant apie organizacines 
priemones, tai mėnesio ar kelių mėnesių nišos tokioms 
byloms nagrinėti turi būti numatomos iš anksto, atsižvel-
giant ir derinant visų proceso dalyvių galimybes dalyvauti 
vien šiame konkrečiame procese. Kalba eina apie šešių 
mėnesių, o gal ir ilgesnius terminus, skaičiuojant nuo 
bylos gavimo teisme iki pirmo posėdžio. 

Bylos nagrinėjimo metodų skirtumas akivaizdus ir šiuo 
metu žiniasklaidoje kažkodėl prisiminta mano nagrinėta 
galimo PVM grobstymo byla, kurioje vienas iš kaltinamų-
jų – verslininkas s. R. Tai tipiška megabyla, kurios apimtis 
arti 100 tomų, 8 kaltinamieji, agresyvi ir argumentuota 
gynyba. Byla su pertraukomis nagrinėta 23 mėnesius. Per 
tą laiką įvyko 27 posėdžiai. Akivaizdu, kad procesą buvo 
galima baigti trumpiau nei per metus skyrus šiai bylai apie 
1–2 mėnesių nišą ir atsidėjus tik jai. 

„Megabylos – ūkinių, finansinių, taip pat organizuotų nusikaltimų bylos, kurių 
apimtys skaičiuojamos dešimtimis tomų, kaltinamųjų ir šimtais liudytojų. 

Visuomenė turi susitaikyti, kad tokios bylos niekada nebuvo ir nebus 
nagrinėjamos greitai. Truks metus, penkerius, o gal ir dešimt.“ 
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Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Atėjau, pasižiūrėjau ir nusprendžiau: 
šitos nenagrinėsiu, imsiuosi šios – man 
priimtinesnės ir parankesnės – bylos. 
Realybė visai kitokia ir kas panorėjęs bylų 
į kairę ir į dešinę, lyg turguje sulygstant 
pagal bylos esmę ar proceso šalis, 
teismuose neskirsto.

Kiek geri santykiai su teismo pirmininku gali lemti tai, 
kad byla atitektų vienam ar kitam teisėjui?

Esu įsitikinusi, kad geri teisėjo santykiai su teismo pirmi-
ninku nieko nelemia. Be to, įvykdžius teismų reorganiza-
ciją, kai teisme dirba 108 teisėjai, sukurtos maksimalios 
sąlygos išvengti tokio faktoriaus. Teismo pirmininkas 
nėra tas asmuo, kuris skirsto bylas, nors pagal įstatymą 
jam tokia funkcija pavesta. Teismo pirmininko pave-
dimu kompiuterine programa bylas skirsto teismo 
specialistas.

Ar egzistuoja bylų paskirstymo kontrolė?

Galima patikrinti, kuris konkrečiai asmuo paskyrė bylą 
teisėjui. Teismų informacinės sistemos LITEKO bylų 
skirstymo programa kiekvienoje byloje formuojamas jos 
paskyrimo protokolas. Šiuo metu programa patobulin-
ta taip, kad kasdien galima susipažinti su sąrašu bylų, 
kurios buvo paskirstos nukrypstant nuo bendros taisyklės 
skirti bylą pirmam programos pasiūlytam teisėjui. Bylas 
skirstantis asmuo, esant objektyvioms priežastims, gali 
nukrypti nuo bendros taisyklės. Tuomet į bylų skirstymo 
programą įrašoma priežastis, dėl kurios buvo nukrypta 
nuo bendros skirstymo taisyklės. Priežastys visada mato-
mos bylos paskyrimo protokole.

siekdamas išsklaidyti bet kokias abejones ir įsitikinti, 
ar nebuvo padaryta kažkokių išlygų, protokolą patikrinti 
gali tiek teismo pirmininkas, tiek teismo pirmininko pave-
dimu, pavyzdžiui, teismo pirmininko patarėjas. su bylos 
paskyrimo protokolu gali susipažinti ir kiekvienas LITEKO 
programa besinaudojantis teisėjas. 

Mūsų teisme bylas skirstantis asmuo dirba ne ats-
kirame kabinete, o penkių žmonių kolektyve. Tai buvo 
padaryta tikslingai. 

Teko girdėti, kad kiekvienas teismas turi dar atskirą 
savo bylų skirstymo tvarką. Kodėl nėra visiems 
galiojančios bendros tvarkos?

Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintos rekomendacinės 
bylų skirstymo elektroniniu būdu taisyklės. Nesu susi-
pažinusi su kitų teismų bylų skirstymo tvarka, bet esu 
įsitikinusi, kad tai, jog kiekvienas teismas bylas skirsto 
skirtingai, yra tik interpretacijos. Vien dėl to, kad yra 
bendra teismų informacinėje sistemoje LITEKO nusta-
tyta tvarka ir teismai tiesiog techniškai negali turėti gali-

mybės nustatyti labai skirtingas bylų skirstymo tvarkas. 
Kiekvienas teismas, nusistatydamas savo bylų skirstymo 
tvarką, tik priderina bendrą elektroninę bylų paskyrimo 
tvarką prie savo darbo specifikos, pavyzdžiui, konkrečia-
me teisme esančių skirtingų specializacijų, bylų skyrimo 
teisėjų nedarbingumo, atostogų, komandiruočių metu 
taisyklių.

Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkės Loretos 

Braždienės TEISMAI.LT teiravosi, kaip bylos pasiekia teis-
muose dirbančius teisėjus.

Visuomenėje vyrauja įsitikinimas, kad teismuose bylas 
skirsto kas tik panorėjęs. Ar tikrai teisėjai gali patys 
pasirinkti bylas, kurias nori ar turi interesą nagrinėti?

Teisėjai jokiu būdu negali pasirinkti bylų, kurias no-
rėtų nagrinėti. Tai yra tikrai nepagrįstos interpretacijos. 
Teisėjams bylos skirstomos naudojantis kompiuterine 
programa, kuri atsitiktinumo būdu parenka konkretų 
teisėją papildomai atsižvelgdama į teisėjų specializaciją ir 
kitus kriterijus. Vilniaus miesto apylinkės teisme, kuriame 
sujungus teismus dirba 108 teisėjai, minėta kompiuterine 
sistema bylas skirsto vienas specialistas. 

Konkrečiam teisėjui atskiru teismo pirmininko pa-
tvarkymu gali būti paskirta nagrinėti prašymą. Tai galėtų 
būti, pavyzdžiui, prašymas dėl arešto panaikinimo, kai 
bylą išnag rinėjęs teisėjas jau nedirba teisme. Tačiau teisme 
užregistruotos naujos bylos negali būti ir niekada nėra 
skiriamos konkrečiam teisėjui.

KAIP TEISMUOSE 
SKIRSTOMOS 
BYLOS?

Kodėl tam tikrais atvejais daromos išimtys ir bylos 
skirstomos ne automatiniu būdu, o informacinėje  
sistemoje panaudojant rankinį mechanizmą?

Tokių atvejų nėra, nes tam neliko techninės galimybės.
Gali būti tokia situacija, kai byla grįžta iš apeliacinės 

instancijos teismo ir procesinis sprendimas, nepasisakius 
dėl bylos esmės, yra panaikintas. Byla grąžinta nagrinėti iš 
naujo, bet teisėjas pakeitė specializaciją, dėl to neturėtų 
nagrinėti bylos. Tokia byla priskiriama tam pačiam bylą 
nagrinėjusiam teisėjui, taikant funkciją „privalo nagrinėti“. 
Tokias situacijas mes esame aptarę bylų skirstymo tvar-
koje, kurioje numatyta detalizuota bylos skyrimo eiga ir 
tai padaryta siekiant išvengti tokios situacijos, kai atskiru 
teismo pirmininko patvarkymu byla paskirta konkrečiam 
teisėjui.

Rengdami bylų skirstymo tvarką, ją siekėme taip de-
talizuoti, kad patvarkymų dėl bylų paskyrimo konkrečiam 
teisėjui neliktų. Todėl dar kartą noriu pakartoti ir akcen-
tuoti, kad tokių situacijų, kai nauja byla skirta konkrečiam 
teisėjui, nebūna niekada.

Kokia atsakomybė už netinkamą bylų skirstymą ir 
kam ji tektų susidarius tokiam precedentui?

Bylas mūsų teisme skirsto administracijos sekretorė, kuri 
yra tiesiogiai atsakinga už teisme nustatytos bylų skirstymo 
tvarkos laikymąsi. Jos atostogų arba laikino nedarbingumo 
laiku tą daro teismo pirmininko patarėja. Jos abi yra valsty-
bės tarnautojos ir atsakytų drausmine tvarka. Esant nusi-
kaltimo požymių, gali būti pradėtas ir ikiteisminis tyrimas.

„Teisėjai jokiu būdu negali 
pasirinkti bylų, kurias norėtų nagrinėti. 
Tai yra tikrai nepagrįstos interpretacijos.“
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AR TEISĖJUI 
PAKANKA 

  1/2 
PaDĖJĖJo?

Gintarė ŠATKAUSKAITĖ
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė 

Žmonės įsivaizduoja, kad su bylų nagrinėjimu susijusį darbą atlieka 
vien teisėjai. Retas žino, kad teisėjams padeda ir visuomenėje beveik 
nematomi teisėjų padėjėjai. Kiek teisėjų padėjėjų dirba šalies teismuose, 
ar jų pakanka ir kaip atrodo eilinė teisėjo padėjėjo diena – domėjosi 
TEISMAI.LT.

Teisėjo padėjėjas – „tylusis teisėjas“

Prieš dešimtmetį sprendimas teismuose įkurti teisėjų 
padėjėjų etatus priimtas dėl tuo metu sparčiai augusio 
darbo krūvio, žmonėms pradėjus teismuose aktyviai 
ginti savo teises. Šiandien teismo darbas be teisėjų 
padėjėjų neįsivaizduojamas. Pagrindinės teisėjo padėjėjo 
pareigos – bylos medžiagos paruošimas (byloje taikytinų 
teisės aktų, aktualios teismų praktikos paieška ir pan.) 
ir procesinių dokumentų projektų rengimas. Teisėjų 
padėjėjų darbo tikslas – sumažinti teisėjo darbo krūvį, 

kad teisėjas turėtų galimybę daugiau dėmesio skirti bylos 
analizei, gilintis į ginčo esmę, būtų užtikrintas operatyvesnis 
ir kokybiškesnis bylų nagrinėjimas. 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėja 
Gintarė selezniovaitė sako, kad teisėjo komandą sudaro 
teisėjo padėjėjas ir teismo posėdžių sekretorė. „Teisėjas 
priima sprendimus, tačiau teismo „virtuvėje“ iki sprendi-
mo priėmimo svarbus vaidmuo tenka būtent teisėjo pa-
dėjėjui, taip pat ir teismo posėdžių sekretorei, kuri siunčia 
procesinius dokumentus“, – sako mūsų pašnekovė. Anot 

jos, teisėjo ir padėjėjo santykiai grindžiami pasitikėjimu. 
Teisėjo padėjėjui pavestų užduočių apimtis priklauso nuo 
teisėjo padėjėjo kompetencijos ir teisėjo požiūrio į padė-
jėją bei jo profesinius įgūdžius. 

„Teisėjo padėjėjas analizuoja teismo posėdžiui rengia-
mų bylų medžiagą, teikia pasiūlymų dėl byloje surinktų 
įrodymų vertinimo, rašo tarpines teismo nutartis, skelbia 
dokumentus teismų informacinėje sistemoje LITEKO, 
nuasmenina procesinius sprendimus, bendrauja su intere-
santais, rengia ataskaitas, dalyvauja įvairių darbo grupių ir 
komisijų veikloje bei atlieka kitus teismo pirmininko ar pir-
mininko pavaduotojo nurodymus“, – savo darbus vardija 
G. selezniovaitė.

Pasak jos, teisėjo padėjėjas dažnai vadinamas „tyliuoju 
teisėju“. „Atlikdamas savo tiesiogines funkcijas teisėjo padė-
jėjas yra betarpiškai susijęs su teisėjo darbu, nes susipažįsta 
su bylos medžiaga, rengia procesinio dokumento projektą, 
stebi procesą iš labai arti, todėl pretenduodamas į teisėjus 
jis jau yra pasiruošęs būti teisėju“, – apie teisme įgytą teisi-
nę patirtį pasakoja teisėjo padėjėja.

Siekiamybė – po vieną padėjėją teisėjui

„Labiausiai mūsų teisme nuskriausti baudžiamąsias bylas 
nagrinėjantys teisėjai tarpusavyje susitaria, kaip dalysis 
padėjėju – skirstysis dienomis, pusdieniais ar darbų apim-
timi. Po vieną padėjėją kiekvienam teisėjui – mūsų teismo 
siekiamybė“, – kalbėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo 
pirmininkė Loreta Braždienė. 

Šalies teismuose šiuo metu dirba 778 teisėjai ir 631 tei-
sėjo padėjėjas. Didžiausiame šalyje Vilniaus miesto apylin-
kės teisme 108 teisėjams padeda 91 teisėjo padėjėjas. Pasak 
šio teismo pirmininkės, civilines bylas nagrinėjantys teisėjai 
ir ikiteisminio tyrimo teisėjai turi po vieną padėjėją. O trims 
baudžiamąsias bylas nagrinėjantiems teisėjams tenka daly-
tis dviem padėjėjais. 

„Pagal šiandien turimą teisėjo darbo krūvį darbas be 
padėjėjų neįsivaizduojamas. Didžiausią padėjėjų darbo 
laiko dalį užima tarpinių nutarčių rengimas, kurių skaičiaus 
niekas nefiksuoja, tačiau jis yra kur kas didesnis nei teisme 
išnagrinėjamų bylų. Didesnis padėjėjų skaičius padėtų 
teisėjams sparčiau nagrinėti bylas, nes padėjėjai parengtų 
daugiau procesinių sprendimų projektų – tai neabejotinai 
paspartintų procesą“, – įsitikinusi L. Braždienė. 

Padėjėjų darbas – ir pirmininkų patarėjams 

Panevėžio apygardos teisme, kuriame yra 18 teisėjų, 
dirba tik 11 teisėjų padėjėjų, nors etatų yra 19. „Valstybė 
finansuoja tik 11 teisėjų padėjėjų etatų, tai tik 58 proc. 
to, ko reikėtų. Šis skaičius mažiausias iš visų apygardų 
teismų. Vienas teisėjo padėjėjas praktiškai dirba su 
dviem teisėjais. Šiuo metu penki padėjėjai rengia pro-
cesinių sprendimų projektus 10 teisėjų, nagrinėjančių 
baudžiamąsias bylas, ir šeši padėjėjai – 9 teisėjams, 
nagrinėjantiems civilines bylas. Dėl susidariusios situa-
cijos dalis teisėjų padėjėjų darbo tenka teismo ir skyrių 
pirmininkų patarėjams, kurių tiesioginis darbas nėra 
procesinių sprendimų projektų rengimas“, – pasakoja 
Panevėžio apygardos teismo pirmininkas Valdas Petras 
Meidus.   
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Tam, kad visuose apygardų teismuose dirbančių 
teisėjų padėjėjų darbo krūviai būtų panašūs ir netektų 
dirbti viršvalandžių, Panevėžio apygardos teismo pir-
mininko įsitikinimu, būtina ieškoti galimybių didinti 
finansuojamų teisėjų padėjėjų etatų skaičių.

„suskaičiavus 2012 m. Panevėžio apygardos teisme 
išnagrinėtas bylas paaiškėjo, kad vienam mūsų teismo tei-
sėjo padėjėjui teko aštuonios pirmąja instancija išnagrinė-
tos baudžiamosios bylos, 92 – apeliacine tvarka išnagri-
nėtos baudžiamosios bylos, 60 – administracinių teisės 
pažeidimų bylų. Palyginti, Vilniaus apygardos teismo, 
kuriame finansuojama 100 proc. teisėjų padėjėjų parei-
gybių, teisėjo padėjėjui per tą patį laikotarpį teko beveik 
perpus mažiau bylų: 6 – pirmąja instancija išnagrinėtos 
baudžiamosios bylos, 49 – apeliacine tvarka išnagrinėtos 
baudžiamosios ir 25 – administracinių teisės pažeidimų 
bylos“, – teigia V. P. Meidus. 

„Didesnis padėjėjų skaičius 
padėtų teisėjams sparčiau 
nagrinėti bylas, 
nes padėjėjai parengtų daugiau 
procesinių sprendimų projektų – 
tai neabejotinai paspartintų procesą.“
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Ledai pajudėjo

„Dėl ekonominės krizės metu sumažėjusio teismų sistemos 
finansavimo, nepaisant nuolat pabrėžiamo poreikio, dvejus 
metus iš eilės padėjėjų skaičius nedidintas, biudžete lėšų 
tam neskirta. Šiemet ledai pajudėjo – atsižvelgiant į tai, kad 
teisėjo padėjėjo indėlis, mažinant teisėjams tenkantį darbo 
krūvį ir spartinant bylų nagrinėjimą, greičiausiai pastebimas 
tuose teismuose, kuriuose bylos daugiausia nagrinėjamos 

Dar nė pusmečiui nepraėjus nuo esminio kolektyvo pa-
pildymo anksti prognozuoti, kokia apimtimi bus išspręs-
ta ilgo bylų nagrinėjimo problema, tačiau E. Žironas 
nusiteikęs optimistiškai. 

Nesenos Civilinio proceso kodekso pataisos išplė-
tė rašytinio proceso taikymo apeliaciniame procese 
atvejus, t. y. teisėjams reikia rengti mažiau posėdžių, 
daugiau klausimų galima išspręsti nerengiant posėdžių. 

rašytinio proceso tvarka, nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvos 
apeliaciniam teismui skirta 20 naujų teisėjų padėjėjų“, – 
sako Reda Molienė, Nacionalinės teismų administracijos 
direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas. 

Nacionalinės teismų administracijos duomenimis, 
teismuose situacija nesikeitė pastaruosius kelerius me-
tus. Kai kuriuose apylinkių teismuose teisėjų padėjėjų 
poreikis užtikrinamas tik 33 proc. 

„Bylų spartinimo ir teisėjų darbo krūvio problemą 
bandoma spręsti įvairiais būdais. Vienas iš jų – teisėjų 
padėjėjų skaičiaus didinimas. Todėl ir toliau sieksime, 
kad teismų biudžete šioms pareigybėms ir jų skaičiui 
didinti būtų numatyta lėšų, juolab kad to nauda pajau-
čiama labai greitai“, – pažymi R. Molienė. 

Padidinus teisėjų padėjėjų skaičių,  
ėmė mažėti bylų likutis

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus Žironas 
sako, kad nuo šių metų pradžios teismo kolektyvą pa-
pildžius 20 naujų teisėjų padėjėjų pradinis tikslas – bylų 
nagrinėjimo terminų nebeilgėjimas – jau pasiektas (pvz., 
ilgo atskirųjų skundų nagrinėjimo problema jau visiškai 
išspręsta; šiuo metu atskirieji skundai išnagrinėjami per 
1 mėnesį), o bylų likutis (išnagrinėtų ir naujai gaunamų 
bylų skirtumas) ne tik nedidėja, bet ir ėmė mažėti. 

Pasak pirmininko, ilgalaikis tikslas – gerokai trum-
pesni civilinių ir baudžiamųjų bylų terminai, trumpesnės 
apeliacinių bylų eilės iki jų nagrinėjimo teismo posėdyje. 

„Ir toliau sieksime, kad teismų biudžete teisėjo padėjėjo pareigybėms 
ir jų skaičiui didinti būtų numatyta lėšų, juolab 

kad to nauda pajaučiama labai greitai.“ 

„Tai suteikia galimybių civilines bylas nagrinėjantiems 
teisėjams geriau paskirstyti darbo krūvį ir efektyviau į 
bylų nagrinėjimą įtraukti teisėjų padėjėjus, kurių skaičius 
ir pajėgumas šiuo atveju yra ne mažiau svarbūs negu 
teisinės prielaidos greičiau nagrinėti bylas“, – sako šio 
teismo pirmininkas. 

TEISĖjŲ PAdĖjĖjŲ SKAIČIUS EUrOPOjE

Teisėjų padėjėjų skaičius Europos teismuose skiriasi. 

Latvijoje kiekvienas teisėjas apylinkės (miesto) ir apygar-
dos teisme turi padėjėją. Teismo pirmininkas gali turėti 
du padėjėjus – vieną teisėjo padėjėją ir vieną asistentą, 
padedantį organizuoti teismo darbus. 

Čekijoje bendrosios kompetencijos teismuose padėjėjų 
skaičius nenustatytas, tai priklauso nuo teismo finansinių 
galimybių. Aukščiausiojo Teismo teisėjai paprastai turi du 
padėjėjus. 

Nyderlanduose dažniausiai naudojama tokia „formulė“:  
1 teisėjas, 2 teisėjo padėjėjai ir 1,5 administracinio 
padėjėjo. 

Estijoje, imant šalies vidurkį, 2 teisėjams tenka 1 kon-
sultantas. Kai kuriuose teismuose yra darbuotojai, vienu 
metu vykdantys ir konsultanto, ir sekretoriaus funkcijas 
(mažesniuose teismuose). Antrosios instancijos teismuo-
se vienam teisėjui gali dirbti keli konsultantai. Teismas 
gali priimti tiek teismo konsultantų, kiek pageidauja, 
tačiau turi atsižvelgti į paskirtą biudžetą. 
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teismŲ DuRis 
VarsTyTi Teks reČiau

Iki šiol siekdamas pateikti prašymą susipažinti su bylos medžiaga, taip pat ir kitus 
procesinius dokumentus Pumpėnų gyventojas Linas turėjo vykti į Pasvalio rajono 
apylinkės teismą. Era, kai proceso dalyviams dėl kiekvieno popierėlio teko varstyti teismų 
duris, baigiasi – nuo šiol proceso šalys galės naudotis elektroninėmis teismų paslaugomis.

Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas
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Teismai bus pasiekiami tiesiog iš namų

Portalo, kuriuo gyventojai galėtų pasiekti šalies teismus 
neišeidami iš namų, visų pirma reikėjo tam, kad teismai 
taptų dar prieinamesni ir lengviau pasiekiami kiekvienam 
piliečiui. Be to, šiandien elektroninės paslaugos yra beveik 
neatsiejama kiekvienos veiklos dalis.

„Kaip ir daugelyje kitų paslaugų sričių, įskaitant viešąsias 
paslaugas, elektroninių įrankių naudojimas tampa vis popu-
liaresnis. Gyventojai jau įprato elektroniniu būdu deklaruoti 
savo pajamas, turtą, gyvenamąją vietą, registruoti nekilnoja-
mąjį turtą, gauti duomenų iš įvairių registrų ir pan. Teisingu-
mo srityje taip pat diegiamos naujos priemonės, palengvi-
nančios prieigą prie teismų teikiamų paslaugų. Elektroninės 
paslaugos teisingumo vykdymo procese jau nėra naujiena 
daugelyje Es narių, taip pat ir kitose šalyse, kai kurios iš jų, 
kaip antai, Nyderlandai, Austrija, Turkija, iš tiesų yra pada-
riusios didelę pažangą šioje srityje. siekiant didinti teismų 
prieinamumą ir mažinti proceso dalyvių išlaidas, atsižvelgiant 
į kolegų iš kitų valstybių patirtį, Lietuvoje taip pat pradėtas 
elektroninių paslaugų diegimo civilinių ir administracinių 
bylų procese projektas“, – apsisprendimą kurti tokį portalą 
motyvuoja Reda Molienė, Nacionalinės teismų administraci-
jos direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas. 

Proceso šalys  komunikuos lengviau

Kalbėdama apie nuo liepos 1 d. pradedančio veikti Lietu-
vos teismų elektroninių paslaugų portalo, trumpiau vadi-
namo LTEPP, naudingumą visuomenei R. Molienė sako, kad 
portale įdiegtos priemonės leis proceso šalims elektroniniu 
būdu formuoti ir teismui pateikti procesinius dokumentus 
(ieškininį pareiškimą, atsiliepimą ir pan.), sumokėti žyminį 
mokestį, peržiūrėti teismo siųstus dokumentus, gauti infor-
macinius pranešimus sistemoje ir žinutes elektroninio ryšio 
priemonėmis apie teismo proceso įvykius, pateikti prašy-
mus susipažinti su e. bylos medžiaga ir, teismo darbuotojui 
suteikus prieigą, peržiūrėti šios bylos medžiagą, perklausyti 
teismo posėdžio garso įrašą nuotoliniu būdu.

„Visos šios priemonės neabejotinai palengvins pro-
ceso šalių komunikavimą teismo proceso metu, daugelį 
veiksmų, kuriuos šiuo metu asmuo gali atlikti tik atvykęs į 
teismą (susipažinti su bylos medžiaga, perklausyti teismo 
posėdžio įrašą, gauti bylos dokumentų kopijas), jis galės 
padaryti nuotoliniu būdu (kitaip tariant, netgi neišeidamas 

iš namų). Tai leis sutaupyti žmonių, dalyvaujančių bylos 
nagrinėjime, laiką ir sąnaudas. Kita vertus, ši sistema palen-
gvins teismo dokumentų administravimą, kartu paspartins 
teismo procesą, kadangi išoriniam sistemos naudotojui 
parengus visus dokumentus ir sumokėjus žyminį mokestį 
sistema automatiškai išsiųs dokumentus ir jų identifika-
cinius duomenis į teismų informacinę sistemą. Tikimės, 
kad EPP portale realizuota sistema bus dar vienas svarbus 
žingsnis į prieinamesnį, operatyvesnį ir kokybiškesnį teismo 
procesą“, – apie naująsias elektronines paslaugas toliau 
pasakoja R. Molienė.

Naujovei dar teks prasiskinti kelią

Advokatas Darius Bolzanas sako, kad Lietuvos teismų elek-
troninių paslaugų portalui dėl sėkmės dar teks pakovoti. 
Visos naujovės beveik visuomet sunkiai skinasi kelią. Advo-
katas įsitikinęs – teismų elektroninių paslaugų portalas bus 
ne išimtis, ypač vertinant tai, kad projekto vertė siekia kelis 
milijonus litų.

„XXI a. jau neišvengiama, kad ir teisingumo vykdymo 
procesinės veiklos esminė dalis persikeltų į elektroninę er-
dvę. Toks produktas yra net ne reikalingas, o šiuolaikinėje, 
t. y. e. visuomenėje, neišvengiamai būtinas ir egzistuoja ne 
vienoje Es valstybėje. Tik laiko klausimas, kada vis didesnė 
teisingumo vykdymo procesinės veiklos dalis persikels iš 
esmės visiškai į e. erdvę“, – sako D. Bolzanas.

Advokato nuomone, iš pradžių gali prireikti daugiau ir 
žmogiškųjų, ir finansinių išteklių, tačiau D. Bolzanas įsiti-
kinęs, kad ateityje e. byla turėtų visiškai pakeisti popierinę 
bylą, nes Lietuva – ne išimtis.

„Lietuvoje advokatų pasirengimas naudotis liepą 
pradedančio realiai funkcionuoti elektroninių paslaugų 
portalo paslaugomis, visų pirma, priklauso nuo teismų 
techninio pasirengimo. Teismai iš esmės turėtų būti pasi-
rengę reikiamai datai. Advokatų atstovai dalyvavo darbo 
grupėse. Tačiau tik realiai startavus šiam paslaugų portalui 
išaiškės konkrečių praktinių problemų, kurios tuomet ir 
bus sprendžiamos“, – kalbėjo D. Bolzanas.

Vienas reikšmingiausių teismų sistemos pokyčių

Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmi-
ninko, Teisėjų tarybos nario Ričardo Piličiausko, numato-
mas įdiegti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas 

mūsų šalies teismams yra reikšmingas iššūkis. Teisėjų 
tarybos narys teigia, kad šiuo metu didelis darbo krūvis 
tenka informacinių sistemų prižiūrėtojams ir programuo-
tojams, nuo kurių darbo priklausys, ar teismų procesai vyks 
sklandžiai, be techninių sutrikimų.

„specialistai žada pagrindinius darbus baigti laiku. Tei-
sėjų taryba nutarimu patvirtins rengiamą elektroninių bylų 
valdymo tvarkos aprašą, kuriame bus numatyti esminiai 
elektroninių bylų valdymo principai. Taip pat labai svarbu 
laiku ir tinkamai aprūpinti teismus technine įranga, reika-
linga projektui tinkamai įgyvendinti. Ar Lietuvos teismai 
įveiks šį svarbų etapą ir ar sklandžiai vyks elektroninių 
paslaugų procesas, labiausiai priklausys nuo teismų vadovų 
priimtų sprendimų, teismų vidaus darbo organizavimo 
efektyvumo bei visų teismuose dirbančių teisėjų ir darbuo-
tojų pastangų“, – sako R. Piličiauskas.

Anot Teisėjų tarybos nario, šis projektas yra vienas 
reikšmingiausių teismų sistemos pokyčių per pastaruosius 
metus, galintis pagerinti teismų veiklos kokybę. Pagrindinis 
projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas gyvento-
jams ir ūkio subjektams pasinaudoti teismų paslaugomis, 
nagrinėjant civilines, administracines ir administracinių 
teisės pažeidimų bylas. 

„Visuomenė šiuos pokyčius pajus gaudama patogesnes 
elektronines paslaugas. Planuojama, jog bylos bus nagri-
nėjamos sparčiau ir efektyviau. Kartais žmonės skundžiasi, 
kad jiems neaiškios procedūros pačiame teisme, o ši naujoji 
elektroninių paslaugų sistema leis asmenims savarankiškai 
stebėti bylos eigą, t. y. matyti visą pagrindinę bylos infor-
maciją, sužinoti, kokiam teisėjui ir kada paskirta nagri-
nėti konkreti byla, asmenys galės matyti šalių bei teismo 
dokumentus, taip pat patogiai pasiekti teismo posėdžių 
garso įrašus savo bylose ir su jais susipažinti, matys žy-
minio mokesčio informaciją bei tiesiogiai iš e. paslaugų 
informacinės sistemos per pasirinktą banką galės sumokėti 
šį mokestį netgi už kelis dokumentus skirtingose bylose 
vienu metu“, – naujojo portalo privalumus vardija Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas.

Kalbėdamas apie startuojantį teismų elektroninių pas-
laugų portalą R. Piličiauskas dar pridūrė, kad visų pirma šios 
sistemos naudą pajus tie sistemos vartotojai, kurie kreipsis į 
teismą. Tai svarbi priemonė teismo skaidrumui ir atvirumui 
užtikrinti.

Diegiamas elektroninių paslaugų portalas visuomenei 
bus naudingas dar ir dėl to, kad asmenys galės elektroniniu 
būdu teismui teikti dokumentus neišeidami iš namų ar 
tiesiogiai iš savo darbo vietos.

„Teismo proceso šalims tam, kad pateiktų įvairius pro-
cesinius dokumentus, nereikės vykti į teismo raštinę, žmo-
nės sutaupys daug laiko, papildomų pašto išlaidų ir pan. 
Taip pat viena iš elektroninės bylos teigiamų ypatybių yra 
ta, kad sistemos vartotojai galės procesinius dokumentus 
formuoti ir teikti teismui pasinaudoję šablonais. Jų turėtų 
būti sukurta apie 90. Be to, prisijungimas prie elektroninių 
paslaugų portalo bus galimas įvairiais asmenims patogiais 
būdais: per elektroninius valdžios vartus, naudojantis 
elektronine bankininkyste ar asmens tapatybės kortele 
su elektroninio parašo galimybe, taip pat turint teismo 
išduotus prisijungimo duomenis (ne Lietuvos Respublikos 
piliečiams ar tuomet, kai kitais būdais prisijungti asmuo 
neturi galimybių)“, – naujovę pristato R. Piličiauskas.

Anot Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmi-
ninko, teismai taip pat pajus šio elektroninių paslaugų porta-
lo naudą. Vienas iš minėtinų šios naujovės teigiamų aspektų 
yra tai, kad šioje elektroninių paslaugų sistemoje teismai 
galės stebėti ir valdyti žyminio mokesčio informaciją (kiek 
žyminio mokesčio bei už kurią bylą yra sumokėta ir pan.).

„Įgyvendinus visus su žyminio mokesčio valdymu 
susijusius patobulinimus palengvės žyminio mokesčio 
apskaita. Priėmus tinkamus teismų darbo organizavimo 
sprendimus gali sumažėti darbo krūvis teismų raštinių 
darbuotojams, taip pat bus mažesnės kanceliarinės išlaidos 
ir pan.“, – baigdamas pokalbį sako R. Piličiauskas.

Teisėjų tarybos narys įsitikinęs, kad šio projekto nauda 
teismams labiausiai priklausys nuo to, kaip teismai suvaldys 
visus šiuos procesus.

„Šis projektas yra vienas 
reikšmingiausių 
teismų sistemos pokyčių 
per pastaruosius metus, galintis 
pagerinti teismų veiklos kokybę.“
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Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos 
Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Per žingsnį nesitraukianti ir nuolat kleganti trijulė 
Rafaelis, Izabelė, Sofija (4 m.), rodos, turėtų būti 
nemenkas išbandymas mamai-teisėjai. Didžiulis 
teisėjos darbo krūvis, nuolatinės neigiamos 
emocijos – Vilniaus apygardos administraciniame 
teisme dirbanti Egidija Puzinskaitė, regis, pati 
laimingiausia žemėje. Po sunkių teismo posėdžių 
į namus grįžtančią mamą pasitinkantys trynukai 
yra didžiausia dovana.

kompanija 
man Visuomet 
GaRantuota
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TEISMAI.LT teisėjos E. Puzinskaitės pasiteiravo, ką 
reiškia būti teisėja ir trynukų mama, kaip teisėjai pavyksta 
derinti darbą su motinystės džiaugsmu ir apskritai ką reiš-
kia būti gera mama?

Ką jums reiškia būti teisėja ir trynukų mama?

Būti teisėja ir trynukų mama pirmiausia man reiškia begali-
nę atsakomybę, didžiulę pareigą, taip pat svajonių išsipildy-
mą ir gyvenimo prasmę.

Ne paslaptis, kad teisėjų krūviai didžiuliai.  
Kaip pavyksta derinti motinystę su teisėjos pareiga?

Tenka planuoti kiekvieną žingsnį, nuolat galvoti į priekį, 
laikytis namų ir darbo disciplinos. Paprastai namo darbo 
nesinešu. Geriau jau lieku padirbėti teisme, nes vaikai nesu-
pras, su kokiomis čia knygutėmis mama grįžo ir prie jų sėdi.

Ar vaikai nenukenčia dėl jūsų darbo?

Manau, kad ne. Kiek galiu, jiems nuolat aiškinu, kur dir-
bu, ką darbe veikiu, nors, aišku, jie dar maži, supranta tik 
tiek, kad mamos darbe sėdi dėdė policininkas (apsaugos 
darbuotojas), kuris vaikų kartu su mamomis į darbą neį-
leidžia. Mano darbo esmę, manau, jie dar sunkiai suvokia, 

gal tik intuityviai jaučia, kad mano darbas labai atsakingas 
ir svarbus. Tai jaučia pagal mano bendravimą, santykius su 
aplinkiniais.

Pirmiau esate teisėja ar mama?

Namie esu mama. Teisėja – darbe, dėstytoja ir mokslinin-
kė – universitete.

Kaip manote, jums sunkiau nei kitiems teisėjams?

sunku vertinti. Man išties nėra lengva. Tačiau ar kitiems 
sunkiau, negaliu pasakyti. Vien tai, kad auginu tris vaikus, iš 
esmės stipriai nesunkina mano situacijos. Daugiau rūpes-
čių, bet tai gal tik prasmingiau, niekada nejaučiu tuštumos, 
vienatvės, visuomet esu reikalinga ir mylima. O bendrai 
kiekviena diena, kaip ir atskiri gyvenimo periodai, yra skir-
tinga – tai sunkesnė, tai lengvesnė.

Labai džiugu – manęs visuomet kažkas labai laukia, labai 
myli, krausto rankinę, pasitinka ir klausia: „Ką nupirkai?“ Man 
niekuomet nestinga dėmesio, neslegia vienatvės jausmas. 
Man kompanija visuomet garantuota (juokiasi).

Vaikai niekuomet negali būti našta ar kelti kažkokių 
sunkumų. Be to, yra daug mamų, dirbančių dar sunkesnius ir 
sudėtingesnius darbus. Manau, vaikai tą sunkumą ir atperka.

Ką jums reiškia būti gera mama?  
Turite receptą, kaip ja būti?

Būti gera mama reiškia daug. Kantrybė, įsiklausymas ir 
nuolatinis bendravimas – visur kartu: piešiam, dainuojam, 
kepam blynus, vasarą žaidžiam ir maudomės jūroje. Kiek 
leidžia galimybės, keliaujam, pramogaujam atrakcionuose, 
smaguriaujam kavinėse, mokomės grybauti ir t. t.

Tokio recepto tikriausiai apskritai nėra, kadangi 
kiekviena mama yra geriausia savo vaikui, kad ir kokia 
ji būtų. Mama vaikui yra mama ir ji nepakeičiama.

Kaip kompensuojate dėmesio stygių?

Mano vaikai tokio stygiaus tikrai nejaučia.

Esate įstatymo žmogus.  
Kaip manote, ar jūsų vaikai tai jaučia auklėjime?

Tikrai jaučia, nes mato mano elgesį visuomenėje ir namie.

Natūralu, kad teismo salėje sukaupiate daug neigiamos 
energijos. Kaip pavyksta nuo to atsiriboti namuose ?

Neigiamą energiją stengiuosi palikti pakeliui namo. 
Jei nepavyksta, su vaikais tiesiog sėdam į automobilį 
ir lekiam prie Trakų pilies, vaikštom ežero pakrante, 

valgom ledus. Na, jei jau tikrai ne kas, skubu į basei-
ną, sportuoju, pasivaikštau Vilniaus senamiestyje.

su vaikais labai mėgstam „Keistuolių“ teatrą, nuolat 
lankomės įvairiuose renginiuose vaikams (cirke, koncer-
te) – ir ta blogoji energija savaime tampa teigiama.

Be darbo ir šeimos dar lieka laiko laisvalaikiui, pomėgiams?

Mano laisvalaikis ir pagrindinis pomėgis – bendravimas su savo 
trijule, jų įspūdžiai, nuotaikos, peštynės, tarpusavio konkuravimas.

jūsų šeimoje yra teisininkų?

Tėtis buvo teisininkas, mama – ekonomistė. 

jeigu bent vienas iš jūsų vaikų užaugęs panorėtų žengti 
teisininko keliu, draustumėte, bandytumėte atkalbėti?

Tegu žengia nors ir visi trys. Neatkalbinėsiu ir nedrau-
siu, tik skatinsiu ir padėsiu.

„Būti gera mama reiškia daug. 
Kantrybė, įsiklausymas ir
nuolatinis bendravimas.“
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Apie potyrius įkopus į naują ar jau anksčiau įveiktą 
viršukalnę, pavojingas ir rizikingas situacijas kalnuose, 

ką turėtų žinoti pradedantieji alpinistai, TEISMAI.LT 
kalbėjosi su daugiau nei 30 metų alpinizmo ekspedi-
cijose dalyvaujančiu Kauno apylinkės teismo teisėju 
Broniumi Varsackiu. 

Ar kiekvienas gali kopti į kalnus?

Tai labai geras klausimas, ypač šiais laikais. Yra du esmi-
niai dalykai: fizinis ir techninis pasirengimas. Šiais laikais, 
kai žmogui nedraudžiama daryti to, ką jis nori, niekas 
negali drausti ir kopti į kalnus. Mano nuomone, tokia 

Daugiau nei pusė šimto įveiktų įvairiausių pasaulio viršukalnių: Avicena 
(7 134 m), Materhornas (4 477 m), ne kartą – Monblanas (4 810,45 m). 
Nugalėta ir grožiu pakerėjusių kalnų klasta. Žodžiais neperteikiamas 
jausmas, kai įveiktai viršukalnei gali suteikti savo žmonos vardą. 

nuostata neteisinga, nes kopimui į kalnus reikia tinkamai 
pasiruošti. 

Esu buvęs kelių ekspedicijų vadovu ir kiekvienam 
pradedančiajam kartoju – kalnuose būtina aklimatizacija, 
svarbu viską atlikti neskubant: grožėtis ir gėrėtis kalnais. 
Buvimas kalnuose apgaulingas, nes pirmą dieną visi jau-
čiasi puikiai, o tam tikrų problemų išryškėja vėliau.

svarbu, kad žmogus būtų fiziškai stiprus, bet yra iš-
imčių, kai į kalnus kopia senjorai ar fizinę negalią turintys 
žmonės. Viskas priklauso nuo mąstymo. Jeigu žmogus 
geba teisingai paskirstyti savo jėgas, krūvį, turi pakanka-
mai valios, vadinasi, gali kopti į kalnus.

jomilė jUŠKAITĖ-VIZBArIENĖ
Kauno apylinkės teismo atstovė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida

 A
sm

en
in

io
 a

rc
hy

vo
 n

uo
tr.



24     / 2 /   TEISMAI.LT   /   KITA STOTELĖ – EVErESTAS

Ar yra tekę ekspedicijų metu atsidurti  
pavojingose situacijose?

Teko pasiklysti ekspedicijos į Avicenos viršukalnę metu 
(aukščiausias Trans-Alajaus kalnų Vidurinėje Azijoje taškas, 
7 134 m). Aukštutinėse viršūnėse paprastai yra bazinė ir 
tarpinė stovyklos. Tąkart į tarpinę stovyklą atėjome vėluoda-
mi ir pamatėme, kad prasideda audra. Grupei pasakiau, kad 
grįžtu į bazinę stovyklą, kiti ekspedicijos nariai palapinėse liko 
laukti audros pabaigos. Žinojau taisyklę, kad ledynas driekiasi 
žemyn, todėl tos krypties ir laikiausi. Netikėtai grįžęs į palapi-
nę bazinėje stovykloje gerokai nustebinau kitus alpinistus.

Kopdamas į Monblaną esu patekęs į „šaltą nakvy-
nę“ (alpinistų kalba, dideliame aukštyje esančioje žemoje 
temperatūroje praleista naktis), kai nespėjau nusileisti nuo 
viršukalnės. Prasidėjus audrai teko nakvoti meteorologinėje 
stotelėje kartu su škotais, airiais, alpinistu iš Lenkijos. Tą kartą 
draugiškai dalijomės tiek maisto atsargomis, tiek šiltesniais 
drabužiais. Škotai, kuriems paskolinau žmonos megztas 
vilnones kojines, susižavėję net paprašė jas padovanoti. 

Visi patyrę alpinistai sudėtingose situacijose moka 
tvardytis, o stresas jiems tik kelia malonumą. 

Esminiai dalykai, kuriuos turėtų įsidėmėti  
kopiantieji į kalnus.

99 proc. žmonių nemoka kalnuose teisingai eiti: tinkamai 
pastatyti kojos, perkelti krūvių, saugoti save ir kitus, todėl 
reikia turėti bent menkiausią supratimą apie techniką. Kal-
nuose paprastai einama su ledkirčiu arba lazdomis, tačiau 
šiais įrankiais dažnas taip pat nemoka naudotis. Tokių pa-
grindų neturintis žmogus greičiau pavargsta ne tik fiziškai, 
bet ir morališkai. Dėl nuovargio nesugeba grožėtis kalnais, 
susikoncentruoja tik į tikslą, kaip jį pasiekti. Norėdamas 
to išvengti žmogus turi mokėti stebėti save ir aplinką. Tie 
alpinistai, kurie kopdami pradeda skubėti, dažnai praranda 
atidumą. Jeigu nepastebi pavojingų pasikeitimų ir aplinky-
bių, atsiduri rizikingose situacijose.

Ar dar liko viršukalnių, į kurias svajojate įkopti?

Mano svajonė – Everestas. Jeigu turėčiau tokią galimybę, 
būtinai pasinaudočiau. Esu bandęs prisijungti prie anglų 
grupės, kopusios į Everestą, bet tuo metu negavau svei-
katos draudimo. Taip mano svajonė ir nutolo. Žinau, kad 
į Everestą yra įkopęs 76 metų amžiaus japonas, todėl juo-
kauju, kad svajonę galėsiu įgyvendinti išėjęs į pensiją. 
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Koks jausmas apima įkopus į naują viršukalnę ar į tą,  
į kurią jau buvote įkopęs?

Pirmiausia kalnuose kiekvieną žmogų slopina kalnų didybė 
ir skleidžiama ramybė. Alpinizmo nelaikau sportu, nors 
1983 m. esu tapęs ir alpinizmo čempionu. Šis pomėgis tie-
siog tapo mano gyvenimo būdu. Į kalnus stengiuosi išvykti 
kasmet. 

Ar reikia turėti savo asmeninę įrangą?

Turiu ir savo įrangos, bet viskas priklauso nuo to, kur 
vykstu. Jeigu ruošiuosi į didesnį maršrutą, kartais trūkstamą 
įrangą nuomojuosi.

Į kalną galima kopti vienam ar būtina komanda?

Ekspedicijos grupę paprastai sudaro 8–10 žmonių, bet pa-
ties kopimo metu dažniausiai susiskirstome į grupeles po 
du ar tris žmones. Paprastai vienas poroje būna stipresnis, 
kitas – silpnesnis. Poras galima formuoti ir pagal techniką. 
Pavyzdžiui, jei žmogus techniškai teisingai eina, jis skiria-
mas vedliu. Labai sudėtinguose maršrutuose stipriausi 
alpinistai eina ekspedicijos pradžioje ir pabaigoje, nes 
turi pritvirtinti ir ištraukti įrangos kablius. Aukštutiniuose 
kopimuose, pavyzdžiui, kopdami į Avicenos viršukal-
nę, buvome nesusirišę ir ėjome po vieną, nes maršrutas 
nebuvo sudėtingas, tiesiog rizikingas dėl didelio aukščio. 
Kalnuose viskas priklauso nuo aplinkybių: ekspedicijos 
sąlygų, žmonių pasirengimo.

Kurios ekspedicijos jums paliko didžiausią įspūdį?

Labai įsiminė ekspedicija į Avicenos viršukalnę. Taip pat – 
kopimas į Materhorną. Tąkart į vietą vykome kartu su 
žmona. Vos tik atvažiavusi ir pamačiusi kalną ji vienintelį 
kartą pasakė, kad turiu įkopti į šią Alpių viršukalnę. Šveica-
rai kalną garbina. Prancūzai turi Monblaną, japonai – Fu-
dzijamą, o šveicarai – Materhorną. 

Kadangi žmona mano pomėgį palaiko, bet alpinizmu 
aktyviai neužsiima, ieškojau vadovo, su kuriuo galėčiau 
kopti į viršukalnę. Galiu pasakyti, kad tąkart į kalną kopti 
teko bene sparčiausiai. Kaip vėliau paaiškino mane lydėjęs 
vadovas, Materhorno kalnas – klastingas, nes 12 valandą 
visada paskęsta rūke. 

Man ypač svarbios ekspedicijos, kuriose viršukalnės 
buvo pavadintos lietuviškais vardais, pavyzdžiui, Audros 
viršūnė pavadinta mano žmonos garbei.
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TurisTų 
nenumintais 
Takais
diana ArMONIENĖ
Panevėžio miesto apylinkės teismo atstovė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida

Pliaupiant musoniniam lietui, keturios valandos po atviru dangumi 
eilėje prie Kambodžos ir Tailando sienos, klajonės po atogrąžų miškus 
ieškant artimiausio kaimelio, gatvės kulinaro išvirtos aštrios sriubos 
skonis – Rita Dambrauskaitė, Panevėžio miesto apylinkės teismo 
pirmininkė, įsitikinusi: „laukinėse“ kelionėse nepatogumus atperka 
tiesioginis sąlytis su nepažįstama šalimi ir galimybė patirti tai, kas 
neįrašyta į turistinius maršrutus. A
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Kodėl keliaujate savarankiškai, o ne su turizmo agentūra?

Mėgstu maršrutus, kurie nenuminti turistų. Be to, nenoriu 
būti įsprausta į tam tikrus rėmus, kelionėje taip pat reikia 
erdvės improvizacijai.

Ne paslaptis, kad nakvojate pigiuose moteliuose,  
valgote ne viešbučių restoranuose, bet murzinose 
gatvėse. Solidus turistas dažnai pasakytų, kad toks  
keliavimo būdas egzotiškose šalyse ne jam.

Tikroji šalies dvasia ir pritrenkiantis netikėtumo įspūdis – 
tai neabejotini privalumai. Pavyzdžiui, Šiauriniame Tailande 
dviese su drauge, pasisamdžiusios vietinį vedlį, keliavome 
per atogrąžas į kavos plantacijas kalnuose. Mūsų gidas ma-
čete skynė kelią per lianas. Anot jo, šis ginklas turėjo padėti 
apsiginti ir nuo gyvačių, ir nuo kitų pavojingų gyvių.

Gal jų ir pasitaikė mūsų kelyje, bet mes nepastebėjome, 
nes viską užgožė akinančios augalų spalvos, kvapai ir garsai. 
Pakeliui praėjome keletą kaimelių, jų gyventojams tapome tos 
savaitės, o gal ir mėnesio atrakcija. Jie buvo smalsūs ir gerano-
riški, rodė iš lentų sukaltas, švendrėmis užkaišytas savo trobeles, 
kuriose gyvena gausios šeimos – kelios kartos po vienu stogu. 

Viename atokiame kaime laukė staigmena – džiun-
glių viduryje prieš akis išniro budistų šventykla, o šalia – 
krikščionių bažnytėlė. Tikras tolerancijos įsikūnijimas! 
Vakare pasiekėme kalno šlaite nusidriekusias kavos plan-
tacijas. Taigi po sunkaus žygio išgertas kvapnios kavos 
puodelis, ko gero, buvo pats skaniausias mano gyvenime. 

Nuo ko pradėti ruoštis savarankiškai kelionei?

Leiskite išsikristalizuoti svajonei apie kurią nors šalį. Tada 
susidėliokite apytikrį maršrutą, užsisakykite lėktuvo bilietus 
ir pirmąją nakvynę.  

Ar buvo akimirkų, kai pasigailėjote, kad keliaujate  
ne su turistų grupe?

Iš Kambodžos į Tailandą važiavome vietiniu autobusu. 
Aptvertoje pasienio teritorijoje teko stoti į ilgą eilę. Pradėjo 
pliaupti lietus, težo žemė po kojomis, tad stovėjome purve 
iki kelių – nei kur prisėsti, nei bėgti, nei rėkti. Taip kiūtojome 
keturias valandas. Gerai, kad lietus buvo šiltas, musoninis. 

Tiesa, vieną kartą mums nepavyko savęs įveikti. sutemus 
atvykome į miestelio motelį ir mums parodė kambarį: durys 
vos kabo ant vyrių, gultai neaiškios spalvos, ant jų kažkas šmiri-
nėja... Griebėm kuprines ir kiek kojos neša bėgom į kitą motelį.

Ką turėtų žinoti savarankiškai keliauti  
pasiryžęs žmogus?

Pirmiausia reikia žinoti, kad leidžiantis į tokią kelionę reikia 
turėti šiek tiek avantiūrizmo ir būti nusiteikusiam netikėtu-
mams bei buitiniams nepatogumams. Čia visko nesupla-
nuosi, tenka greitai orientuotis vietoje.  

Ką būtina pasiimti ir ko visiškai nereikia?

Patarčiau vežtis kuo mažiau daiktų. Pasiimkite patogių 
drabužių ir apavo, šiek tiek svarbiausių vaistų.

Ar maitindamiesi tiesiog gatvėse nepatyrėte  
nemalonių siurprizų? 

Tailande drąsiai valgėme gatvės užkandinėse. Nors aplinka 
ne visada žadindavo apetitą, maistą prekeiviai patiekdavo 
švarų. Be to, jis itin aštrus, neretai valgant ašaros trykšta, 
matyt, prieskoniai „užmuša“ visas bakterijas. Keliaudama 
stengiuosi ragauti įvairių to krašto patiekalų. 

Tailande lankiausi tris kartus, tad pastarąjį kartą užsi-
rašiau į kulinarijos kursus. Juk virtuvė – kiekvienos tautos 
kultūros dalis, puikus būdas pažinti šalį ir jos žmones. Tai-
landiečių virtuvė labai sveika, jie valgo daug ryžių, daržovių 
ir jūros gėrybių. Ryžiai verdami apie septynias valandas, 
plaunami, garinami, brinkinami – eiliniam žmogui tai 
neįkandamas menas. Yra net tokia profesija – ryžių virėjas, 
juos paprastai turi turtingos šeimos. Visi kiti virtų ryžių 
perka turguje. 

Vis dėlto tikrieji Tailando virtuvės valdovai yra priesko-
niai – citrinžolė, čili pipirai, žaliosios citrinos lapai, ypatin-
gasis česnakas, imbieras. Juos derindami vietiniai kulinarai 
kuria nepaprastą skonio įvairovę. Kursuose mokiausi virti 
aštrią krevečių sriubą, gaminti ryžių paplotėlių suktinukus, 
įvairias salotas. Grįždama į Lietuvą iš Tailando visada vežu 
maišą prieskonių, tad namie artimuosius bandau nustebin-
ti egzotiškais patiekalais.

Kokias vietas rekomenduotumėte pamatyti?

Tai labai asmeniška, nelygu, kas kam įdomu: šiaurė ar pie-
tūs, miestai ar gamta, muziejai ar vietiniai žmonės. siūly-
čiau paklajoti po Šiaurės Tailando kaimelius, Kambodžoje 
aplankyti Banteay srei moterų šventyklą per saulėtekį ir 
pabendrauti su Tanzanijos didmiesčio gyventojais, lauke 
ant laužo verdančiais vakarienę.

Panevėžio miesto apylinkės teismo 
pirmininkės Ritos Dambrauskaitės 
kelionių akimirkos.
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TeismuOse – 
NE TIK 
MANTIJOS

Mantija, teisėjo ženklas ant krūtinės ir krūva 
bylos segtuvų po pažastim – tokį stereotipinį 
teismo vaizdą esame susikūrę savo pasąmonėje. 
Tačiau teismuose anaiptol ne vien mantijos 
koridoriais plevėsuoja. Teismų darbuotojai – 
šilti žmonės, tai atsispindi ir jų aprangoje.

 

TEISMAI.LT  įsiprašė į Vilniaus miesto apylinkės teismą 
ir truputėlį pavaikštinėjo šio teismo koridoriais. 

susipažinimo su bylomis poskyrio 
specialistė Danuta samanavičienė:
„Į darbą visada einu pasitempusi“

Teismo posėdžių sekretorė
Irena Žukauskienė:
„Man patinka puoštis“

Ikiteisminio tyrimo poskyrio 
vyresnioji specialistė 
Veronika Vaškelienė: 
„Darbe visada elegantiška“ I. 
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Teismo pirmininko patarėja 
Lina umbražiūnienė: „Į darbą negalėčiau 
ateiti kitaip“

Teisėjo padėjėja Inga Bagdonavičienė: 
„Į darbą rengiuosi klasikiniu stiliumi“

Teisėjo padėjėja Ieva Narbutaitė: 
„Į darbą rengiuosi taip, kad patikčiau 
pati sau“
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Teisėjo padėjėja 
Lina Piekutė-Vencevičienė: 
„Į darbą rengiuosi pagal nuotaiką“

Teisėjo padėjėja Ligita Kunigėlytė: 
„Darbe su polėkiu“

Teisėjų padėjėjos Toma Jegorovaitė, Diana Blaževič, Tatjana Papinigienė ir 
Vygantė Žukauskaitė: „Darbas mus puošia“

Teismo posėdžių sekretorius 
Andrius Šalkevičius:  
„skubantis su šypsena“

Archyvo vedėja Birutė Šlėderienė: 
„Visur esu tvarkinga“

Teismo posėdžių sekretorė Ana Nikitina:
„Darbe jaunatviškai dalykiška“

Teismo posėdžių sekretorė 
Anastasija Druk: 
„Darbe geros nuotaikos ir su šypsena“

Teismo posėdžių sekretorė 
Rimantė Rudėnaitė:
„stilius man svarbus ir darbe“

Teisėjo padėjėja 
Diana strautniekienė 
„Į darbą einu kaip į šventę“

susipažinimo su bylomis poskyrio 
specialistė Daiva Kuzmaitė:
„Į darbą visada einu geros nuotaikos“




