
Konferencija skirta Norvegijos finansinio mechanizmo programos 
„Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“  

tiesioginio finansavimo projektų rezultatams pristatyti

„Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) 
modernizavimas“

„Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo 
teismų pastatuose stiprinimą“

„Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijos 
gerinimas (mokymas)“

TarpTauTinė konferencija

TarpTauTinio ir TarpinSTiTucinio 
BenDraDarBiaViMo ĮTaka  

TeiSMo proceSo efekTYVuMui
2016 m. gruodžio 15 d.



projektų paramai skirta   8 210 465.00 eur

kompetencijų kėlimas

Galimybių studijos, informacinės priemonės, tyrimai

Modernizuotos sistemos

fizinio ir psichologinio saugumo didinimas Lietuvos teismuose

P R O G R A M A
Radisson Blu Hotel Lietuva, Beta salė, Konstitucijos pr. 20, Vilnius

9:00–10:00 registracija

10:00–10:15 Sveikinimo žodis  
Teisėjų tarybos pirmininkas Rimvydas Norkus 
Dag Malmer Halvorsen, Norvegijos ambasadorius Lietuvoje 

praneŠiMŲ SeSija
Moderatorė – Reda Molienė, Nacionalinės teismų administracijos direktorė

10:15–10:35 Teismo paslaugų gerinimas: nuo idėjos iki rezultato  
Reda Molienė, Nacionalinės teismų administracijos direktorė (Lietuva)

10:35–10:55 Teisėjo vaidmuo teisminiame procese 
Sigita Rudėnaitė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė (Lietuva)

10:55–11:15 Lietuvos advokatūros vaidmuo siekiant efektyvesnio proceso 
Ignas Vėgėlė, Advokatų tarybos pirmininkas (Lietuva)

11:15–11:45 kavos pertrauka (Spaudos konferencija)

11:45–12:05 Prokuroro vaidmuo teisminiame procese 
Evaldas Pašilis, Generalinis prokuroras (Lietuva)

12:05–12:25  Teisėjo, advokato ir prokuroro bendradarbiavimas ikiteisminiame procese: Norvegijos 
patirtis 
Mr. Ole Kristen Overberg, Olso apygardos teismo teisėjas (Norvegija)

12:25–12:45 Teisėjo, advokato ir prokuroro procesinis bendradarbiavimas ir etika: Vokietijos patirtis 
Dr. Kai Hamdorf, Vokietijos Federalinio teismo teisėjas (Vokietija)

12:45–14:00 pietūs 

DiSkuSija
Moderatorius – Stasys Šedbaras, Lietuvos Respublikos Seimo narys

14:00–15:30  Diskusijos dalyviai:

 Sigita Rudėnaitė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė (Lietuva)

 Ignas Vėgėlė, Advokatų tarybos pirmininkas (Lietuva)

 Evaldas Pašilis, Generalinis prokuroras (Lietuva)

 Reda Molienė, Nacionalinės teismų administracijos direktorė (Lietuva)

 Mr. Ole Kristen Overberg, Olso apygardos teismo teisėjas (Norvegija)

 Dr. Kai Hamdorf,  Vokietijos Federalinio teismo teisėjas (Vokietija)

 Kristina Mišinienė, Lietuvos Caritas Pagalbos smurto aukoms programos vadovė (Lietuva)

 Karolis Liutkevičius, Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisininkas (Lietuva)

16:00–17:00 furšetas

Rezultatai pasiekti vykdant projektus:

 „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“
 „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose 

stiprinimą“
 „Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijos gerinimas 

(mokymas)“
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