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Vaida Šarauskienė: „Per daugiau negu dvejus metus 
planuodamas ir organizuodamas nepilnamečių apklausas 

teismuose psichologas tapo visaverte apklausų komandos dalimi.“

Sigita Rudėnaitė: „Viešųjų pirkimų ginčai kasmet darosi 
vis sudėtingesni ir neretai tampa tikru iššūkiu teisėjams.“

Andžej Maciejevski: „Nereti atvejai, kai pateikus 
ieškinį paaiškėja, kad ginčas yra sudėtingesnis, nei atrodė iš pirmo 
žvilgsnio – byla užsitęsia, bylinėjimosi išlaidos smarkiai išauga ir 

viršija planuotas.“

Temų, straipsnių ir pasiūlymų laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt. 
Už straipsnių turinį atsako straipsnių autoriai. Redakcija pasilieka teisę 
straipsnius redaguoti, koreguoti, trumpinti. Straipsnius perspausdinti ar kitaip 
naudoti jų medžiagą galima tik su redakcijos leidimu.
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M
Mielasis TEISMAI.LT skaitytojau, 

kiekvienas šio žurnalo numeris gimsta po redakcinės 
kolegijos narių diskusijų apie tai, kas aktualu teismams 
ir jų veikla besidomintiems žmonėms. Diskusijose iš-
girstame originalių minčių ar taiklių įžvalgų, kurios ne 
visuomet nugula į žurnalo puslapius. Nuo šiol kie-
kvieno TEISMAI.LT numerio įžangoje galėsite ras-
ti redakcinės kolegijos narių žvilgsnį į teismų darbo 
aktualijas, teismų bendruomenei rūpimus klausimus. 
Tikimės, kad įvairūs požiūriai bus ne tik įdomūs, bet 
ir vertingi. Taigi TEISMAI.LT kūrybinėje virtuvėje 
pokyčių yra.

POKYČIAI – šiuo metu itin madingas žodis, kurį 
kartoja ir nerimstantys entuziastai, ir tie, kurie negaili 
kritikos naujovių siekiantiesiems, ir žadantieji dar ką 
nors svarbaus nuveikti. Prie kurių priskirtume mūsų 
teismų bendruomenę? 

Tam tikrose srityse į priekį judame labai greitai – 
 įgyvendindami naujas iniciatyvas, kitų valdžių ir ne-
vyriausybinių organizacijų atstovus kviesdami disku-
tuoti ne tik apie teisės taikymo, bet ir apie socialines 
globos sistemos pertvarkos, veiksnumo ribojimo 
problemas, pasisakydami dėl teisėkūros iniciatyvų, 
tobulindami teismų administravimo veiklą. Apie bū-
tinybę plėsti akiratį, perimti naudingą gerąją praktiką 
ir tobulėti šiame žurnalo numeryje kalba ir Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininko patarėjas A. 
Brazdeikis, dalydamasis patirtimi apie pirmą kartą šia-
me teisme įgyvendinamą ES finansuojamą projektą.

Tuo pačiu vėl ir vėl užduodame sau klausimą – 
ar verta imtis naujų iniciatyvų, kai nuolat turime 
spręsti kasdienius, su tiesioginės veiklos užtikrinimu 
susijusius iššūkius, trūkstant finansinių, žmogiškųjų 
išteklių, nemažėjant darbo krūviams, stringant infor-
macinėms sistemoms? Galbūt socialinėmis proble-
momis, įstatymų spragomis, teisiniu švietimu tegul 
rūpinasi tie, kuriems tai „priklauso pagal kompeten-
ciją“. Ir dar tegul pasirūpina teismų darbo sąlygomis, 
ištekliais, motyvacija ir laimės indeksu...

Jei taip galvotume, šiandien teismuose nebūtų 
tų teigiamų pokyčių, kuriuos matome – teismo ko-
ridoriuose nesutiktume savanorių, neišgirstume nu-
kentėjusiųjų atsiliepimų, kad „teismas pasirodė ne 
toks jau ir baisus“, neturėtume teisminės mediacijos 

ir augančio suvokimo, jog ginčą laimi tas, kuris jį iš-
sprendžia taikiai.

Ką jau kalbėti apie profesionalią psichologinę pa-
galbą vykdant vaikų apklausas, jei prieš kelerius metus 
darbą teismuose pradėję penki teismų psichologai, 
užuot tikėję savo pašaukimu ir jų teikiamos pagalbos 
poreikiu, būtų galvoję vien apie tinkamas sąlygas ar 
darbo užmokesčio proporcingumą. Paskaitykite apie 
prasmingą šių žmonių darbą – su Šiaulių apygar-
dos teismo psichologe kalbamės aktualiojo interviu 
rubrikoje. 

Galime didžiuotis teismų sistemoje turėdami ge-
riausius teisės profesionalus, puikių lyderių, ambicin-
gų iniciatyvių žmonių. Nesidangstome biurokratija – 
sisteminiai sprendimai priimami gana operatyviai, 
nepaisant to, kad išklausyti tenka net 62 teismų nuo-
mones. Tad gal tikrai dar verta paieškoti ir vidinių iš-
teklių, ir entuziazmo, ir būdų būti tais, kurie žiūri į 
priekį ir veikia, užuot skundęsi, kritikavę ar abejingai 
stebėję. 

Jei vis dar kyla abejonių, siūlau šiame žurnale per-
skaityti teisėjo istoriją, kuris sau jau atsakė į klausimus –  
kas turi spręsti mūsų visuomenės problemas, kas turi 
pasirūpinti tėvų paliktais vaikais, kas turi mums kaž-
ką duoti... Tikiuosi, kad ir Jus įkvėps šie jo žodžiai: 
„Ilgainiui supratau – kad ir kokie tėvai būtume, vaikai 
mūsų šeimoje išaugs tikrai geresni nei būtų išėję į gy-
venimą iš globos namų.“ 

Aš šiandien darbo dieną pradėsiu nuo kavos puo-
delio, gero žodžio kolegai ir naujo projekto. O Jūs?

Reda Molienė
Nacionalinės teismų administracijos direktorė

REDAKTORĖS ŽODIS

Gegužė, 2017

Redaktorės
žodis

TEISMAI.LT
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Kaip vyksta ir kaip turėtų vykti nepilnamečių 

apklausos Lietuvos teismuose? Koks vaidmuo 
Jums, teismo psichologei, tenka apklausiant ne-
pilnamečius liudytojus? 

Organizuojant ir vykdant nepilnamečių apklausas 
Lietuvos teismuose, vienas pagrindinių uždavinių yra 
kiekvieno parodymus duodančio vaiko saugumo už-
tikrinimas. Prie to labai prisideda teismuose dirbantys 
psichologai. Ikiteisminėse apklausose esu tarpininkė 
tarp vaiko ir teisėsaugos pareigūnų: bendrauju su 
nepilnamečiu specializuotame apklausos kambaryje, 
bandau jam suprantama kalba pateikti man per ausi-
nes teisėjo, prokuroro, advokatų sakomus klausimus. 

Pastebėjau, kad dažnai vaikai, ypač jaunesni, ne-
geba suprasti sudėtingų klausimų formuluočių, pa-
pasakoti apie detales, susijusias su, pavyzdžiui, lai-
ku, dažnumu. Psichologas suformuluoja klausimą 
atsižvelgdamas į vaiko amžių, brandą, specialiuosius 
poreikius. 

Dalyvaudama apklausose taip pat pastebėjau, kad 
tampu tarsi vaiko stebėtoja, reaguojančia į jo išgy-
venamas emocijas, jausmus, prieštaras, kurių kitame 
kambaryje, posėdžių salėje per ekranus kiti proceso 
dalyviai dažnai nepastebi. Jausdamas empatiją vaikas 
daug laisviau bendrauja, drąsiau kalba, todėl džiau-
giuosi, kad didžioji dalis ikiteisminio tyrimo apklausų 
Šiaulių mieste vyksta dalyvaujant psichologui. 

Nuolat siekiame bendradarbiauti ir konsultuoti 

aukštesnių instancijų teismų teisėjus dėl nepilname-
čių apklausų organizavimo ir vykdymo strategijos. 
Norėtųsi, kad ateityje vaikai, atvykstantys į teismą, 
jaustųsi kuo saugesni, būtų sudarytos kuo tinkames-
nės sąlygos jų draugiškai apklausai pritaikytuose kam-
bariuose. Tai padėtų gauti patikimus, informatyvius 
parodymus. 

Teko girdėti, kad nepilnamečių apklausos 
Lietuvos teismuose vyksta kiek skirtingai. Kokie 
žingsniai vis dėlto būna praleidžiami? Kokią įta-
ką tai daro apklausos duomenų patikimumui ir 
paties liudytojo savijautai?

Visų pirma, vaiką, atvykusį į ikiteisminio tyrimo 
apklausą ar teismo posėdį, būtina paruošti. Pasitaiko 
atvejų, kai šis žingsnis praleidžiamas.  Kai nepasiruo-
šęs vaikas patenka į specializuotą apklausos kambarį, 
mato kameras, ausines, nežino jų paskirties, jam nėra 
aiškios taisyklės, pvz., kaip reikės atsakyti į klausimus, 
ką reikės daryti, jei klausimo nesupras, nežinos atsa-
kymo ir t. t. Tada jaunasis liudytojas pajunta baimę, 
nerimą, gali atsitverti tylos siena.

Noriu akcentuoti, kad paruošti nepilnametį ap-
klausai itin svarbu prieš jam dalyvaujant teismo salėje 
vyksiančiame posėdyje. Daugeliui vaikų vien teismo 
posėdžių salės aplinka sukelia stresą. Be to, duodant 
parodymus jam tenka tiesiogiai susidurti su gyny-
ba, dažnai provokuojančiais, menamais klausimais, 

Kokį vaidmenį 
atlieka 
psichologas 
nepilnamečių 
apklausose?

Visuomenei sujudus dėl smurto prieš vaikus ir psichologų trūkumo nepilnamečių apklausose, o 
Seimui ir Prezidentei patvirtinus psichologijos profesionalų būtinybę apklausiant vaikus, TEISMAI.LT 
kalbina Šiaulių apygardos teismo psichologę Vaidą Šarauskienę, vieną iš penkių Lietuvos teismuose 
dirbančių psichologų, jau porą metų formuojančių nepilnamečių apklausų politiką mūsų šalyje.

Miglė Pavliukovičienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

AKTUALUSIS INTERVIU2017 m. GEGUŽĖ NR. 1

Vaida Šarauskienė
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kaltinamaisiais, jų pastabomis. Tai turi neigiamos 
įtakos ne tik paties nukentėjusiojo ar liudytojo savi-
jautai, bet ir apklausos duomenų patikimumui. Kai 
nerimas didelis, darosi sunku atgaminti su įvykiu susi-
jusias detales, būna atvejų, kai vaikai pakeičia parody-
mus, pateikia patogesnę įvykių sekos versiją, siekdami, 
kad apklausa kuo greičiau baigtųsi. Dėl šių priežasčių 
manau, jog visos nepilnamečių apklausos turėtų būti 
vykdomos saugiai, specialiai tam pritaikytose patal-
pose, dalyvaujant psichologui, stengiantis išvengti tie-
sioginio kontakto su kaltinamuoju, jo gynėjais, kitais 
asmenimis, kurių buvimas salėje gali trikdyti vaiką, 
kelti neigiamas emocijas. 

Per savo darbinę praktiką esu pastebėjusi, kad per 
nepilnamečių apklausas dažnai praleidžiamas vadina-
masis laisvo pasakojimo etapas, kurio metu vaikas tu-
rėtų būti skatinamas savo žodžiais papasakoti, dėl ko 
atvyko duoti parodymų. Šiame etape vaikas neturėtų 
būti pertraukiamas, jam neužduodami jokie klausi-
mai. Tačiau pasitaiko atvejų, kai parodymų davimas 
iš karto pradedamas nuo tikslinamųjų klausimų. Taip 
sutaupoma laiko, tačiau prarandama dalis naudingos 
informacijos, kuri galėtų būti atskleidžiama vaikui pa-
čiam nuosekliai pasakojant apie įvykį. 

Žinoma, kad teismų psichologams tenka 
dirbti ne tik su teisėjais, bet ir su ikiteisminio 
tyrimo teisėjais, prokurorais. Su kuo ir kaip daž-
niausiai tenka bendradarbiauti? 

Galiu pasidžiaugti, kad per daugiau negu dvejus 
metus planuodamas ir organizuodamas apklausas 
psichologas tapo visaverte nepilnamečių apklausų 
komandos dalimi. Didžioji dalis ikiteisminio tyrimo 
apklausų prasideda nuo ikiteisminio tyrimo teisėjo, 
prokuroro ir psichologo kontakto, bendradarbiavi-
mo. Visų pirma, suderinamas apklausos laikas, ap-
tariama bylos esmė, klausimų formuluotės, taip pat 
apklausos strategija. Dažnai prieš apklausas bendrau-
dami su prokurorais, remdamiesi turima informacija 
numatome galimus sunkumus (pavyzdžiui, jei vaikas 
nekalba, yra uždaras, turi raidos sutrikimų ir panašiai). 
Tai leidžia daug efektyviau pasirengti apklausai, daž-
nai numatyti papildomas priemones, kurios padėtų 
vaikui atgaminti, pateikti su įvykiu susijusias detales 
(naudojami žmogaus kūno piešiniai, lėlės ir kiti bū-
dai). Būna atvejų, kad rengdamiesi apklausoms ben-
dradarbiaujame su vaiko teisių apsaugos skyrių speci-
alistais. To reikia norint gauti detalesnės informacijos 

apie artimą vaiko aplinką, gyvenimo sąlygas, specia-
liuosius poreikius, ugdymą ir t. t.

Prezidentė pasirašė pataisas dėl privalomo 
psichologo dalyvavimo vaikų apklausose. Kaip 
manote, kas pasikeis priėmus šias pataisas? Ar 
tai duos praktinės naudos?

Džiaugiuosi, kad pagal šalies vadovės inicijuo-
tas pataisas, kurios įsigalios nuo 2018 m. liepos 1 d., 
bus įvedama prievolė visais atvejais nukentėjusiųjų ir 
liudijančių vaikų iki 14 metų apklausas vykdyti daly-
vaujant profesionaliam psichologui ir tik specialiose 
patalpose. Labai gera iniciatyva, jog psichologas tu-
rės dalyvauti ir vyresnių nei 14 metų nepilnamečių 
apklausose vaiko psichinės ir fizinės sveikatos suža-
lojimo, seksualinės prievartos, smurto, prostitucijos, 
prekybos žmonėmis atvejais. Psichologas bus priva-
lomas ir tais atvejais, kai to prašys proceso dalyviai, 
arba pareigūnų iniciatyva. Galima tikėtis, kad įsiga-
liojus šioms pataisoms pagerės Lietuvos teismuo-
se atliekamų apklausų kokybė, bus labiau apsaugoti 
atvykstančių vaikų interesai, daugiau atsižvelgta į jų 
poreikius. 

Manau, kad įgyvendinant šias pataisas daug dė-
mesio turėtų būti skiriama ir tinkamoms psichologų 
darbo ir tobulinimosi sąlygoms, adekvataus atlygio už 
jų darbą klausimui. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į 
tai, kad įvedus privalomo dalyvavimo apklausose rei-
kalavimą reikės ir daugiau šias pareigas atlikti galinčių 
atitinkamos kvalifikacijos specialistų.

Pagal turimus duomenis, šiuo metu Lietuvoje yra 
46 specialūs kambariai, kuriuose apklausiami nu-
kentėję nepilnamečiai ir liudytojai. Matau, kad tokių 
tinkamai įrengtų kambarių šalyje trūksta: ne visi di-
džiausi Lietuvos teismai turi įrengę tokias patalpas, 
o dalyvaudama mažesniuose rajonuose vykstančiose 
apklausose neretai pastebiu, kad tokiose patalpose 
esanti įranga nėra visiškai tinkama naudoti. Ne kar-
tą yra pasitaikę atvejų, kai apklausa neįvykdavo arba 
įvykdavo ne visai tinkamai dėl techninių trikdžių.

Kaip atrodo teismo psichologo diena?
Pastaruoju metu tiek aš, tiek kolegos jaučiame ge-

rokai padidėjusį poreikį dalyvauti ikiteisminio tyrimo 
apklausose. Yra pasitaikę atvejų, kai per dieną tekdavo 
apklausti 7 vaikus. Pastaruoju metu kiekvieną dieną 
vidutiniškai dalyvauju 3–4 nepilnamečių apklausose. 
Apygardos teisme dirbančio psichologo veikla apima 
visus to teismo teritorijoje esančius apylinkių teis-
mus. Dažnai gavus prašymą dalyvauti nepilnamečių 
apklausose tenka važiuoti ir į atokiai esančius rajonus. 
Todėl kartais juokauju, jog būna dienų, kai didžiąją 
dalį laiko tenka praleisti kelyje. Nemažai laiko pralei-
džiame ir rengdamiesi apklausoms, susipažindami su 
bylų medžiaga. Dėl šių priežasčių teisme dirbančio 
psichologo dienotvarkė gana įtempta, dažnai neapsi-
riboja 8 darbo valandomis. 

Vaiką, atvykusį į ikiteisminio tyrimo apklausą 
ar teismo posėdį, būtina paruošti. Pasitaiko 
atvejų, kai šis žingsnis praleidžiamas.

AKTUALUSIS INTERVIU TEISMAI.LT

Per daugiau negu dvejus metus planuoda-
mas ir organizuodamas apklausas teismuose 
psichologas tapo visaverte nepilnamečių ap-
klausų komandos dalimi.
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KOMENTARAS

Darius Pranka 
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas 

Dar prieš kelerius metus psichologo dalyvavimas vaiko apklausoje buvo gana retas 
dalykas. Pastaruoju metu vaikų apklausų, kuriose dalyvauja psichologas, padaugėjo ir tai 
vertintina teigiamai. Ypač per pastaruosius kelis mėnesius iš esmės visos vaikų apklausos 
organizuotos dalyvaujant šiems specialistams. 

Psichologo vaidmuo labai svarbus itin emociškai jautriose, pvz., smurto artimoje 
aplinkoje, bylose, kuriose vaikui neretai didžiulę įtaką daro tėvai, ar seksualinio išnaudoji-

mo bylose, kai vaikas paprastai sunkiai atsiveria ir bendrauja. Šiais atvejais svarbu, kad su byla susipažinęs ir kompe-
tentingas psichologas su vaiku užmegztų kontaktą, padėtų jam jaustis saugiai, paaiškintų situaciją jam suprantama 
kalba ir galiausiai užtikrintų kiek įmanoma išsamesnę apklausą. 

Šiuo metu psichologų labai trūksta, jų poreikis labai išaugo. Didžiausiame Lietuvos mieste Vilniuje yra tik viena 
psichologė, todėl vaikų apklausas dažnai galima organizuoti tik praėjus mėnesiui nuo tokios apklausos poreikio 
atsiradimo. Paprastai apklausa turi būti atlikta kaip įmanoma greičiau, taigi toks ilgas laiko tarpas gali suprastinti 
pokalbio su vaiku kokybę. Kita problema – vaiko apklausai paruoštų posėdžių salių trūkumas. Nors Vilniaus miesto 
apylinkės teisme tokia salė yra (kai kuriuose teismuose tokių salių apskritai nėra), tačiau šiuo metu greitai ja pasi-
naudoti tiesiog neįmanoma. 

Mano nuomone, siekdami pagerinti esamą situaciją teismai galėtų įsteigti daugiau psichologų etatų ir įrengti pa-
kankamai poreikius atitinkančių specialių vaikų apklausos kambarių. Kiekvienas vaiko apklausą atliekantis teisėjas 
turėtų preciziškai įvertinti psichologo būtinumą ir poreikį vaiko apklausoje, vaiką į pakartotinę apklausą kviesti tik 
išimtiniais atvejais (nors tai įtvirtinta įstatyme, tačiau ne visada taip elgiamasi), kiekvienu atveju užtikrinti minimalią 
proceso žalą vaikui, t. y. jį apklausti specialioje salėje nuotoliniu būdu, užduoti klausimus per psichologą ir pan. 
Manau, kad taip būtų gerokai pagerinta apklausų kokybė ir nepilnamečių savijauta jose būtų kur kas geresnė.

Doc. dr. Neringa Grigutytė 
Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė

Priimtos Baudžiamojo proceso kodekso pataisos skirtos tiek baudžiamajame proce-
se dalyvaujantiems vaikams apsaugoti nuo pakartotinės traumos, tiek padėti teisėsaugai 
nustatyti bylai reikšmingus faktus, užtikrinti vaiko duodamų parodymų patikimumą ir 
tikslumą. Anksčiau įstatyme buvo įrašytos rekomendacijos, kad vaikas būtų apklausiamas 
tik vieną kartą, šiomis pataisomis įtvirtinamas nepilnamečių liudytojų ir nepilnamečių 
nukentėjusiųjų ikiteisminių apklausų vykdymas tik tam pritaikytose patalpose privalomai 

dalyvaujant psichologui. 
Kyla klausimas, ar yra psichologų. Yra. Tačiau kompetentingų psichologų, kurie specializuotųsi atlikti vaikų ap-

klausas, trūksta. Bet tai nėra universitetų ar specialistų parengimo klausimas – tai požiūrio, finansavimo ir sistemos 
sukūrimo klausimas. 

Yra iniciatyvų kviesti psichologus iš kitų įstaigų, pvz., pedagoginių psichologinių tarnybų, mokyklų ar ligoninių. 
Manau, tai ydinga praktika, jei to psichologo specializacija nėra vaikų apklausos. Toks psichologas tikrai gali mo-
kėti užmegzti kontaktą su vaiku, jį nuraminti, su juo pakalbėti, tačiau nežinos, kokios informacijos iš vaiko reikia 
teisėsaugai, kad būtų surinkti įrodymai byloje, ar kokiais būdais apklausti vaiką, siekiant gauti patikimų ir tikslių 
duomenų. 

Apygardų teismuose jau kelerius metus darbuojasi penki psichologai, dalyvaujantys vaikų apklausose. Tačiau jų 
tikrai nepakaks įgyvendinant šias pataisas. Teismuose įdarbinus daugiau psichologų būtų galima užtikrinti bendrą 
atliekamų nepilnamečių apklausų standartą ir kokybę, o tai nėra įmanoma kviečiant specialistus iš skirtingų žiny-
bų. Priėmus naujų psichologų vaikų apklausoms atlikti, pirmiausia būtini specializuoti mokymai, darbas su labiau 
patyrusiu kolega, ir tik tada specialistai galės savarankiškai dirbti. Sistema būtų panaši į teismų ekspertų ar teisėjų 
pasirengimo dirbti sistemas: kadangi darbas atsakingas ir specialus, būtina investuoti į specialistų parengimą ir nuo-
latinį kvalifikacijos kėlimą.
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SAUGUS TEISMAS
Psichologinė parama, kad bylos šalys ir lankytojai teisme 

jaustųsi saugiai ir užtikrintai!

TEISMO PROCESO DALYVIŲ INFORMAVIMAS

SAVANORIŲ TARNYBA TEISME – PARAMA, KAI JOS REIKIA!

Informacija apie psichologinę paramą teisme:
www.teismai.lt       Visuomenei ir žiniasklaidai       Pagalba liudytojams ir nukentėjusiesiems

AKTUALUSIS INTERVIU TEISMAI.LT

Animaciniai  
filmukai internete

Virtuali teismo 
posėdžių salė

sale.teismai.lt

Informaciniai 
lankstinukai

Savanorių  
tarnybos  

veikla

Kaip elgtis,  
jei esi 

pakviestas  
liudyti?

Vaiko 
apklausa  
teisme

75  
kvalifikuoti teismo 

savanoriai

Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio teismuose

Per metus pagalba 
suteikiama apie 600 

teismo lankytojų!

„Šaunu, kad teismai kalba apie pagalbą jautriausiems liudytojams 
ir imasi veiksmų. Matau įvykusį lūžį: teismai puikiai supranta, kad kai 
kuriems teismų lankytojams reikia specialios paramos.“

Lietuvos „Carito“ projekto „Pagalba prostitucijos ir  
prekybos žmonėmis aukoms“ koordinatorė
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S
Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja

Viešieji pirkimai (toliau – VP) – priemonė, sukurta valstybei efektyviai panaudoti lėšas, šiandien 
išgyvena pokyčių laikotarpį. Netrukus įsigaliosiantis naujasis VP įstatymas žada naujoves – tikimasi 
efektyvesnio ir skaidresnio proceso, leisiančio į dienos šviesą iškelti daugiau gerųjų pavyzdžių. Apie 
VP reformos žadamus iššūkius, priemones VP skaidrumui užtikrinti ir schemoms, kuriomis apeinami 
įstatymai, laužyti kalbamės su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke Sigita 
Rudėnaite ir Viešųjų pirkimų tarnybos l. e. p. direktoriaus pavaduotoja Sonata Vaitukaityte.

SUDĖTINGAS MECHANIZMAS – IŠŠŪKIS 
TEISĖJAMS

VP bylos – tai teisminiai ginčai, kylantys dėl 
Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo. Šis įstatymas  
reglamentuoja visuomenės poreikiams tenkinti rei-
kalingų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą, kai nau-
dojami viešieji finansai. Paskutiniuoju metu viešojoje 
erdvėje itin dažni VP skandalai, į kurių akiratį dažniau-
siai patenka už viešuosius pirkimus atsakingi asme-
nys. Piktnaudžiaudami tarnyba jie vykdo neskaidrius 
pirkimus. Apie esamą situaciją byloja ir skaičiai – 
 per metus teismuose išnagrinėjama apie 400 viešųjų 
pirkimų bylų, jų skaičius kasmet didėja.

Pasak teisėjos S. Rudėnaitės, VP ginčai, jų aplin-
kybės, kurias teismui reikia įvertinti, juos sprendžiant 
kylantys teisės klausimai kasmet darosi vis sudėtin-
gesni ir neretai tampa tikru iššūkiu teisėjams. „VP 
teisinis reglamentavimas, kurio didžiąją dalį sudaro 
į nacionalinę teisę perkeltos Europos Sąjungos (ES) 
teisės nuostatos, yra sudėtingas, nelengvai pasiduo-
dantis tiek aiškinimui, tiek taikymui. Vien Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas per kelerius paskutiniuo-
sius metus pateikė tris prašymus Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui (ESTT) dėl VP įstatymo aiški-
nimo – dėl dviejų iš jų priimti sprendimai, patvirti-
nantys teismui kilusias abejones, kad Viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatos ar jų taikymo praktika perkančio-
siose organizacijose prieštarauja ES teisei, vieno atsa-
kymo dar laukiame“, – teigia teisėja. 

Jai pritaria ir S. Vaitukaitytė, sakydama, jog „ten, 
kur yra ganėtinai detalus procedūrų reglamentavimas, 
mažai ginčų tikėtis būtų sunku“. Pasak teisininkės, 
„VP reguliavimas visada buvo ir yra gana sudėtingas 
ir nelankstus, o kiekvieno galimo atvejo ir jo sprendi-
mo – kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje – įstaty-
me nenumatysi ir nesureguliuosi, tai vėlgi kelia ar gali 
kelti ginčus“. 

Teisininkės teigimu, viena iš dažnai įvardijamų 
priežasčių, dėl ko bylų skaičius teismuose nemažėja, – 
tiekėjų galimybė piktnaudžiauti „tiek teikiant preten-
zijas perkančiajai organizacijai, tiek ieškinius teismui, 
tokiu būdu siekiant vilkinti viešojo pirkimo procedū-
ras ar stabdyti pirkimo sutarties pasirašymą“. Taip pat 
S. Vaitukaitytė pastebi, jog ir perkančiosios organiza-
cijos ne visada išnaudoja visus teisinius instrumentus, 
kurie bent šiek tiek sustabdytų nesąžiningus tiekėjus, 
pavyzdžiui, nesinaudoja galimų nuostolių užtikrini-
mo institutu.

ĮSTATYMUI APEITI KURIAMOS SCHEMOS

S. Rudėnaitė išskiria dvejopo pobūdžio įstatymo 
pažeidimus, dėl kurių VP procedūros dažniausiai 

Viešųjų pirkimų reforma: kas 
pajėgus užtikrinti skaidrumą?

S. Rudėnaitė: „Viešųjų pirkimų ginčai kasmet 
darosi vis sudėtingesni ir neretai tampa tikru 
iššūkiu teisėjams.“

NUOMONIŲ RINGAS2017 m. GEGUŽĖ NR. 1
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pripažįstamos neteisėtomis. „Pirma, Viešųjų pirki-
mų įstatymo normų supratimo ir taikymo klaidos, 
antra, sąmoningi bandymai apeiti įstatyme nustatytą 
tvarką“, – sako teisėja.  Būtent pastaruosius ir galima 
vadinti tikslingai sukurtomis schemomis, kuriomis sie-
kiama apeiti įstatymus. 

Pašnekovės išskiria šiuos dažniausiai pasitaikan-
čius atvejus: 

1) du ar keli tiekėjai, norintys laimėti, viešajame pir-
kime dalyvauja suderinę savo veiksmus. „Pavyzdžiui, 
susitaria, kad žemesnę kainą siūlantis tiekėjas pateiks 
pasiūlymą su trūkumu, kurį pagal įstatymą galėtų iš-
taisyti, tačiau tuo atveju, jeigu kitas susitarimo dalyvis 
atsidurs antroje vietoje, trūkumo per perkančiosios 
organizacijos nustatytą terminą neištaisys ir taip ,,per-
leis“ laimėjimą“, – pasakoja S. Rudėnaitė; 

2) neteisėti susitarimai tarp pačios perkančiosios 
organizacijos ir konkretaus tiekėjo, dažniausiai išoriš-
kai pasireiškiantys tokių pirkimo sąlygų nustatymu, 
kurias tik tas vienas tiekėjas ir atitinka;

3) neteisėtas subrangovų pasitelkimas, vykdant 
viešojo pirkimo sutartis. „Viešajame pirkime dalyvau-
ja ,,besispecializuojantys“ ūkio subjektai, kurie turi 
pajėgumus, atitinkančius perkančiosios organizaci-
jos keliamus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, tačiau 
faktiškai neketina perkamų statybos darbų atlikti pa-
tys, o užsakymą tiesiog perparduoda – laimėję kon-
kursą sudaro sutartis dėl statybos darbų su pirkimo 
metu neišviešintais subrangovais“, – apie dirbtinai 
konkurenciją ribojančias situacijas pasakoja teisėja  
S. Rudėnaitė. 

S. Vaitukaitytė atkreipia dėmesį į atvejus, kai dirb-
tinai sukuriamos sąlygos viešajame pirkime dalyvau-
ti ar laimėti vienam tiekėjui. „Europos Komisijos 
švieslentėje Lietuva pažymėta raudona spalva dėl ypač 
dažno vieno tiekėjo dalyvavimo VP, t. y. dėl nepakan-
kamo tiekėjų varžymosi“, – pastebi ji.

VIEN ĮSTATYMU SKAIDRUMO NESUKURSI

Tikimasi, jog naujasis VP įstatymas užtikrins 
lankstesnes pirkimų procedūras, kurios šiuo metu itin 
formalizuotos, o ilgas VP procesas bei tiekėjų ir per-
kančiųjų organizacijų ginčai lemia ilgai trunkančius 
VP konkursus. Taip pat VP reforma siekiama šalinti 
korupcijos ir neleistinų tiekėjų tarpusavio susitarimų 
apraiškas.

Vis dėlto, pasak pašnekovių, tam, kad VP būtų 
skaidrūs, vien įstatymo pakeitimų ar teismo pastangų 
tikrai neužtenka. S. Rudėnaitės nuomone, tam būti-
nas kompleksinis problemos sprendimas. „Viešųjų 
pirkimų įstatymo keitimas, aiškesnės ir išsamesnės 
VP procedūrų taisyklės tam neabejotinai pasitarnaus, 

tačiau vargu, ar bus pakankamos. Tol, kol kyšininka-
vimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, priva-
čios naudos siekimas viešųjų interesų sąskaita ir pa-
našios blogybės mūsų visuomenėje bus suvokiamos 
kaip verslo santykių norma, didžiausias vaidmuo 
tenka VP teisėtumą kontroliuojančioms valstybės 
institucijoms, visų pirma – Viešųjų pirkimų tarnybai, 
kurios stiprinimu valstybė turėtų užsiimti priorite-
tiškai“, – teigia teisėja. Jai pritaria ir S. Vaitukaitytė, 
sakydama, jog „VP įstatymas – nei senas, nei naujas, 
nei dar labiau sugriežtintas, nei lankstus ir liberalus – 
nepajėgus pakeisti visuomenėje vyraujančių normų 
ir diegti suvokimo, kad valstybės biudžetas – tai visų 
mūsų pinigai, kurie turi būti naudojami atsakingai, ra-
cionaliai ir skaidriai“.       

Nuo š. m. liepos 1 d. įsigaliosiančiame Viešųjų 
pirkimų įstatyme yra numatyta naujovių, kurios, tiki-
masi, prisidės prie didesnio VP procedūrų skaidru-
mo. Viena jų – naujojo VP įstatymo nuostatose įtvir-
tinamas privalomas tiekėjų pašalinimo pagrindas, kai 
perkančioji organizacija turi pagrįstų įrodymų, jog VP 
dalyvaujantys tiekėjai tarpusavyje yra sudarę susitari-
mus, iškreipiančius konkurenciją. „Toks reguliavimas 
užtikrins galimybę šalinti susijusius tiekėjus, kurie 
derina savo veiksmus ir iš tikrųjų konkrečiame vieša-
jame pirkime nekonkuruoja“, – sako S. Vaitukaitytė. 

Ji pamini ir kitą priemonę. „Naujose nuostatose 
numatyta, kad asmuo, patekęs į interesų konflikto 
situaciją ir nenusišalinęs nuo VP vykdymo, bus šali-
namas nuo sprendimų priėmimo atitinkamame vieša-
jame pirkime. O perkančioji organizacija, nustačiusi 
interesų konfliktą, privalės vertinti, ar nesusidarė si-
tuacija, kai interesų konflikto padėties nebeįmanoma 
ištaisyti. Jei bus nustatyta, kad interesų konflikto si-
tuacijoje priimti neteisėti sprendimai nebegali būti, 
pavyzdžiui, pakeičiami, su interesų konfliktu susijęs 
tiekėjas turės būti pašalintas iš VP procedūrų“, – pa-
sakoja S. Vaitukaitytė.

TEISMUOSE VP BYLŲ DAUGĖS

Pašnekovės prognozuoja, jog priėmus nau-
jąjį VP įstatymą ginčų teismuose daugės. Pasak  
S. Vaitukaitytės, tam tikrą laiką bus juntamas aiškiai 
suformuotos praktikos dėl tam tikrų naujų nuosta-
tų taikymo trūkumas. S. Rudėnaitės teigimu, ypač 
„padažnės ginčų dėl ekonomiškai naudingiausio pa-
siūlymo kriterijų taikymo. Iki šiol dauguma viešųjų 
pirkimų vyko taikant mažiausios kainos kriterijų, o 
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, ku-
ris pagal naująjį reglamentavimą privalomai turės būti 
taikomas 30 proc. viešųjų pirkimų, yra gerokai sudė-
tingesnis tiek perkančiosioms organizacijoms nusta-
tant pirkimo sąlygas, tiek teismams, sprendžiantiems, 
ar nustatyti kriterijai tinkamai pritaikyti.“

Pasakodama apie svarbiausias VP įstatymo nau-
joves teismų veikloje, svarbiausiais teisinio reglamen-
tavimo pasikeitimais S. Rudėnaitė įvardija pirkimo 
procedūrų supaprastinimą, konkurencijos stiprinimą, 

S. Rudėnaitė: „Dažniausiai pažeidimų kyla 
dėl Viešųjų pirkimų įstatymo normų supratimo 
ir taikymo klaidų bei sąmoningų bandymų apei-
ti įstatymą.“

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT
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pirkimo objektus skaidant į dalis ir taip sudarant gali-
mybes pirkimuose varžytis smulkioms ir vidutinėms 
įmonėms, aiškesnes VP sutarčių keitimo taisykles. 
Taip pat akcentuoja vidaus sandorių aspektą, kurių 
teisiniame reglamentavime šiuo metu egzistuoja tam 
tikras prieštaravimas. „VP įstatyme šie sandoriai yra 
leidžiami, jų galimybė pripažįstama ir ESTT prakti-
koje, o Konkurencijos įstatymo vykdymą kontro-
liuojančių institucijų požiūriu vidaus sandoriai trak-
tuojami kaip neteisėta valstybės pagalba. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas savo ruožtu yra 
išaiškinęs, kad vidaus sandoriai yra leistini tik išskir-
tinėse situacijose. Dėl to būtinas aiškus šio klausimo 
sureglamentavimas naujajame VP įstatyme“, – sako 
S. Rudėnaitė. 

S. Vaitukaitytė nurodo, jog naujasis VP įstatymas 
mažins administracinę naštą – pirminiame etape 
tiekėjams, priešingai nei anksčiau, nereikės pateikti 
kvalifikaciją įrodančių dokumentų, o perkančioji or-
ganizacija turės pripažinti Europos bendrąjį viešųjų 
pirkimų dokumentą. Taip pat pagal naująjį reguliavi-
mą mažos vertės pirkimų taisyklės bus vienodos vi-
soms perkančiosioms organizacijoms ir šias taisykles 
tvirtins Viešųjų pirkimų tarnyba. Teisininkė išskiria ir 
tai, jog naujasis įstatymas numato perkančiosios orga-
nizacijos pareigą į nepatikimų tiekėjų sąrašą įtrauktus 
tiekėjus šalinti iš VP procedūrų. Tokiu reglamentavi-
mu, pasak S. Vaitukaitytės, siekiama, kad VP dalyvau-
tų patikimi tiekėjai, tinkamai ir laiku vykdantys prisi-
imtus sutartinius įsipareigojimus.

S. Vaitukaitytė: „Viešųjų pirkimų įstatymas 
nepajėgus pakeisti visuomenėje vyraujančių 
normų ir diegti suvokimo, kad valstybės biudže-
tas – tai visų mūsų pinigai, kurie turi būti naudo-
jami atsakingai, racionaliai ir skaidriai.“

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ BYLOS TEISMUOSE  (2014–2016 M.)
 Apygardų teismuose

GAUTA 2016 M.  – 382 (2015 M. – 314, 2014 M. – 321)
IŠNAGRINĖTA 2016 M. – 361 (2015 M. – 320, 2014 M. – 321)
TRUKMĖ DIENOMIS 2016 M. – 75 (2015 M. – 63, 2014 M. – 65)

 Lietuvos apeliaciniame teisme (dėl apygardų teismų sprendimų)

GAUTA 2016 M.  – 169 (2015 M. – 134, 2014 M. – 154)
IŠNAGRINĖTA 2016 M. – 144 (2015 M. – 139, 2014 M. – 154)
TRUKMĖ DIENOMIS 2016 M. – 47 (2015 M. – 56, 2014 M. – 61)

 Lietuvos Aukščiausiajame Teisme

GAUTA 2016 M.  – 27 (2015 M. – 29, 2014 M. – 21)
IŠNAGRINĖTA 2016 M. – 22 (2015 M. – 29, 2014 M. – 13)
TRUKMĖ DIENOMIS 2016 M. – 125 (2015 M. – 181, 2014 M. – 169)

NUOMONIŲ RINGAS2017 m. GEGUŽĖ NR. 1
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KOMENTARAS

Dr. Deividas Soloveičik
Advokatų kontoros COBALT partneris, Viešųjų pirkimų praktikos grupės vadovas

Lietuvos teismai yra vieni pažangiausių Europoje pagal formuojamą konceptualų VP 
teisės normų aiškinimą ir taikymą. Tie, kas dirba VP srityje, pastebės, kad dėl nacionalinių 
teismų praktikos buvo suformuota daug inovatyvių teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių, 
kurių kitų ES valstybių narių praktikoje ilgai nebuvo arba apskritai Bendrijos lygmeniu 
buvo priimtos gerokai vėliau. Nestinga ir pastarojo meto pavyzdžių, kai nacionaliniai 

teismai kreipiasi į ESTT su klausimais dėl ES viešųjų pirkimų teisės normų aiškinimo. Keliami klausimai, jų esmė, 
netgi gausa rodo, kad nacionaliniai teismai siekia konceptualiai suvokti ir aiškinti tiek Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo, tiek ir tinkamai pritaikyti ES viešųjų pirkimų direktyvų normas.

Šiuo metu ES ir jų valstybių narių VP teisė yra reformuojama: įgyvendinamas 2014 m. ES direktyvų „paketas“. 
Tiesa, Lietuvos Respublika vėluoja laiku perkelti privalomas ES teisės normas į nacionalinę teisę. Nepaisant to, 
laukia atsakingas uždavinys: ne tik įgyvendinti valstybės tarptautinius įsipareigojimus ES, bet ir pasiekti tuos rezul-
tatus, kurių tikimasi priėmus naująsias ES direktyvas – efektyvesnis, lankstesnis, operatyvesnis VP mechanizmas, 
paprasčiau taikomas perkančiųjų organizacijų ir tų, kurie vykdo VP sutartis.

Įgyvendinti šiuos uždavinius nebus paprasta. Problema ta, kad VP, kaip reiškinio, autoritetas Lietuvoje yra 
pamintas. Neskaidri ir neigiama patirtis yra eskaluojama, o geri pavyzdžiai ignoruojami. Žiniasklaidos ir kontro-
liuojančių institucijų nuolatinis neskaidrių VP pavyzdžių viešinimas pradeda formuoti išankstinę nuomonę, kad 
tinkamo ir skaidraus VP beveik nebegali būti. Išankstinė nuomonė eliminuoja bet kokią galimybę taikyti VP teisę 
kūrybiškai, inovatyviai ir konceptualiai, sudaryti VP sistemos dalyviams galimybę savarankiškai rinktis teisėtus bū-
dus, reglamentuojamus įstatymo, kuriais būtų efektyviai ir skaidriai sudaroma VP sutartis ir gauta siekiama nauda. 
Pavyzdžiui, 2014 m. ES viešųjų pirkimų direktyvų, kurių pagrindu dienos šviesą netrukus išvys nacionalinis ko-
kybiškai naujas VP įstatymas, tikslas yra sudaryti perkančiosioms organizacijoms priimti reikiamus sprendimus 
pačioms, savarankiškai, laikantis pirkimų principų ir imperatyvios tvarkos. 

Lietuvos „administracinė“ VP praktika orientuojama kardinaliai priešinga linkme: rekomenduojamai kontro-
liuoti. Ši praktika gali būti sustabdyta tik tuo atveju, jei teismai išlaikys tą kryptį, kuri iki šiol gana sėkmingai palai-
koma (ypač aukštesnės instancijos teismuose): vertinant konkretų pirkimą ar jų grupę remiamasi ne emocijomis, o 
teisės norma, jos paskirtimi, ESTT praktika ir išaiškinimais, nepaisant to, koks konkretaus viešojo pirkimo rezonan-
sas yra demonstruojamas už teismo salės ribų. 

Naujasis teisinis reglamentavimas įtvirtins daug kokybiškai naujų institutų, kuriems taikyti bus svarbus ir dok-
trininis teisės normų aiškinimas. Pavyzdžiui, pasitaisymo arba „apsivalymo“ doktrina viešuosiuose pirkimuose, VP 
sutarties keitimo galimybės ir sąlygos, pasiūlymo vertinimas pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą beveik visais 
atvejais ir kt. Taigi, nuo būsimosios teismų praktikos priklausys, ar efektyvi bus VP sistema ir kaip dėsime skyrybos 
ženklus frazėje „leisti negalima maksimaliai riboti“.

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT
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ĮĮ TEISMĄ – DĖL STATYBAS LEIDŽIANČIO 
DOKUMENTO PANAIKINIMO 

Agnės (vardas pakeistas) šeimos istorija iliustruo-
ja, kiek daug gali kainuoti netikėtai kaimynės pakeista 
nuomonė. Dar prieš porą metų Agnė turėjo leidimą 
vykdyti statybas ir notaro patvirtintą kaimynės suti-
kimą dėl statybų, tačiau, kaimynei apsigalvojus, gin-
čas teisme tęsiasi jau daugiau nei 2 metus, o jo kaina 
išaugo nuo maždaug 20 eurų (tiek Agnė sumokėjo 
notarui už sutikimo patvirtinimą) iki 700 eurų.

Viskas prasidėjo tada, kai Agnė nusprendė statyti 
automobiliams skirtą pavėsinę arčiau sklypo skiria-
mosios ribos. Kaimynė (pensinio amžiaus moteris) 
jau buvo pasistačiusi garažą arčiau leistinos ribos, ga-
ražo stogas ribojosi su Agnės sklypu. Kaimynai su-
tarė, kad duos sutikimus vienas kitam dėl pavėsinės 
statybos ir dėl garažo įregistravimo. Nuvykus pas no-
tarą, sutikimai buvo pasirašyti ir notariškai patvirtinti. 

Po kelių mėnesių, prasidėjus pavėsinės statyboms, 
kaimynė pakeitė savo nuomonę, norėjo užginčyti sta-
tybą leidžiančius dokumentus. Iš pat pradžių, prieš 
kreipdamasi į teismą, bandė šiuos dokumentus užgin-
čyti ne teismine tvarka, t. y. kreipėsi į Valstybinę teri-
torijų planavimo ir statybų inspekciją prie Aplinkos 
ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybę, Seimo 

kontrolierių įstaigą, tačiau inspektoriai, patikrinę vi-
sus reikiamus dokumentus bei statybos eigą, pažeidi-
mų nenustatė. 

Neradusi „teisybės“, kaimynė kreipėsi į Vilniaus 
miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl statybą lei-
džiančių dokumentų panaikinimo. Žinia apie ieškinį 
Agnę pasiekė tuo metu, kai ji atostogavo – 2015 m. 
vasarą. Kadangi Agnė yra įgijusi teisininkės išsilavini-
mą, atsiliepimą į ieškinį parašė pati, taip pat pati sau 
atstovavo teismo posėdžių metu, todėl papildomų 
išlaidų advokato paslaugoms nepatyrė. Bylos nagri-
nėjimas pirmosios instancijos teisme truko metus, 
tuo pat metu įvyko ir du mediacijos posėdžiai, tačiau 
taikaus susitarimo pasiekti nepavyko. 2016 m. gegu-
žės mėn. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė 
Agnei palankų sprendimą, kuris buvo išsamus, pla-
čiai aprašytas ir argumentuotai pagrįstas. Deja, kai-
mynės Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas 
neįtikino. 

2016 m. vasarą kaimynė parašė apeliacinį skundą 
Vilniaus apygardos teismui. Skundas Agnę pasiekė 
vėl tuo metu, kai ji mėgavosi vasaros atostogomis. 
Šį kartą Agnė nusprendė kreiptis į advokatą, kad 
šis padėtų parengti apeliacinį skundą. 2017 m. va-
sarį Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį, kuri 
taip pat buvo palanki Agnei. Tačiau Agnė mano, kad 

Kiek 
kainuoja 
teismas?

Pernai Lietuvos teismus pasiekė daugiau nei 315 tūkst. bylų. Kasmet besibylinėjančių žmonių skaičius 
auga, o Lietuvos piliečiai, lyginant su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, tokiomis kaip Vokietija, 
Švedija, Danija, Austrija, patenka į labiausiai bylinėtis linkusių šalių gyventojų dešimtuką. Dalis žmonių 
vis dar įsitikinę, kad kilus ginčui savo tiesą suras tik teisme. Deja, dauguma jų lieka nemaloniai nustebinti, 
supratę, jog teismas toli gražu ne greičiausias ir pigiausias būdas spręsti savo problemas. Teisminis 
procesas turi savo kainą – ne tik piniginę, bet pareikalauja ir daug laiko bei sveikatos.     

Dovilė Bružaitė 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantė
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kaimynė turi kitų užmojų ir greičiausiai rengiasi rašyti 
kasacinį skundą. Jei kaimynė kreiptųsi į kasacinį teis-
mą, ginčas truktų dar metus. 

LAIKO IR STRESO KAINA

Atsižvelgiant į tai, kad Agnė teisininkė ir finansi-
nes išlaidas patyrė tik apeliacinės instancijos teisme, 
patirtos išlaidos buvo gana nedidelės – apie 700 eurų. 

Pasak Agnės, ši suma – viena iš mažiausių, dažnai 
žmonėms, įsisukusiems į teismų virtinę, tenka pakloti 
įspūdingas sumas pinigų. Tačiau pašnekovė pabrėžia 
tai, kad skausmingiausios yra ne finansinės išlaidos – 
brangiausiai kainuoja laikas, skirtas ruoštis bylos na-
grinėjimui, taip pat vykimas ir dalyvavimas teismo 
posėdžiuose darbo metu, ne viena valanda paaukota 
mediacijos posėdžiams. „Ne visi asmenys įvertina, 
jog už laiką, praleistą teismo posėdžiuose dėl asmeni-
nių priežasčių, nėra apmokama, o ką jau kalbėti apie 
išgyvenimus, patirtą stresą. Kai nagrinėjamas klausi-
mas teisme susijęs asmeniškai su tavimi – streso lygis 
nenusakomai padidėja ir emociškai susitikti su „prie-
šininku“ nėra lengva“, – prisimena pašnekovė. 

Skausmingiausios yra ne finansinės išlaidos – 
brangiausiai kainuoja laikas, skirtas ruoštis bylos 
nagrinėjimui, taip pat vykimas ir dalyvavimas 
teismo posėdžiuose darbo metu, ne viena 
valanda paaukota mediacijai.

KOMENTARAS

Andžej Maciejevski
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas 

Dažniausiai žmonės, nusprendę kreiptis į teismą, jau būna pasiruošę patirti išlaidų, nes 
tam, kad pateiktų ieškinį teismui, jie turi sumokėti žyminį mokestį, taip pat advokatai už 
savo paslaugas jau būna įvardiję kainą. Vis dėlto tikrai nereti atvejai, kai pareiškus ieškinį  
paaiškėja, kad ginčas yra sudėtingesnis, nei atrodė iš pirmo žvilgsnio, – byla užsitęsia, 
faktinės išlaidos viršija planuotas. Skaudžiausi atvejai, kai žmonės yra pasiryžę bylinėtis 
dėl santykinai nedidelių sumų, pvz., kelių šimtų eurų, nors vien advokato paslaugų išlai-

dos viršija ieškinio sumą. Labiausiai išlaidos išauga ginčuose, kuriuose reikalinga eksperto išvada, ypač jei ekspertų 
nuomonės išsiskiria arba kai ginčo nagrinėjimas teisme užsitęsia.

 Paprastesnis būdas išspręsti kilusį ginčą – pasinaudoti mediacija, kai šalys ginčą išsprendžia taikiai, nesikreip-
damos į teismą. O jeigu byla jau nagrinėjama teisme, galima pasinaudoti teismine mediacija – pigesniu ir greitesniu 
ginčų sprendimo būdu, taikomu civilinėse bylose, kai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams bylininkams 
padedama ginčą išspręsti taikiai. Mediacijos būdu spręsdamos ginčą teismo proceso šalys sutaupo laiko, lėšų (ne-
reikia mokėti žyminio mokesčio, o sumokėtas grąžinamas, mažiau sumokama advokatams), nepatiria papildomo 
streso. Be to, taikiai išsprendus ginčą, bylininkai išsaugo galimybę toliau tęsti bendradarbiavimą ir palaikyti norma-
lius santykius.

Rokas Uscila
Lietuvos mediatorių rūmų pirmininkas 

Kalbant apie bylinėjimosi išlaidas, labai svarbu akcentuoti ne tik finansinius kaštus, bet 
ir laiko sąnaudas, kurias galima įvardyti kaip negautas pajamas, atsitraukimą nuo darbinės 
veiklos, aukojamą laisvalaikį. Taip pat patiriama psichologinė įtampa – yra atvejų, kai dėl 
ilgai besitęsiančio bylinėjimosi ir patiriamų išgyvenimų sutrinka žmonių sveikata, nuken-
čia jų gyvenimo kokybė. Visi šie dalykai pinigais nepamatuojami. 

Ilgas konflikto sprendimas dar labiau jį komplikuoja. Atsiranda nepasitenkinimas, ne-
pasitikėjimas teismais, kita šalimi. Visa tai išbalansuoja žmogų ir jam darosi vis sunkiau racionaliai spręsti konfliktą. 
Konflikto metu žmogaus patiriamą traumą  labai svarbu įveikti jau pirminiuose bylos sprendimo etapuose, nes kai 
konfliktas užsitęsia, asmuo ima save žaloti psichologiškai – atsiranda terpė manipuliacijai, spaudimo darymui per 
advokatą, aplinkinius žmones.

Mediacijoje pačios šalys yra proceso šeimininkės – mediatorius joms tik padeda, veda procesą. Mediacija grą-
žina galimybę patiems žmonėms išspręsti problemas. Svarbu ir tai, kad žmonės, dalyvaudami mediacijoje, įsigilina 
į situaciją, turi atsisakyti savo gynybinių pozicijų ir pabandyti suprasti kitą šalį, objektyviai įvertinti aplinkybes. Ką 
iš to laimi? Tikimybę, kad ateityje tokia situacija nepasikartos. Žmonės dažniausiai yra linkę įgyvendinti savo pačių 
suvoktus ir išgrynintus sprendimus, kuriuos jie vertina kaip teisingus. Tad teisinga yra tai, ką mato abi šalys, nes jos 
priima teisingą ir priimtiną abiem pusėms sprendimą.  

NUOMONIŲ RINGAS TEISMAI.LT
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Kokias išlaidas teks patirti, jei nusprendėte bylinėtis?
Visi klausimai, susiję su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu, teisme išsprendžiami baigiant nagrinėti bylą. 

Kiekvienam, ketinančiam kreiptis į teismą, pirmiausia reikėtų pagalvoti ir apie tai, kas būtų pralaimėjimo 
atveju, nes bylininkas, kuriam teismo sprendimas nebuvo palankus, turi apmokėti kitos šalies, kuriai 
buvo priimtas palankus teismo sprendimas, patirtas bylinėjimosi išlaidas (net ir tuo atveju, jei „laimėju-
sioji“ šalis būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo). Svarbu suprasti, kad pinigai, gauti už žyminį 
mokestį, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, atitenka ne teismui, bet valstybei ir kitai teismo 
proceso šaliai už patirtas išlaidas.

GALIMOS IŠLAIDOS

Žyminio  
mokesčio  
išlaidos 

Sumos, išmokėtos 
liudytojams, 
ekspertams, 

ekspertinėms 
įstaigoms ir 
vertėjams, o 

išlaidos, susijusios 
su vietos  
apžiūra 

Atsakovo  
paieškos  
išlaidos

Išlaidos, susijusios 
su procesinių 
dokumentų 

įteikimu

Atlyginimo už 
kuratoriaus darbą 

išlaidos

Išlaidos, susijusios 
su teismo 

sprendimo 
vykdymu

Išlaidos advokato 
ar advokato 

padėjėjo pagalbai 
apmokėti

Išlaidos, susijusios 
su laikinųjų 

apsaugos 
priemonių  
taikymu,  

ir kt.
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N
Gintarė Jankauskienė 
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

„Žmonės, kreipdamiesi į teismą, pirmiausia turėtų pagalvoti apie teismui pateikiamų reikalavimų 
pagrįstumą“, – pataria Nacionalinės teismų administracijos teisininkas Darius Kasperskis. Taip pat 
vertėtų žinoti, kad teismui teikdami dokumentus elektronine forma jūs ne tik taupysite savo laiką, bet 
ir mokėsite 25 proc. mažesnį žyminį mokestį, o teisme sudarius taikos sutartį į jūsų sąskaitą grįš net  
75 proc. sumokėtos sumos.

Norint pradėti bylą teisme, būtina sumokėti 
tam tikrą – žyminį – mokestį. Kokia pagrindinė 
jo funkcija?

Viena pagrindinių žyminio mokesčio paskirčių – 
kompensuoti dalį teismų patiriamų išlaidų vykdant 
teisingumo procesą. Kita ne ką mažiau svarbi pre-
vencinė funkcija – žyminis mokestis padeda žmogui 
prieš kreipiantis į teismą įsivertinti norą bylinėtis ir 
savo reikalavimų pagrįstumą.  Teismui patenkinus pa-
reikštą reikalavimą, sumokėtą žyminį mokestį papras-
tai kompensuoja pralaimėjusi bylos šalis. Tačiau jei 
teismas pareikštus reikalavimus pripažįsta nepagrįs-
tais ir juos atmeta, asmuo sumokėtą žyminį mokestį 
praranda.   

Taip pat į teismą besikreipiančio žmogaus pareiga 
sumokėti žyminį mokestį skatina taikų ginčų sprendi-
mo būdą. Jeigu mokėtina žyminio mokesčio suma yra 
ganėtinai didelė, asmeniui daug paprasčiau išspręsti 
ginčą be teismo sutariant su kita šalimi. Teisminė me-
diacija, kuri taikoma visuose šalies teismuose, – viena 
iš galimų taikaus ginčo sprendimo formų. 

Net ir bylinėjimosi teisme metu, jei ginčas civili-
nėje byloje baigiamas sudarius taikos sutartį, žmogui 
grąžinama didelė dalis – 75 proc. – sumokėto žyminio 

mokesčio. Jei taikos sutartimi baigiama administra-
cinė byla – grąžinama 50 proc. sumokėto žyminio 
mokesčio. Jį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, 
remdamasi teismo nutartimi.        

          
Kaip apskaičiuoti žyminio mokesčio dydį? 
Žyminis mokestis mokamas prieš kreipiantis į 

teismą. Jo dydis priklauso nuo to, kokia byla nagri-
nėjama teisme. Civilinėse bylose proceso dalyvių mo-
kami žyminiai mokesčiai paprastai yra didesni negu 
administracinėse bylose. 

Koks konkrečiai bus žyminio mokesčio dydis, le-
mia įvairūs kriterijai. Pagrindinis – reiškiamų reikala-
vimų kiekis ir jų pobūdis. Patys brangiausi, jei kalbėsi-
me apie civilines bylas, yra turtiniai reikalavimai – kai 
norima prisiteisti turtą, piniginę sumą, atgauti skolą. 
Nuo konkretaus reikalavimo dydžio priklauso ir mo-
kėtinas žyminis mokestis.

Pavyzdžiui, jeigu reikalavimo vertė yra iki 28 962 

Žyminis mokestis teisme. 
Kaip sutaupyti?

 Žyminis mokestis padeda žmogui prieš 
kreipiantis į teismą įsivertinti norą bylinėtis ir 
savo reikalavimų pagrįstumą.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT
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Eur, mokami 3 proc. nuo šios sumos. Jeigu didesnė – 
mokėjimo tvarka yra šiek tiek sudėtingesnė. Gali būti 
2 arba 1 proc., primokant papildomą įstatymo nusta-
tytą dydį. 

Sukurta nemažai pagalbinių priemonių, kurios 
gali žmogui padėti įsivertinti mokėtiną sumą. Viena 
jų – žyminio mokesčio skaičiuoklė Lietuvos teismų 
elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt (instrukci-
ją, kaip naudotis skaičiuokle, rasite portalo skiltyje 
Videopagalba / Žyminis mokestis). Ši skaičiuoklė veikia 
korektiškai ir gali pagelbėti žmogui, nežinančiam, 
kokią žyminio mokesčio sumą reikėtų sumokėti krei-
piantis į teismą. 

Kokia būtų žyminio mokesčio suma, jei ieški-
nyje žmogus prašytų priteisti namą, kurio vertė 
60 000 Eur?

Kalbant apie konkretų pavyzdį, kai namo ver-
tė 60 000 Eur (atkreipiu dėmesį, kad tai turėtų būti 
nekilnojamojo turto rinkos vertė), žyminis mokestis 
skaičiuojamas pagal šią formulę: kadangi turtas viršija 
28 962 Eur, nuo tos dalies, kuri viršija šią sumą, mo-
kami 2 proc. ir pridedama nekintama dalis – 868 Eur. 
Žyminio mokesčio suma už tokį reikalavimą būtų  
1 489 Eur. Jei namo vertė būtų mažesnė – iki 28 962 
Eur, žmogui reikėtų sumokėti tik 3 proc. 

Per šią procentinę dalį nuo turtinio reikalavimo 
dydžio labiausiai ir pasireiškia prevencinė žyminio 
mokesčio funkcija – pasiskaičiavę mokėtiną sumą, 
žmonės įvertina, su kokio dydžio ir pagrįstumo reika-
lavimais kreipsis į teismą. 

Iliustruosiu pavyzdžiu – žmogus paskolino pinigų 
savo pažįstamam ir nori iš neatgautos skolos pasipel-
nyti, įrodinėdamas, kad paskolino gerokai didesnę 
sumą. Jei kreipdamasis į teismą norėdamas pasipelny-
ti jis nurodys pernelyg didelę sumą, atitinkamai turės 
mokėti ir didesnį žyminį mokestį, kurio dalis, teismui 
atmetus nepagrįstą reikalavimo dalį, nebus atlygin-
ta. Be to, tokiu atveju žmogus proporcingai atmestų 
reikalavimų daliai papildomai turėtų atlyginti ir kitos 
šalies bylinėjimosi išlaidas. 

Gana dažnai teismai nagrinėja civilines santuokos 
nutraukimo bylas. Tokiose bylose turi būti dalijamas 
turtas, sprendžiami nepilnamečio vaiko išlaikymo, ben-
dravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir kiti klausimai. 
Kiekvienas teismui teikiamas reikalavimas turi būti ap-
mokestinamas atskiru žyminio mokesčio dydžiu (tam 
tikrais atvejais įstatymas numato, kad nereikia mokėti 
žyminio mokesčio, pvz., dėl išlaikymo priteisimo), bet 
tuo atveju, jei dalijamas turtas, nuo santuokoje įgyto 
turto vertės turėtų būti sumokamas žyminis mokestis.

Kadangi ieškinio sumą prieš kreipdamasis į teis-
mą nusistato pats ieškovas, jis taip pat turi įsivertinti 
savo reikalavimus ir pats apskaičiuoti teismui mokė-
tiną žyminio mokesčio dydį. Jeigu žyminis mokestis 
buvo apskaičiuotas netinkamai, tai nesustabdo bylos 
proceso. Teismas, priimdamas procesinį dokumentą, 
visada patikrina, ar buvo sumokėta reikiama įstaty-
mo nustatyta žyminio mokesčio suma. Jei kreipiantis 
į teismą buvo sumokėtas per mažas žyminis mokestis, 
bylą nagrinėjantis teisėjas nutartimi nustato terminą, 
per kurį galima primokėti trūkstamą žyminio mokes-
čio dalį. 

Žyminio mokesčio dydis priklauso ir nuo to,  
kokia forma teismui pateikiami dokumentai. Kaip 
jau minėjau, sutaupyti taip pat galima dokumentus  
civilinėse ir administracinėse bylose teikiant per 
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą  
e.teismas.lt. Tokiu atveju mokėtinas žyminis mokestis 
yra 25 proc. mažesnis.

O koks būtų žyminis mokestis, jei asmuo rei-
kalautų neturtinio dalyko (ne daikto ir ne pinigų 
priteisimo)?

Jei reikalavimas yra neturtinis (pavyzdžiui, ben-
dravimo su vaiku tvarkos nustatymas santuokos nu-
traukimo byloje), taikomas standartinis žyminio mo-
kesčio dydis – 41 Eur. Tačiau yra ir išimčių: bylose 
nuomos klausimais žyminis mokestis yra 57 Eur, su-
tarčių pakeitimo ar nutraukimo klausimais – 144 Eur.

Kokios civilinės bylos nagrinėjamos be žymi-
nio mokesčio? Kokie asmenys gali būti atleidžia-
mi nuo žyminio mokesčio arba gauti leidimą 
mokėjimą atidėti? 

Konkrečius atvejus, kai asmenys atleidžiami nuo 
žyminio mokesčio mokėjimo, numato civilinių bylų 
procesą reglamentuojantis Civilinio proceso kodek-
sas ir administracinių bylų procesą reglamentuojantis 
Administracinių bylų teisenos įstatymas. Pavyzdžiui, 

Darius Kasperskis

Atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, 
teismas civilinėse bylose gali žmogų iš dalies 
atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o 
administracinėse bylose net ir visiškai atleisti 
nuo mokėjimo pareigos.
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žyminis mokestis nemokamas, kai asmenys kreipiasi 
į teismą dėl išlaikymo priteisimo ar teismo leidimo 
išdavimo. Taip pat žyminio mokesčio nereikia mokėti 
darbuotojams, teikiantiems ieškinius dėl darbo san-
tykių, ir vartotojams, besiskundžiantiems dėl įsigytų 
prekių ar paslaugų. 

Atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, teismas 
civilinėse bylose gali žmogų iš dalies atleisti nuo žy-
minio mokesčio mokėjimo, o administracinėse bylose 
net ir visiškai atleisti nuo mokėjimo pareigos.  Taip 
pat teismas gali ir atidėti žyminio mokesčio mokėjimą 
iki bylos išnagrinėjimo – tokiu atveju žyminį mokestį 
iš esmės sumoka bylą pralaimėjusi šalis. Tokiu būdu 
užtikrinama, kad asmeniui nebus užkirstas kelias į 
teisminę gynybą dėl jo turtinės padėties.

Norint, kad teismas priimtų tokį sprendimą, as-
meniui reikia parašyti prašymą teismui. Tai dažniau-
siai daroma iš karto paduodant dokumentą (ieškinį, 
skundą ar pareiškimą) teismui. Prašyme reikėtų nu-
rodyti, dėl kokių priežasčių asmuo nori, kad jam būtų 
atidėtas mokėjimas arba jis nuo mokėjimo būtų at-
leistas. Kartu su prašymu būtina pateikti sunkią tur-
tinę padėtį pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, 
kad žmogus negauna pajamų, neturi turto). 

Jei žyminis mokestis nėra mokamas, tai dar nereiš-
kia, kad ši suma apskritai nebus sumokėta. Teismui 
išnagrinėjus bylą ir patenkinus nuo žyminio mokes-
čio mokėjimo atleisto ieškovo reikalavimus, žyminis 
mokestis valstybei paprastai priteisiamas iš bylą pra-
laimėjusio atsakovo. Kitaip tariant, prievolę sumokėti 
žyminį mokestį už ieškovą įvykdo atsakovas. 

Kokiais atvejais grąžinamas teismui sumokė-
tas žyminis mokestis?

Jei asmuo sumokėjo didesnį žyminį mokestį negu 
reikėjo (tarkime, bylos nagrinėjimo metu atsisakė da-
lies reikalavimų arba paaiškėjo, kad buvo sumokėta 
per didelė pinigų suma), jam grąžinama permokėta 
dalis. Taip pat visas sumokėtas žyminis mokestis arba 
jo dalis gali būti grąžinama, jeigu atsisakoma pareikš-
to reikalavimo arba atsiimamas teismui pateiktas bylą 
inicijavęs procesinis dokumentas (priklausomai nuo 
bylos nagrinėjimo stadijos). 

Sumokėti pinigai grąžinami ir tais atvejais, kai dėl 
vienų ar kitų priežasčių byla nėra išnagrinėjama iš 
esmės, kai byla negali būti nagrinėjama teisme arba 
kai ieškinį pareiškė neveiksnus asmuo. Kita situacija, 
jeigu teismas nustatė terminą primokėti trūkstamą žy-
minį mokestį, tačiau asmuo jo nesumokėjo, o teismas 
pateikto ieškinio neišnagrinėjo, žmogui grąžinamas 
visas žyminis mokestis, nes paslauga nebuvo suteikta. 

Teismas žyminį mokestį gali grąžinti savo iniciaty-
va (jeigu yra numatyti pagrindai) arba asmens prašy-
mu. Jeigu žmogus turi daugiau bylų ir nori dar kartą 
kreiptis į teismą, žyminį mokestį galima ne grąžinti, o 
panaudoti kitoje byloje. 

Jei tektų apskųsti teismo sprendimą apeliaci-
ne tvarka, ar žyminį mokestį reikėtų mokėti iš 
naujo?

Taip, paprastai tiek už apeliacinį skundą, tiek už 
kasacinį skundą (skirtą Lietuvos Aukščiausiajam 
Teismui) žyminio mokesčio dydis apskaičiuojamas 
pagal tas pačias taisykles, kaip ir kreipiantis į teismą 
pirmą kartą. Tačiau tuo atveju, jei buvo reikšti tur-
tiniai reikalavimai, atitinkama procentinė dalis skai-
čiuojama nuo aukštesnės instancijos teisme ginčija-
mos sumos. 

Tarkime, apylinkės teismui priėmus sprendimą, 
asmuo gali su viena sprendimo dalimi sutikti, o gin-
čyti kitą dalį. Tokiu atveju žmogui reikės mokėti ne 
už visus anksčiau reikštus reikalavimus, o tik už gin-
čijamą jų dalį. 

Už atskiruosius skundus civilinėse bylose žyminis 
mokestis nemokamas, nebent tai yra skundas dėl lai-
kinųjų apsaugos priemonių. 

Administracinėse bylose už bet kokį skundą mo-
kamas 30 Eur žyminio mokesčio dydis, už apeliacinį 
skundą – 15 Eur (nepaisant to, kiek juose keliama 
reikalavimų).  

Kur galima sumokėti žyminį mokestį?
Žyminis mokestis paduodant procesinius doku-

mentus teismui mokamas į Valstybinės mokesčių 
inspekcijos surenkamąją sąskaitą bet kuriame ban-
ke (mokant grynaisiais arba naudojantis elektronine 
bankininkyste – pavedimu), nurodant įmokos kodą 
5660. 

Bankų sąskaitas galima rasti bet kurio teismo in-
terneto svetainėje. Pavyzdžiui, www.lat.lt / Paslaugos 
/ Žyminis mokestis.

Būtina žinoti, kad teismui kartu su procesiniais 
dokumentais, kurie apmokami žyminiu mokesčiu, 
turi būti pateikiamas ir sumokėto žyminio mokesčio 
kvito originalas. 

Teismai turi galimybę teismų informacinėje siste-
moje LITEKO patikrinti Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos duomenis apie sumokėtus žyminius mokes-
čius, tačiau, nuo 2016 m. pradžios pasikeitus bankų 
mokėjimų pavedimų struktūrai ir nebelikus galimy-
bės į laukelį „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti teismo 
pavadinimo, proceso dalyvių – dabar liko tik įmokos 
kodas, teismams kartais kyla problemų identifikuo-
jant sumokėtą žyminį mokestį. 

Mokant žyminį mokestį, rekomenduojama lauke-
lyje „Unikalus mokėjimo kodas“ įrašyti papildomus 
duomenis: nurodyti dviženklį teismo kodą, proce-
so dalyvių vardą ir pavardę. Toks kvitas, pateiktas 
teismui, turi daugiau informacijos, teismui lengviau 
identifikuoti. 

Žyminis mokestis teismui mokamas suapvalintas 
iki sveikųjų skaičių (pagal matematines taisykles). Vis 
dėlto jei žmogus sumoka ne 15 Eur, o 14,65 Eur, daž-
niausiai teismai to nelaiko trūkumu.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT
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KAS YRA ŽYMINIS 
MOKESTIS?

TAI ĮSTATYMO NUSTATYTA 
SUMA, KURIĄ PRIVALO 

SUMOKĖTI ASMUO, KAD JO 
GINČAS BŪTŲ PRADĖTAS 

SPRĘSTI TEISME.

ŽYMINIO MOKESČIO ATMINTINĖ –  
KOKIO DYDŽIO SUMĄ TEKS MOKĖTI?

KAIP 
APSKAIČIUOTI  

ŽYMINĮ MOKESTĮ? 
ŽYMINIO MOKESČIO 
SKAIČIUOKLĘ RASITE  

LIETUVOS TEISMŲ 
ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ 

PORTALE E.TEISMAS.LT 

KOKIO DYDŽIO 
SUMĄ TEKS 

MOKĖTI?

NUO IEŠKINIO 
SUMOS IKI 28 962 

EUR – 3 PROC., BET NE 
MAŽIAU KAIP 20 EUR.

Pvz., jei reikalaujate priteisti 
20 000 Eur skolą, tai žyminis 

mokestis bus 20 000 / 100 * 3 = 
600 Eur.

NUO 28 962 IKI 86 886 
EUR IEŠKINIO SUMOS – 

 868 EUR + 2 PROC. 
NUO IEŠKINIO SUMOS, 

VIRŠIJANČIOS  
28 962 EUR.

Pvz., jei reikalaujate priteisti 
akcijas, kurių vertė 50 000 Eur, tai 

žyminis mokestis bus 868 +  
((50 000 – 28 962) / 100 * 2) =  

1 288,76 Eur.
NUO DIDESNĖS KAIP 
86 886 EUR SUMOS –  
2 027 EUR + 1 PROC.  

NUO IEŠKINIO SUMOS, 
VIRŠIJANČIOS  

86 886 EUR.
Pvz., jei nutraukiant santuoką 
dalijamo turto rinkos vertė yra 

120 000 Eur, tai žyminis mokestis 
bus 2 027 + ((120 000 – 86 886) 

/ 100 * 1) = 2 358 Eur.

BENDRAS ŽYMINIO 
MOKESČIO DYDIS 

TURTINIUOSE 
GINČUOSE  

NEGALI VIRŠYTI  
12 555 EUR.

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS2017 m. GEGUŽĖ NR. 1
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P
PERDUOTOS IR PERIMTOS ŽINIOS 
SKATINA JUDĖTI PIRMYN

„Aukščiausieji teismai, nors ir būdami aukščiau-
sios instancijos teismai nacionalinėje teisėje, vis dėlto 
neatsiejami nuo kitų ES valstybių teismų. Visiems na-
cionaliniams teismams tenka taikyti ES teisę, suteik-
ti jai pirmenybę. Todėl natūralu, kad visi šie teismai 
yra susiję ir negali veikti visiškai izoliuotai“, – teigia 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko patarėjas 
Aurimas Brazdeikis, dalydamasis patirtimi apie pirmą 
kartą šiame teisme įgyvendinamą ES finansuojamą 
projektą „Aukščiausieji teismai kaip teisminių siste-
mų Europos Sąjungoje efektyvumo garantas“.

A. Brazdeikio nuomone, galimybė laisvai prekiau-
ti, steigti verslą, judėti ar gyventi kitoje ES valstybė-
je lėmė poreikį kurti ir bendrą Europos teisingumo 
erdvę. ES tiek gyventojui, tiek ir ūkio subjektui turi 
būti sukurtos prielaidos pasikliauti valstybių narių 
teisinėmis sistemomis, veiksmingai įgyvendinti jiems 

priklausančias teises net ir tada, kai įvykiai peržengia 
vienos valstybės sienas. Tačiau vien suteikti atitinka-
mas laisves nepakanka. Būtina, kad visos ES valstybės 
ir jų teismai jas vienodai gintų. Todėl, pasak teisinin-
ko, tampa svarbu vienam kitą pažinti, suprasti, ugdyti 
pasitikėjimą tarp teisinių sistemų ir teismų, užimančių 
labai svarbų vaidmenį kiekvienos valstybės sąrangoje. 
„Visiems mums vis dažniau tenka susidurti su užsie-
nio teismų sprendimais ar teise. Šis projektas leido 
sužinoti, kaip dirba kitų valstybių aukščiausieji teis-
mai, skatinti pasitikėjimo kultūrą, perimti ir perduoti 
savo žinias ir pasiekimus. ES Teisingumo programa 
yra vienas iš tų būdų, kaip bendromis jėgomis gali-
ma tobulėti. Turėdami galimybę pasidomėti, kas ir 
kaip vyksta svetur, savo identiteto jokiu būdu nepra-
randame, tik praturtiname save“, – pažymi Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo atstovas.

Teisininkas pabrėžia, jog didžiausias dėmesys pro-
jekte teikiamas teismų vadybos, jose vykstančių pro-
cesų valdymui. „Vienas iš rezultatų – jau parengtas 

Dovilė Bružaitė 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantė konsultantė

Uždaro ir niūraus teismo įvaizdį Lietuva sparčiais žingsniais palieka istorijos vingiuose. Siekiant pa-
žangos, efektyvumo ir kokybės teisingumo vykdymo srityje, maksimaliai išnaudojami ne tik vidiniai, 
nacionaliniai ištekliai, bet ir tarptautinės bendruomenės teikiamos galimybės. Šiandien jau mažai ką 
stebina Europos Sąjungos (ES) parama ir teisminių institucijų dalyvavimas įvairiuose projektuose ar ini-
ciatyvose. Ne išimtis ir Lietuvos teismų, jų atstovų aktyvumas tarptautiniuose projektuose. Jų yra daug 
ir įvairių, vyksta daug, dažnai nematomo, bet labai svarbaus darbo tam, kad teismų veikla tobulėtų ir 
neatsiliktų nuo kintančių visuomenės lūkesčių. 

Aukščiausieji teismai 
negali dirbti izoliuotai

IŠ TEISMŲ KASDIENYBĖS TEISMAI.LT
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aukščiausiesiems teismams skirtas gerosios adminis-
travimo praktikos vadovas, kuris padeda geriau pa-
žinti kitas teisines sistemas, pamatyti jų privalumus ir 
trūkumus“, – teigia mūsų pašnekovas.

Pasak A. Brazdeikio, projektas leidžia pamatyti, 
kaip atrodome ne tik nacionalinėje teisės sistemoje, 
bet ir visos Europos mastu, padeda plėsti akiratį, per-
imti naudingą gerąją praktiką ir tobulėti toliau. „Jau 
dabar patobulinome tam tikrus procesus, pvz., ben-
dradarbiavimą su akademine bendruomene. O patir-
tis rodo, kad su administravimo ir valdymo iššūkiais 
susidoroti įmanoma“, – pabrėžia teisininkas, raginda-
mas visus teismus aktyviai dalyvauti projektuose.  

LIETUVOS TEISMAI – TARP LYDERIŲ 
EUROPOJE

Kalbėdamas apie tai, kaip Europos aukščiausiųjų 
teismų kontekste atrodo Lietuva, teisininkas pabrė-
žia, kad atrodome išties labai gerai. „Aukščiausiųjų 
teismų administravimo gerosios praktikos vado-
ve, kurį parengė Antverpeno (Belgija) ir Liublianos 
(Slovėnija) universitetų mokslininkai, beveik vi-
sose srityse siūlomos gerosios praktikos Lietuvos 
Aukščiausiajame Teisme yra įgyvendintos, kartais 
net aukštesniu lygiu už siūlomą minimalų standar-
tą. Pavyzdžiui, ne kiekvienas Europos aukščiausiasis 
teismas nuolat seka Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką ir viešai skelbia jos apžvalgas. Toli 
gražu ne visi teismai turi teisėjus atstovus spaudai 
ir t. t.“, – dėmesį atkreipia projekto koordinatorius. 
Pasak A. Brazdeikio, palyginus projekte dalyvaujančių 
teismų komunikacijos lygį, Lietuvos teismų pažanga 

tikrai matoma. „Madride vykusiame projekto dalyvių 
susitikime Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir teismų 
sistemos  komunikacijos pristatyme sulaukėme labai 
daug teigiamo dėmesio ir klausimų. Lietuvos teismų 
parengtas „Teismų komunikacijos vadovas“ daugeliui 
teismų atstovų tapo naujiena ir buvo įvertintas kaip 
puikus įrankis bei sektinas pavyzdys“, – pastebėjo 
pirmininko patarėjas.  

A. Brazdeikio nuomone, yra ir tam tikrų diskusinių 
dalykų. Kalbant su kolegomis iš užsienio ar žvelgiant 
į jų sprendimus dėl bendrų visiems teismams iššūkių, 
kartais kyla klausimų, ar visada mums atrodančią pa-
žangą galima vertinti kaip tobulėjimą, o galbūt tai tie-
siog tam tikras persistengimas. Pavyzdžiui, automati-
zuotas bylų paskirstymas teismuose, kuriuo siekiama 
visiškai eliminuoti žmogiškąjį faktorių. Viena vertus, 
jis didina teismo veiklos skaidrumą. Tačiau užsie-
nio kolegos atkreipia dėmesį, jog kitą kartą nežinia, 
ar kompiuterinė sistema visada tinkamai atsižvelgia 
į visus aspektus, kad teismo darbe būtų užtikrintas 
efektyvumas. Be to, jau dabar matyti, kad Teisėjų ta-
rybos narių skaičius Lietuvoje yra vienas didžiausių 
ES, kad egzistuoja potencialas tobulinti informacines 
technologijas ir kt. „Kolegos mums pristatė teismų 
praktikos modernias paieškos sistemas. Jose galima 
ne tik greitai rasti teismų sprendimus pagal daugybę 
įvairiausių parametrų ir kriterijų. Šios duomenų bazės 
taip pat turi sąsajas su teisės doktrina bei kita teisės 
aiškinimui aktualia ir ypač aukščiausiesiems teismams 
reikšminga medžiaga, jose pateikiami ES teisės šalti-
niai, Teisingumo Teismo praktika, o nesusipažinę su 
ja šiandien negalėtume kokybiškai išspręsti daugelio 
bylų“, – pastebėjo A. Brazdeikis.

***
ES finansuojamas projektas „Aukščiausieji teis-

mai kaip teisminių sistemų Europos Sąjungoje efek-
tyvumo garantas“ truks iki 2017 m. birželio mėn. pab. 
Kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu projekte 
dalyvauja Antverpeno ir Liublianos universitetai, 
Ispanijos, Vengrijos ir Latvijos Aukščiausieji Teismai, 
pastarasis – projekto koordinatorius. Projekto daly-
viai keitėsi delegacijomis, vizitų metu giliau analizavo 
projekto temas, kartu semtis patirties vyko į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą, dalyvavo rengiant 
klausimyną Europos teismams, taip pat apibendri-
nant gautą informaciją ir kuriant gerosios praktikos 
vadovą. 

ES Teisingumo programa yra vienas iš tų 
būdų, kaip bendromis jėgomis galima tobulė-
ti. Turėdami galimybę pasidomėti, kas ir kaip 
vyksta svetur, savo identiteto jokiu būdu ne-
prarandame, tik praturtiname save.
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Aurimas Brazdeikis

Šios publikacijos parengimas buvo iš 
dalies finansuotas Europos Sąjungos 
Teisingumo programos lėšomis. Už 
šios publikacijos turinį yra atsakingas 
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Ši 
publikacija jokiu būdu negali būti 
laikoma išreiškiančia Europos Komisijos 
nuomonę.
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KKokia lituanisto misija teisme? Kuo šis dar-
bas ypatingas ir reikalingas?

A. Milašauskienė. Lituanistas, kaip ir bet ku-
ris kitas savo srities specialistas, pvz., informatikas, 
vertėjas, yra nepamainomas teismų veikloje. Juk apie 
teismą institucijos, piliečiai sprendžia ir iš jo raštų, 
sprendimų. Įsivaizduokite, kad gaunate iš teismo raš-
tą su rašybos klaidomis, tai teismo veido nepuošia. 
Adresatui visai nesvarbu, kad tai rašymo, apsirikimo 
klaida, kad sekretorė, rengusi dokumento projektą, 
visą naktį slaugė sergantį vaiką, kad darbo krūvis ne-
pakeliamas ir t. t. Be to, ir teisėjams, ir teismo dar-
buotojams ramiau, kai žino, kad dokumento projektą 
skaitys lituanistas. Tada jis gali daugiau laiko skirti 
savo pagrindinei funkcijai – teisingumui vykdyti, t. y. 
galvoti apie teisinius dalykus ir palikti tekstą apdoroti 
specialistui. 

A. Pruckuvienė. Lituanistas peržiūri teisėjų 
raštus, nes teisininkai – savo darbo profesionalai, o 
metodinė kalbininko pagalba jiems tikrai reikalinga, 
kad darbas vyktų sklandžiau. Visada sakau, kad teis-
mo sprendimai – tai ne dokumentai, kuriais vienas 
teismas ar vienas teisininkas susirašinėja su kitu, tai 

dokumentai, kurių turinį turi suprasti proceso daly-
viai, ypač jei tai fiziniai asmenys. Todėl suprantama, 
paprasta kalba, aišku, laikantis kanceliarinei kalbai 
būdingų reikalavimų, parašytas tekstas be akivaizdžių 
kalbos klaidų galbūt sulaikys vieną kitą asmenį nuo 
tolesnio bylinėjimosi ir nebus pretekstas pykti ant vi-
sos teismų sistemos.   

Kaip atrodo įprasta lituanisto darbo diena? 
A. Milašauskienė. Darbą organizuojuosi taip, 

kad būtų kuo mažiau skubos, nors yra ne vieną kartą 
buvę, kad didelės apimties dokumentui redaguoti ga-
lėjau skirti tik 1 val. Tada viskas vyksta kiek kitaip, nei 
įprastai, toks darbas suteikia adrenalino, priverčia su-
sikaupti ir per 60 minučių pasiekti maksimalų rezulta-
tą. Paprastai, priklausomai nuo sprendimo pobūdžio, 
dokumentą skaitau du kartus. Pirmą kartą skaitydama 
dėmesį daugiausia kreipiu į prasminius, stilistinius, 
aiškumo kriterijus. Juos aptariame su dokumento 
projekto rengėju. Antrą kartą visą dėmesį sutelkiu į 
rašybą ir skyrybą. 

Dar viena svarbi funkcija – teismo darbuotojų 
konsultavimas, kuris būna kelių tipų: individualios 

Lina Lapėnaitė 
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

Teismų sistema – didžiulis mechanizmas, kuriame šiuo metu dirba apie 3500 darbuotojų. Tam, kad 
teisingumas būtų vykdomas sklandžiai, teisėjams padeda ir daug nematomo, tačiau gyvybiškai svar-
baus darbo atlieka įvairių sričių specialistai. Vieni iš jų – lituanistai, kurių darbas yra neatsiejama teismo 
veiklos dalis. Lituanistai – tai žmonės, kurie kasdien suredaguoja mažiausiai pusšimtį lapų dokumentų, 
o teismų interesantus pasiekia aiški ir tvarkinga informacija. Apie lituanisto darbo ypatybes ir svarbą 
kalbamės su Šiaulių apygardos administracinio teismo lituaniste Aušra Milašauskiene ir Klaipėdos apy-
gardos teismo lituaniste Audrone Pruckuviene.

Lituanisto misija – 
suprantama teismo kalba 
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konsultacijos konkrečiu klausimu, konsultacijos su-
sirinkimų metu, kai pristatomos naujovės, darbuo-
tojams primenamos pagrindinės rašybos ir skyrybos 
taisyklės, akcentuojamos dažniausiai pasitaikančios 
klaidos. Būna, kad atėjęs darbuotojas papasakoja si-
tuaciją, o aš ją sudėlioju tekste. 

Tekstų apimtis taip pat kinta – būna dienų, kai 
tenka skaityti vieną didelės apimties, sudėtingą teis-
mo sprendimo projektą, tokiu atveju net ir po darbo 
neapleidžia mintys apie kalbą. Būna, kad per dieną 
tenka perskaityti daug, kad ir didelės apimties, bet ša-
bloninių sprendimų. 

A. Pruckuvienė. Įprastą darbo dieną tenka ir re-
daguoti, ir konsultuoti ne tik teisėjus, bet ir kitus teis-
mo darbuotojus. Specialiai suskaičiavau, kad šiemet 
per tris mėnesius suredaguota daugiau kaip pusantro 
tūkstančio lapų dokumentų ir telefonu konsultuota 
apie 50 kartų, o kiek dar smulkių ir neužregistruo-
tų klausimų. Anksčiau dažniau, o dabar jau šiek tiek 
rečiau tenka dalyvauti ir atrankose į įvairias teismo 
darbuotojų pareigybes, rengti klausimus, susijusius su 
kalba, nes mūsų teisme jau daugelį metų požiūris į 
kalbą labai rimtas. 

Kokia lituanisto darbo specifika? Kokios situ-
acijos darbe pareikalauja didžiausios kompeten-
cijos ir jėgų? 

A. Milašauskienė. Teisme dirbantis lituanis-
tas turi ne tik gerai išmanyti lietuvių kalbos rašybos, 
skyrybos, kalbos kultūros taisykles, bet ir turėti nors 
minimalių teisinių žinių. Išmaniai derinant šias žinias 
gaunamas maksimalus rezultatas. Vienas pagrindinių 
iššūkių – siekti, kad teismo darbuotojai suvoktų gebė-
jimo taisyklingai rašyti ir kalbėti svarbą. Mūsų teisme 
nesu susidūrusi su atvejais, kuomet būtų skeptiškai 
vertinamas ar net visai nevertinamas mano darbas. 
Tai džiugu, suteikia pasitikėjimo savimi ir kartu tai di-
delė atsakomybė, kad netektų nuvilti kolegų. 

Šie metai paskelbti lietuvių kalbos kultūros me-
tais, tad suaktyvėjo ir lituanistai. Nacionalinei teismų 
administracijai padedant per metus subūrėme stiprią 
teismų lituanistų bendruomenę, organizuojame susi-
tikimus, dalijamės patirtimi ir iššūkiais, su kuriais susi-
duriame. Šiais metais pradėjome rengti ir dažniausiai 
teismuose daromų klaidų atmintinę. Tokie susitiki-
mai labai reikalingi ir svarbūs, nes juk lietuvių kalba 

yra gyva, ji kinta, kas vakar buvo negalima, šiandien 
jau arba reabilituota, arba jau prie pat reabilitacijos 
slenksčio. Labai smagu, kad mūsų susitikimuose daly-
vauja ir pirmoji mums apie naujoves, diskusijas papa-
sakoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovė 
Aurelija Dvylytė.

A. Pruckuvienė. Didžiausi teismuose dirbančių 
lituanistų iššūkiai – didžiuliai darbo krūviai, kai per 
vieną darbo dieną tenka perskaityti 30–40 lapų doku-
mentų, įsigilinti, suredaguoti, o būna ir 40–50 lapų, 
kai labai įsigilinti fiziškai pritrūksta laiko. Žinoma, jei 
būtų galima sau leisti redaguoti tik rezonansą visuo-
menėje turinčių bylų sprendimus, darbo būtų gero-
kai mažiau, tačiau norisi, kad kuo daugiau taisyklin-
gų tekstų (ar kuo taisyklingesnių) pasiektų adresatą. 
Gaila, kad apylinkių teismai, net didieji, neturi kalbi-
ninkų, o pirmojoje instancijoje jie būtini, nes kiekvie-
nas žmogus, gal ir nevisiškai raštingas, turi teisę kreip-
tis į teismą. Jų prašymų formuluotės nelabai tikslios 
ar tiesiog klaidos paskui patenka ir į sprendimus, ke-
liauja iš vienos instancijos į kitą. 

Suprantu, kad taisant teismo dokumentus svar-
bu nepakeisti, neiškreipti prasmės, nes ir kablelis gali 
suteikti sakiniui visiškai priešingą reikšmę (prisime-
nam garsųjį posakį: Bausti negalima, pasigailėti ar Bausti, 
negalima pasigailėti). Apie tai kiekvieną kartą galvoju, 
kai kyla kokių nors abejonių, ir tada geriau tegu lieka 
kokia nelabai reikšminga gramatinė klaida, negu nu-
kentės prasmė. Norėčiau pasidžiaugti, kad suaktyvėjo 
lituanistų bendruomenė, galėčiau pritarti ir paantrinti 
kolegei, jog išties labai naudinga pasidalyti turimomis 
patirtimis, lūkesčiais, smagu ir džiugu, kad organizuo-
jami tokie susitikimai.

Kokių teisėjų klausimų dažniausiai sulau- 
kiate? 

A. Milašauskienė. Klausimų būna labai įvairių: 
dėl rašybos, skyrybos, tačiau įdomiausi tie, į kuriuos 
negali iškart atsakyti, kalbu apie lingvistines teksto 
analizes. Yra buvę, kad teisėjas, teisėjo padėjėjas ir aš 
skaitome vieną tekstą (skundą, prašymą, atsiliepimą) 
ir visi trys jį suprantame kitaip. Žiūrime į norminį tei-
sės aktą – jis pateikia dar kitaip. Manau, taip atsitinka 
dėl to, kad rašydami skundus, raštus, net norminius 
dokumentus negalvojame apie tuos, kurie juos skai-
tys. Juk vienas iš teisėkūros principų – aiškumo – 
reiškia, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavi-
mas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, supranta-
mas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas. Taigi, lituanis-
to darbas – ne tik ištaisyti rašybos, skyrybos, stiliaus 
klaidas, bet ir teikti konsultacijas teksto lingvistinės 
analizės klausimais.

A. Milašauskienė: „Teisme dirbantis litua-
nistas turi ne tik gerai išmanyti lietuvių kalbos 
rašybos, skyrybos, kalbos kultūros taisykles, 
bet ir turėti nors minimalių teisinių žinių.“

A. Milašauskienė: „Yra buvę, kad teisėjas, 
teisėjo padėjėjas ir aš skaitome vieną tekstą ir 
visi trys jį suprantame kitaip.“

A. Pruckuvienė: „Visada sakau, kad teismo 
sprendimai – tai ne dokumentai, kuriais vienas 
teismas ar vienas teisininkas susirašinėja su kitu, 
tai dokumentai, kurių turinį turi suprasti proce-
so dalyviai, ypač jei tai fiziniai asmenys.“
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A. Pruckuvienė. Klausimai tikrai būna patys 
įvairiausi – nuo rašybos iki skyrybos, leksikos daly-
kų. Žinoma, būna ir tokių klausėjų, kurie prisimena, 
kad mokykloje buvo kitaip mokyti (ypač skyrybos, 
kai nebuvo pasirenkamųjų taisyklių). Kartais akylesni 
pastebi, kad tą patį žodį ar frazę vieną kartą ištaiso-
me vienaip, kitą – kitaip, tačiau raiška gali būti įvairi, 

situacija, sakinio sandara vis kitokia, todėl tenka aiš-
kinti, argumentuoti. Šių dienų aktualija – asmenvar-
džių rašyba, tik painiojama, kad diskusija vyksta apie 
kitų kalbų asmenvardžių rašybą asmens dokumen-
tuose, o ne dėl nelietuviškų asmenvardžių vartojimo 
tekste.

apimtyje 
  

atstovauti ką  
 

bendrasavininkas
dalyje 
 

išimti 
 

pasėkoje 

(pa)talpinti  
 

pilnai  
prijungti (prie) 
 

ryšyje su 
 
 

sumai 
 

sutinkamai su 

tuo (tokiu) būdu 

viso 
užskaityti

TOP KALBOS KLAIDŲ ATMINTINĖ  
kiekiui ar mastui reikšti vietininkas nevartotinas: Priešieškinį visoje apimtyje  
(= visa apimtimi) paliko nenagrinėtą. Ieškinys tenkintinas visų reikalavimų apim-
tyje (= apimties, dėl visų reikalavimų).
veiksmažodis atstovauti nevartotinas su galininku objektui reikšti: įmonės atsto-
vavimas (= atstovavimas įmonei); advokatas pareiškėjų interesus (= interesams) 
atstovavo Vilniaus apygardos administraciniame teisme.
(= bendraturtis).
vietininkas nevartotinas, kai nusakoma ne vieta, o objektas: Kitoje dalyje ieškinio 
netenkino (= Kitos ieškinio dalies netenkino). Prašo nuosprendį ieškinio dalyje 
(= dėl ieškinio) pakeisti.
nevartotinas, kai nėra ėmimo iš kokios nors vietos ar visumos: Įvykio vietoje rasti 
ir išimti (= paimti) pirštų pėdsakai. Kratos metu iš įtariamojo išimti (= paimti) 
vogti daiktai.
pasėka – neteiktinas vertinys: neteisėtų veiksmų pasėkoje (dėl neteisėtų veiks-
mų).
nevartoti, kai neturimas galvoje tilpimas: L. K. buvo patalpintas (= uždarytas) 
areštinėje. Kaltinamoji patalpinta (= paguldyta) laisvės atėmimo vietų ligoninėje. 
Patalpino (= paskelbė, įdėjo) vaizdo įrašą.
nevartotinas reikšme „visai, visiškai“: pilnai (= visiškai) tenkinti.
prijungti (prie) pridėjimo reikšme nevartotinas pasakymas: Ši medžiaga prie 
bylos neprijungta (= nepridėta). Daiktiniai įrodymai prijungti (= pridėti) prie 
bylos.
nevartojama nusakyti priežasčiai ar būdui: Tai buvo priežastiniame ryšyje su 
avarijos kilimu (= avarijos (kilimo) priežastis; buvo priežastis avarijai kilti). Bluž-
nies plyšimas yra tiesioginiame priežastiniame ryšyje su J. K. mirtimi (= tiesioginė 
J. K. mirties priežastis).
netinka sumuojamam kiekiui ar vertei nusakyti: Padarė nuostolio 100 Lt sumai 
(= 100 Lt nuostolių). Buvo areštuotas atsakovo turtas 835 495 Lt sumai (= sumos 
(vertės) turtas).
nevartotinas verstinis pasakymas, vartotina pagal ką, remiantis (remdamasis) 
kuo: sutinkamai su BK 8 str. (= remdamasis BK 8 str.).
nevartotina išvadai reikšti: Tuo būdu (= Taigi) teismo nuosprendis pagrįstas. 
Tuo būdu (= Taigi) žyminis mokestis negalėjo būti priteistas.
nevartoti bendrai sumai reikšti: Viso (= Iš viso) reikia mokėti 100 Lt.
(= įskaityti): Piniginės sumos užskaitytos (= įskaitytos) ataskaitose bei dokumen-
tuose.
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L
LIETUVA TARP DVIEJŲ KARINIŲ JĖGŲ

Mūsų šalies raida nuo XIII a., karaliui Mindaugui 
ją suvienijus, buvo labai sudėtinga, permaininga. 
XIII–XIV a. išlikome pagoniška šalimi, besivadovau-
jančia savo paprotine teise. Vienas ankstyvesnių vie-
šai žinomų XIV a. rašytinių kunigaikščio Gedimino 
tekstų, kviečiantis į Lietuvą atvykti amatininkus ir 
pirklius, skelbė, kad jiems užtikrinama Rygos miesto 
teisė, todėl manytina, kad to meto mūsų paprotinėje 
teisėje jokių katalikiškos Europos standartus atitin-
kančių normų apie nuosavybės apsaugą, sandorių tu-
rinį ar bausmes už netesybas nebuvo.

Kuo labiau visuomenė modernėja, tuo aktualesnė 
tampa teisinių procedūrų arba kodifikacijos proble-
matika. Mūsų šaliai, iki XV a. vienu metu kariavusiai 
dviejuose karuose (vakaruose – su kryžiuočiais ir ry-
tuose – su mongolais totoriais), rūpintis teisinėmis 
procedūromis, tobulinti teisės sistemą, modernėti 
tiesiog nebuvo kada.  XIII–XV a. mes kariavome su 
vienomis unikaliausių to meto pasaulio kariuome-
nėmis. Būdami per vidurį tarp tokių jėgų gebėjome 
išlikti. Dar unikaliau yra tai, kad mes ne tik išlikome, 
bet ir išsiplėtėme net iki Juodosios jūros. Esant tokiai 
situacijai, galvoti apie universitetų atsiradimą, didelius 
kultūrinius, civilizacinius, vertybinius virsmus tiesiog 
neįmanoma. Karas buvo to laikmečio kasdienybė.

ANKSTYVOSIOS RAŠYTINĖS TEISĖS 
TRADICIJA VALDOVŲ PRIVILEGIJOSE

XV–XVI a. pasibaigus didiesiems kariniams iššū-
kiams ir modernėjant gyvenimui, prasidėjus suartėji-
mui su Vakarais, iškilo kodifikacijos ir teisinės minties 
plėtotės problematika. Mūsų ankstyvosios rašyti-
nės teisės tradicija kildinama iš Lietuvos krikšto, kai  
1387 m. valdovas Jogaila išleido pirmąsias tris privi-
legijas. Viena iš jų buvo skirta bajorams katalikams 
ir apibrėžė jų tėvonijos nuosavybės teises. Kita – 
Vilniaus vyskupui, ji apibrėžė vyskupystės kaimus, 
teritoriją ir pačių dvasininkų luomo teisę. Trečioji – 
Vilniaus miestui suteikė savarankiško Magdeburgo 
miesto teisę.

Visą XV a. mūsų rašytinės teisės tradicija plėto-
josi kuriant ne visai šaliai bendrus teisynus, o valdo-
vui, atėjusiam į valdžią, leidžiant atskiras privilegijas. 
Įžvelgti šeimos ar bausmių teisės vieningumo neįma-
noma, nes dauguma privilegijų buvo skirtos bajorams 
ir bajorų bei valdovų tarpusavio santykiams reguliuo-
ti. Dėl jų per visą XV a. valdovo galios silpnėjo, o 
bajorijos teisės ir laisvės pamažu augo.

XVI a. Lietuvos teisinės 
sistemos kokybinis lūžis – 
šiuolaikinių teismų ištakos

„Kiekvienos šalies teisinė sistema nėra savarankiška, autonomiška ir save visuomenei primetanti 
sistema. Ji atitinka natūralų tam tikro istorinio laikotarpio visuomenės ekonominį ir socialinį išsivystymo 
lygį“, – teigia Vaidas Pamparas, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Klaipėdos skyriaus vadovas, 
dėstantis istoriją Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir Klaipėdos licėjuje, vedantis seminarus istorijos 
mokytojams, miesto moksleiviams organizuojantis dalykines olimpiadas ir konkursus. 2007 m.  
V. Pamparas išrinktas Klaipėdos miesto metų pedagogu. Žurnalui TEISMAI.LT V. Pamparas papasakojo 
apie šiuolaikinės teisės ir teismų sistemos pradžią Lietuvoje.

Vaidas Pamparas
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Klaipėdos skyriaus vadovas, istorijos mokytojas

Olga Sadovskaja 
Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
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LDK STATUTŲ REIKŠMĖ LIETUVOS 
TEISINEI SISTEMAI

XVI a. Lietuva mažai kariavo. Visuomenė akty-
viai įsitraukė į kultūrinius reformacijos, kontrrefor-
macijos ir renesanso sąjūdžius. Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje (LDK) plito Renesanso epochos 
idėjos. Atsiradus lietuviškam raštui, išleidus pirmą-
sias lietuviškas knygas, įkūrus Vilniaus universitetą, 
augant prekybai ir pirklių luomui, atsirado būtinybė 
turėti savo teisyną – Statutus. Šitaip 1529 m. Ponų ta-
rybos kanclerio Alberto Goštauto iniciatyva išleistas 
Pirmasis Lietuvos Statutas. Nuoseklių jo nuorašų ne-
turime, išliko tik nuorašų fragmentai, iš kurių lipdo-
ma mozaika. Mūsų pirmoji to laikmečio Konstitucija, 
turėjusi tęstinumą – 1566 m. išleistą Antrąjį Statutą, o 
1588 m. – Trečiąjį, išsiskyrė tuo metu Europoje unika-
liu sprendimu – bajorų luomo moterims suteikti daug 
laisvių ir teisių. Viena svarbiausių laisvių ir teisių – 
merginos buvo ištekinamos tik vyriausiam giminės 
vyrui pritarus, tačiau galėjo ištekėti ir be pritarimo, 
tik tada negaudavo kraičio. 

Šia nuostata, išplečiančia moterų galimybę save 
realizuoti, užmirštame pasidžiaugti kaip unikalia šei-
mos teisės norma, suteikiančia kraštui, jos visuome-
nei tam tikro savitumo. Diskutuodami su mokyto-
jais, istorikais prieiname prie išvados, kad ši nuostata 
yra atsiradusi iš paprotinės teisės, tik persipynusi su 
krikščionybės tradicijomis. Panagrinėję mūsų pasakas 
ar padavimus, menančius pagonybės laikus, niekur 
nerasime atpasakojamo vyrų smurto prieš moteris 
ar specialaus moterų žeminimo ritualo. Tyrinėdami 
senąsias baltų kapavietes archeologai randa bendrus 
vyrų ir moterų kapus, labai tikėtina, kad iš pagonybės 
laikų mes paveldėjome ganėtinai lygiavertiškus vyrų 
ir moterų tarpusavio santykius.

Dar vienas įdomus faktas minimas profeso-
rių Mindaugo Maksimaičio ir Stasio Vansevičiaus 
Lietuvos valstybės ir teisės istorijoje aprašant  
XVI a. LDK Statutų šeimos teisės normas – čia mi-
nima nuostata „vyrui už dvigubą santuoką numatyta 
mirties bausmė“. Galime įsivaizduoti, kad to meto 
šalyje, kuri buvo nuo Baltijos iki Juodosios jūros, da-
lies bajorų dvarai buvo ir Lietuvoje, ir šiandieninės 
Ukrainos teritorijoje. Ar tik nebus buvę taip, kad pri-
žiūrint dvarus viena bajoro šeima – Lietuvoje, kita – 
nebe? O gal tai buvo tuo metu paplitęs masinis 
reiškinys?

ŽEMĖS, PILIES IR PAKAMARIO TEISMAI

Vertinant teisinį pasaulį kaip sistemą akivaizdu, 
kad teismų raidai didžiausią kokybinį šuolį padarė 

LDK 1566 m. išleistas Antrasis Statutas. Jame api-
brėžta pirminės grandies teismų sistema. Šituo 
Statutu visa LDK padalyta į stambesnius teritorinius 
vienetus – vaivadijas ir smulkesnius vienetus – pavie-
tus. Pastaruosiuose įkurti žemės, pilies ir pakamario 
teismai. Jeigu iki to laiko nebuvo užfiksuota pagrįstų, 
aiškių reikalavimų teisėjams turėti teisinį išsilavinimą, 
tai atsiradus šitiems teismams nustatyti du konkretūs 
reikalavimai: bajoriškoji kilmė ir teisinis išsilavinimas. 

Žemės teismas organizuodavo tris sesijas per me-
tus. Jis nagrinėjo karo tarnybos atlikimo, žemėvaldos 
teisių pažeidimo bylas. Teismo teisėjai buvo skiriami 
iki gyvos galvos arba iki aukštesnių pareigų suteikimo.

Pilies teismas gynė bajorų gyvybę, turtą ir garbę. 
Šiam teismui pirmininkavo pavieto seniūnas, kuris iš 
vietinės kilmės bajorų paskirdavo pilies teismo teisėją 
ir raštininką. Pagal Lietuvos Statutą, jie turėjo išma-
nyti teisę, būti vietinės kilmės, krikščionys. Pilies teis-
me buvo nagrinėjamos baudžiamosios bylos: bajorų 
namų užpuolimo, padegimo, plėšimo kelyje, išžagini-
mo, vagystės, sukčiavimo ir nužudymo.

Pakamario teismas sprendė žemės ežių ginčus. 
XVI a. Lietuvoje sparčiai augo ekonomika, žemės 
ūkio produktų eksportas. Bajorų, totorių, miestiečių 
ir bažnyčių žemės nebuvo atskirtos nuo valsčių ir pi-
lių žemių, dėl to kildavo daug ginčų. Tokio teismo 
teisėjas buvo vadinamas pakamariu. Jį skirdavo didy-
sis kunigaikštis. Bylas pakamaris sprendė ginčo dėl 
žemės kilimo vietoje.

Mirus valdovui laikinai veikdavo kaptūrinis teis-
mas. Jį sudarė pilies, žemės teismų teisėjai ir pakama-
ris. Magdeburgo miesto teises turinčių miestų gyven-
tojų ginčus spręsdavo miestų savivaldos teismai.

Šioje teismų sistemoje nebuvo numatyta apeliaci-
nė instancija. Iš pradžių buvo suvokiama, kad ape-
liacija galima kreipiantis į valdovą, kaip kad buvo ir 
ankstesniais laikais. 1582 m. šią teisinę reformą už-
baigė kunigaikštis Steponas Batoras, kuriam priklausė 
sprendimas įkurti Vyriausiąjį Tribunolą. Šiandieninės 
teisinės sistemos sampratoje tai atitiktų apeliacinio 
teismo sampratą. 

KOKYBINIS ŠUOLIS

XVI a. ne tik dalyvavome moderniame Europos 
kultūriniame gyvenime (Abraomo Kulviečio moky-
kla, Martyno Mažvydo „Katekizmas“, Mikalojaus 
Daukšos „Katekizmas“, Vilniaus universitetas), bet 
ir sutvarkėme teisinę sistemą, jau tada įgavusią baigtą 
ir gana vientisą Europos šalies teisinės sistemos vaiz-
dą. Toks jis savo struktūra išliko iki pat XVIII a., be 
abejo, modernėdamas ir palaipsniui keisdamasis.

XVI a. ne tik dalyvavome moderniame Europos 
kultūriniame gyvenime, bet ir sutvarkėme teisinę 
sistemą, jau tada įgavusią baigtą ir gana vientisą 
Europos šalies teisinės sistemos vaizdą. 

LIETUVOS TEISMŲ 
ĮSTEIGIMO ŠIMTMETIS TEISMAI.LT

Pirmasis Lietuvos Statutas – mūsų pirmoji 
to laikmečio Konstitucija – išsiskyrė tuo metu 
Europoje unikaliu sprendimu – bajorų luomo 
moterims suteikti daug laisvių ir teisių.
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J
Jau 14 metų Radviliškio rajono apylinkės teis-

me dirbate teisėju, 2012 m. tapote šio teismo 
pirmininku. Portalo www.atvirasteismas.lt duo-
menimis, kasmet išnagrinėjate apie 500 bylų. 
Pasidalykite patirtimi, kuri iš jų buvo sudėtin-
giausia ar įsimintiniausia ir kodėl?

Bylose dėl vaiko globos ir rūpybos pastebiu ryškė-
jančią keistą tendenciją. Pastaruoju metu nagrinėjau 
dvi panašias bylas, kuriose vaikai paimti iš šeimų ir 
auginami senelių, nors tėvai tvarkingai dirba, nepik-
tnaudžiauja alkoholiu, turi gyvenamąjį plotą. 

Turėtų kilti klausimas, kaip tai nutinka? Iš pra-
džių tėvai savo vaikus pameta pas senelius ir ilgą 
laiką nelanko. Išvyksta uždarbiauti į užsienį, retkar-
čiais paskambina. Vėliau, užsienyje prakutę, užsidirbę 
pinigų pradeda juos siųsti vaikams, teikia išlaikymą, 
tačiau Vaiko teisių apsaugos specialistų raginami vai-
kus pasiimti – neima, pasitenkinę mintimi, kad vaikai 
auga prižiūrėti senelių. Šie tėvai nuolat raginami pasi-
rūpinti vaikais, jiems administracine tvarka skiriamos 
baudos už vaikų nepriežiūrą, tačiau ilgainiui net ir 
joms tampa „atsparūs“, o galų gale, susidūrę akistato-
je su Vaiko teisių apsaugos specialistais ar teismu, raš-
tu pareiškia, kad nesirūpins savo vaikais: „Darykite, 
ką norite“, arba, parašo sovietiniu laikmečiu paplitusį 
terminą – „Atsisakymą nuo vaikų“. 

Kai teismas nustato, kad tėvai (tėvas ar motina) 
daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo ne-
sirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, –  
jų valdžia apribojama neterminuotai. 

Vienos iš mano nagrinėtų bylų duomenimis, mo-
tina uždarbiauja užsienyje, Lietuvoje gyvenantis tėvas 
kone kiekvieną dieną bendrauja su dukromis, tačiau 
mergaites globoja senelė. Biologinių tėvų negąsdina 
faktas, kad jų valdžia gali būti apribota neterminuotai, 
netgi yra galimybė vaikus įvaikinti – tokiu atveju ryšiai 
nutrūktų negrįžtamai. Abu tėvai įsitikinę, kad vaikai 
niekur neprapuls, nes juos augina artima giminaitė. 

Kitoje byloje didžiausias akibrokštas buvo tas, kad 
abu tėvai teikia vaikams išlaikymą, palaiko ryšį, dažnai 
skambina, tėvas atvažiuoja su vaikais pažaisti, bet jų 
neaugina... Pastarojoje byloje laikinoji vaikų globa taip 
pat buvo nustatyta senelei. Per teismo posėdį klausiau 
jos: „Kaip vaikai kreipiasi į jus ir sutuoktinį?“ Atsakė: 
„Mes vaikams esame mama ir tėtis. Bet jie žino, kad 
yra dar vienas tėtis ir mama.“ Šeimos sąvoka tampa 
kitokia, suaugusieji iškreipia ją savo elgesiu.

Nagrinėjau jau dvi tokias bylas ir man neramu, 
kad šis virusas – kai laikinoji vaikų globa perduodama 
seneliams, nes taip patogu – nepaplistų. 

Adriana ir Aronas, 4 metų mergaitė ir 7-metis jos broliukas, du tėvų palikti vaikai, 2014 m. pavasarį 
peržengė naujų namų, kuriuose buvo apgaubti besąlygiška meile ir rūpesčiu, slenkstį. Savo duris atvė-
ręs Radviliškio rajono apylinkės teismo pirmininkas Augustinas Mitkus tą dieną tapo keturių vaikų tėčiu. 
„Norėčiau padovanoti tikrą šeimą dar keliems tėvų pamestiems vaikams...“ – pokalbio metu netikėtai 
prasitarė teisėjas.  Su A. Mitkumi kalbėjome apie šeimos bylas, šiandieninę šeimos sąvoką, ryšio su glo-
bojamais vaikais užmezgimą ir gyvenimą įprasminančią globėjų patirtį. 

Gintarė Jankauskienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Vaikų globa įprasmino teisėjo  
A. Mitkaus gyvenimą

LAISVALAIKIS2017 m. GEGUŽĖ NR. 1

Giedriaus Baranausko nuotr.
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Kaip manote, kodėl tėvai taip elgiasi?
Jie yra tvirtai įsitikinę, kad vaikų niekas kitas nepa-

ims – neįvaikins ir nenutrauks ryšių. Vaikai visada bus 
šalia, o mes dar iš valstybės pinigų paimsime, nes taip 
apsimoka. Man šiose bylose įsiminė dvasinis šeimų 
nuopuolis. Aš kreipiausi į tuos žmones sakydamas, 
kad paprastai tėvų valdžią apriboju tėvams, kurie yra 
degradavę, negali atsispirti alkoholiui. Jei vaikų ne-
paimtume iš asocialų šeimos, jie sektų tėvų pėdomis. 
Šiuo atveju trikdo tai, kad tėvai yra tvarkingi, jie gali 
auginti savo vaikus, ryšys su atžalomis palaikomas, 
tačiau jų vaikystė bėga globėjais paskirtų senelių na-
muose. Aš tai pavadinčiau nužmogėjimu už pinigus.  

Savo sprendimų motyvuose nurodžiau, kad tėvai, 
palikdami vaikus globoti senelei ir sukurdami tam ti-
krą iliuziją, kad kada nors juos susigrąžins, taip pat 
juos žaloja, nes vaikai gyvena laukimu. Tėvai atva-
žiuoja, apipila dovanomis, vaikai tiesia rankas, klausia, 
kada mus pasiimsite kartu? Jiems atsako: „Greitai“ ir 
vėl išvyksta uždarbiauti. Stebiuosi, ar gali būti nuoto-
linė meilė / nuotolinė šeima? Kompromisui dalelytės 
šeimos nėra. Arba vaikas turi šeimą, arba ne... 

Aš dažnai esu kviečiamas į mokyklas papasako-
ti moksleiviams apie patyčias, narkotikų prevenciją, 
teisėjo darbą. Klausiu vaikų, kokia emocija jiems yra 
neigiama: smurtas, pyktis? Padiskutavus mokiniai 
vieningai įvardija, kad pati neigiamiausia emocija yra 
nusivylimas. Ypač artimais žmonėmis, kuriais tikima. 
Bylose, apie kurias pasakojau, ši emocija yra neišven-
giama. Juk vaikai auga, nepabijosiu termino – „pe-
nimi pažadais“. Ar jie išaugs doromis socialinėmis 
asmenybėmis? Nesu tikras...

Žinoma, norėčiau pabrėžti, kad vaikams gyventi 
pas artimus giminaičius yra nepalyginamai geriau nei 
augti svetimoje aplinkoje – globos namuose.

Vaikų globos ir rūpybos tema Jus lydi ne tik 
darbe, bet ir asmeniniame gyvenime. Prieš trejus 
metus kartu su žmona ir dviem sūnumis ryžotės 
į savo šeimą paimti broliuką ir sesutę iš globos 
namų. Kas lėmė šį sprendimą?

Minčių ir pokalbių apie tėvų paliktų vaikų augi-
nimą buvo jau gerokai anksčiau. Gal šiek tiek įtakos 
turėjo tai, kad jau seniai palaikau gražius santykius su 
Radviliškio rajono vaikų globos namais. Dažnai už-
sukdavau ten su vaikais pažaisti stalo tenisą, padėlioti 
dėlionę, pavalgyti kartu vakarienės (patikėkite, papil-
domą lėkštę avižinės košės jums tikrai atras). 

Rimtai apie vaiko globą pradėjome kalbėti, kai 
poilsiaudami su šeima Nidoje per televiziją pamatė-
me laidą apie paramos akciją vaikų globos namams. 
Pasiūliau žmonai iš pradžių paimti vaiką pasisvečiuoti 

į namus savaitgalį. Planavome globoti vieną vaikelį. 
Kadangi auginame du sūnus, norėjome mažos mer-
gaitės. Tačiau gegutės vaikų po vieną nepameta... 
Sužinojome, kad Radviliškio rajono vaikų globos 
namuose auga beglobė 4 metų mergaitė, bet ji turi 
7 metų broliuką. Greitai apsisprendėme globoti abu. 
Iš pradžių pakvietėme vaikus pasisvečiuoti savaitga-
lį. Kai mūsų lankyti globėjų kursai ėjo į pabaigą, jau 
buvo ruošiami vaikų globos dokumentai. Iš pradžių – 
laikinosios, vėliau teismo sprendimu – nuolatinės. 

Ką Jums davė lankyti globėjų kursai? Ar juose 
perteikiamos žinios, praktinės užduotys neatbai-
dė nuo sprendimo, o gal, priešingai, tik sustipri-
no norą greičiau į namus parsivežti vaikus?

Globėjų / įtėvių kursai yra pirmas rimtas žingsnis, 
svarstant apie vaikų globą ar įvaikinimą. Tai tarsi ker-
tinis akmuo globos ir įvaikinimo procese. Kursų mo-
kytojai – tikri savo srities profesionalai. Jie puikiai psi-
chologiškai parengia globai. Mane asmeniškai kursai 
pamotyvavo greičiau paimti tėvų globos netekusius 
vaikus į savo šeimą ir suteikti jiems saugumo jausmą. 

Ypač įsiminė viena užduotis, kurią gavo visi kursų 
dalyviai. Mūsų paprašė atsiminti laikotarpį ir aplinką, 
kai jautėmės labai nesaugiai, sutrikę. Aš prisiminiau, 
kai mane 11-metį tėvai išvežė į pionierių stovyklą. 
Pamenu, kaip pasiilgęs tėčio ir mamos ėjau į tualetą 
paverkti, nes man buvo liūdna. Tas dešimt dienų sto-
vykloje, atplėštas nuo tėvų, išgyvenau silpnumo aki-
mirką. Globos namų auklėtiniai toje „stovykloje“ yra 
nuolat. Jie metų metais gyvena be tėvų, žinodami, kad 
praėjus dešimčiai dienų jų niekas neparsiveš į namus... 

Kad Lietuvos šeimos atvertų savo namų duris be-
globiams vaikams, siūloma įvairių globos formų – nuo 
nuolatinės, kai globojamas vaikas praktiškai tampa 
šeimos nariu, iki vaiko lankymosi šeimoje savaitgaliais 
ar pagalbos ruošiant pamokas, kai suteikiama vaikui 
erdvės tai daryti globėjų namuose. Trumpalaikis sve-
čiavimasis, pakvietimas vaikų į namus savaitgaliais yra 
atsarginis žingsnis. 

Savaitgalių tikruose namuose ypač reikia vyres-
niems vaikams. Tie, kuriems 10–12 metų, supranta, 
kad jų niekas nebeįvaikins, nes jie jau „per seni“. Bet 
pažiūrėkite į šio amžiaus vaikų pliusus: jiems nerei-
kia keisti sauskelnių, nereikia maitinti ar keltis prie jų 
naktimis. 

Globos patirtį pradėjęs nuo atsarginio žings-
nio – trumpalaikio svečiavimosi, tai daryti skatinu 
ir kolegas teisėjus: pasikvieskite vaikų globos namų 
auklėtinius po darbo kartu pavakarieniauti, paruoš-
ti pamokas, pasiūlykite savaitgalį kartu nueiti į kiną, 
nusiveskite į piceriją. Vaikams tai galimybė pamatyti 
kasdienį šeimos gyvenimą, šeimos narių santykius, 
pajusti rūpestį. Jiems tai pabuvimas tikroje šeimoje, 
kai nereikia eiti būriu valgyti košės, kuria kvepia visi 
globos namai...

LAISVALAIKIS TEISMAI.LT

Klausiu vaikų, kokia emocija jiems yra neigia-
ma: smurtas, pyktis? Padiskutavus mokiniai vie-
ningai įvardija, kad pati neigiamiausia emocija 
yra nusivylimas. Ypač artimais žmonėmis, kuriais 
tikima.
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Kaip Jums ir žmonai pavyko užmegzti ryšį su 
globojamais vaikais? Kaip juos priėmė Jūsų bio-
loginiai vaikai?

Astijus (mano jaunesnysis sūnus) su globotiniu 
Aronu susidraugavo per vieną dieną. Turbūt todėl, 
kad yra vienmečiai. Atsiradus sesutei Adrianai, vyres-
nėlis Danielius (jam tuo metu buvo 15 metų), atrodo, 
suaugo per vieną dieną. Iš pradžių mažylė Adriana 
buvo šiek tiek išsigandusi, iškart glaudėsi prie mano 
žmonos Jelenos, o pajutusi jos šilumą atsipalaidavo. 

Mūsų visuomenėje egzistuoja įvairių mitų apie 
globojamus vaikus. Gana dažnai apie juos sakoma, 
kad turi sutrikimų, elgiasi grėsmingai, yra nesuval-
domo charakterio. Žinoma, visokių pasitaiko. Vis 
dėlto norėčiau išsklaidyti šias baimes. Mūsų Aronas 
yra nepaprastai sąžiningas vaikas, netgi iki naivumo. 
Adriana – protinga, gudri mergaitė. Nė vienas iš vai-
kų per trejus metus nesukėlė jokių rimtų rūpesčių. 

Žinoma, kaip ir su visais vaikais, kartais jiems rei-
kia griežtesnio žodžio. Šeimoje privalo būti disciplina, 
pagarba vienas kitam. 

Ar ketinate globojamus vaikus įsivaikinti? 
Šiam sprendimui reikia laiko. Kai mes žinosime 

pačių vaikų valią, tada ir žengsime šį žingsnį. 

Ką Jūsų šeimai davė globėjų patirtis, ko 
išmokė? 

Dar giliau supratau, kad kiekvienam žmogui rei-
kia šeimos. Be jos vaikas užaugs nejautria asmenybe, 
be empatijos kitam arba bus labai jautrus, aplinkiniais 
nusivylęs žmogus. 

Prieš imdami globoti vaikus bijojome atsakomy-
bės, klausėme savęs, ar gebėsime juos išauginti dorais 
piliečiais. Ilgainiui supratau – kad ir kokie tėvai būtu-
me, vaikai mūsų šeimoje išaugs tikrai geresni nei būtų 
išėję į gyvenimą iš globos namų. 

Net jei aš nesu profesionalus vaikų auklėtojas ir 
kasdien atsisėdęs ant žemės nežaidžiu su jais kauliu-
kais, vis tiek vaikai jaučia namų šilumą. Mes gyvena-
me visavertį šeimos gyvenimą, kuris augančiam vai-
kui yra neįkainojamas. 

LAISVALAIKIS2017 m. GEGUŽĖ NR. 1

2017 m. kovo pab.  
šeimose buvo globojami 

5 639 
 vaikai

Globojo giminaičiai 
(seneliai, broliai, 

sesės, dėdės, tetos)

3 887 1 754

Globojo giminystės 
ryšiais nesusiję 

asmenys*

*Socialinės paramos informacinės sistemos duomenys

Net jei aš nesu profesionalus vaikų auklėto-
jas ir kasdien atsisėdęs ant žemės nežaidžiu su 
jais kauliukais, vis tiek vaikai jaučia namų šilumą. 
Mes gyvename visavertį šeimos gyvenimą, kuris 
augančiam vaikui yra neįkainojamas. 

2016 m. teismuose išnagrinėta 708  
civilinės bylos  

dėl nuolatinės vaiko globos
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