
Teismų sistemoje pasirodė pirmasis naujienlaiškis, suteiksiantis galimybę geriau pažinti šalies ir 
kitų valstybių teismų sistemas, susipažinti su Lietuvos teismų sistemos įvykiais, renginiais, nau-
jienomis. 
 
„Nuo šiol informacija, kuria norės pasidalinti teismai, bus platinama ne tik teismų ir Nacionali-
nės teismų administracijos interneto svetainėse, bet ir šiame leidinyje. Čia bus talpinami svar-
biausi teisės aktų pakeitimai, susiję su teismų darbu, pristatomi reportažai iš renginių teismuo-
se, naujausi įvykiai ir kita teismų sistemos darbuotojams aktuali informacija,” – apie naują 
elektroninį leidinį pasakoja Nacionalinės teismų administracijos (NTA)  direktorius Kęstutis 
Vaškevičius.  
 
Naujienlaiškio „Teismai.lt“ skaitytojai turės galimybę ne tik susipažinti su aktualia informacija, 
bet ir patys ją pateikti, pasveikinti kolegas, anonsuoti renginius.  
 
Leidinys išeis kartą per ketvirtį ir bus skelbiamas Nacionalinės teismų administracijos interneto 
svetainėje www.teismai.lt. 
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E .  Ž I R O N A S :  S Ė K M Ė S  R E C E P T A S  —  D A R B A S  I R  P A G A R B A       

ŽMOGU I     

Živilė NAVICKAITĖ-BABKIN 

NTA Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė  

Lietuvos Respublikos Prezidentei pasirašius dekretą, nuo š.m. liepos mėnesio Lietu-
vos apeliacinio teismo pirmininku tapo buvęs šio teismo Civilinių bylų skyriaus teisė-
jas Egidijus Žironas. „Teismai.lt” siūlo išskirtinį interviu su naujuoju teismo vadovu. 
 
Kokia linkme kreipsite teismo darbą? Kam daugiausia skirsite laiko eidamas nau-
jas pareigas? 
 
Institucijoje atsiradus naujam vadovui, iš vienos pusės labai svarbus yra veiklos 
tęstinumas, o iš kitos – neišvengiami tam tikri pokyčiai. Kiekvienas vadovas įneša ką 
nors nauja į institucijos darbus. Šiuo metu aš išsamiau susipažįstu su Lietuvos apelia-
cinio teismo veikla, darbo organizavimu, funkcijų pasiskirstymu. Kartu su komanda 
galvosim, kaip pagerinti teismo veiklą, teisingumo vykdymo kokybę, palaikyti gerus 
kontaktus su šalies ir užsienio institucijomis, kolegomis ir pan. Kol kas dar sunku 
pasakyti, kuria linkme kryps darbas. Jis visų pirma toliau tekės jam priklausančia 
vaga – vykdant teisingumą.  

 Nukelta į 2 psl. 

 

L . M E Š K A U S K A I T Ė :  K O M U N I K A C I J O S  P R O C E S E   S V A R B I A U S I A  

D I A L O G A S   

Rūta VILČINSKAITĖ 

NTA Komunikacijos skyriaus specialistė  

Šiandieninėje visuomenėje žiniasklaidos ir ryšių su visuomene specialistai dažnai 
tarsi žaidžia karą. Žurnalistų pareiga yra sekti  įvykius ir apie juos informuoti visuo-
menę, ryšių su visuomene specialistų siekis – taip pat informuoti visuomenę. Jeigu 
abiejų –  žiniasklaidos ir ryšių su visuomene sričių  – tikslas yra tas pats, kodėl dažnai 
šių profesijų atstovai kovoja skirtingose pusėse? Ką daryti, kad vyktų bendradarbia-
vimas? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus bandėme rasti pokalbio metu su žinoma 
advokate, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros docente 
Liudvika Meškauskaite. 
 

Kaip nusprendėte pasirinkti žiniasklaidos teisės specializaciją? 
 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ne kartą teismuose teko atstovauti žmonėms ir visuomenės informavimo priemonėms žiniasklai-
dos teisės srityje. Buvo sudėtinga, kadangi ši sritis buvo nauja ir nebuvo žinoma, kaip spręsti pačias pirmąsias bylas. 1999 metais 
buvau pakviesta dėstyti žiniasklaidos teisės kursą Mykolo Romerio universitete. Supratusi, kad nėra jokios lietuviškos literatūros 
žiniasklaidos teisės klausimais, pradėjau ruošti mokymo priemonę – vadovėlį, ir 2004 m. apsigyniau disertaciją.  
 

Nukelta į 2 psl.  
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2 Aktualijos 

Atkelta iš 1 psl. 

Be abejo, teks imtis priemonių suvaldant darbo krūvius, gerinti 
bylų paskirstymo sistemą ir galvoti, kaip išsiversti krizės metu 
turint mažesnius finansus. 
 
Kasdien girdime – teismai dūsta nuo didelių darbo krūvių. Ką 
galima būtų nuveikti šioje srityje?  
 
Aukštesnės instancijos teismai neturi tiek bėdų, kiek apylinkių 
teismai, tačiau pas mus – savos problemos. Labai laukiame Civilinio 
proceso kodekso pataisų, kurios dažniau leistų nagrinėti bylas 
rašytinio proceso tvarka. Norisi tikėtis, kad kada nors plačiau 
naudosime  informacines technologijas – jos palengvintų teismų 
darbą ir, be abejo, pagreitintų procesus, kuo būtų patenkinti ne tik 
teisėjai, bet ir proceso šalys.  
 
Kaip galėtumėt pakomentuoti tai, kad nemaža visuomenės dalis 
vis dėlto nepasitiki teismais?  
 
Šia tema yra atlikta begalė tyrimų, priežasčių yra daug, visų jų 
neišvardinsi. Tai skaudi tema dėl kelių priežasčių: ir dėl to, kad 
visuomenės savijauta bei nepalanki atmosfera atsiliepia teisėjų 
darbui, ir kartu dėl tam tikro bejėgiškumo pakeisti situaciją.  Gali-
ma pakartoti tuos pačius dalykus – visi privalome gerai dirbti, tada 
visuomenės pasitikėjimas lyg ir turėtų sugrįžti savaime.   

Atkelta iš 1 psl.  
 
Lygiagrečiai dalyvaudavau bylų nagrinėjimo procesuose, norėda-
ma pamatyti, kaip visa tai vyksta praktikoje. 
  
Kokias svarbiausias problemas įžvelgiate teismų ir žiniasklaidos 
komunikacijoje? 
 
Teismų ir žiniasklaidos komunikacijoje įžvelgiu labai didelę proble-
mą – šiuo metu Lietuvoje pareiga informuoti visuomenę yra 
supainiota su teisingumo vykdymu. Ir ši situacija susiklostė dar 
1999 m., nepritarus pasiūlytoms Teismų įstatymo pataisoms, 
kuriose buvo numatyta teisė teismams uždrausti skelbti tam tikrą 
informaciją, siekiant užtikrinti teismų nepriklausomumą ir nešališ-
kumą. Nors šis informacijos ribojimo pagrindas yra numatytas 
Konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje, tačiau Lietuvoje nėra realizuo-
tas.  
 
Įsitvirtinus internetinei žiniasklaidai, vyrauja didžiulė žiniasklai-
dos konkurencija dėl informacijos pateikimo pirmumo. Dėl šios 
priežasties žurnalistai neretai prašo suteikti informaciją greičiau, 
nei numatyta Visuomenės informavimo įstatyme, savo prašy-
mus grįsdami tuo, kad negali laukti atsakymo vieną dieną. Todėl 
praktikoje pasitaiko, kad, nesutikus iš karto atsakyti į klausimą ir 
paprašius jį atsiųsti raštu, parašoma „nesiteikė atsakyti“. Ką 
tokiu atveju patartumėte daryti? 
 
Šiuo atveju institucijai bylinėtis nepatarčiau, tačiau nereikia pa-
miršti, kad Lietuvoje nuo 1996 m. žiniasklaidos reguliavimas yra 
pagrįstas savireguliacijos sistema. Siekiant išvengti tokių pasikar-
tojančių atvejų, rekomenduočiau kreiptis į savireguliavimo institu-
cijas, informuojant Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją arba Žurna-
listų etikos inspektorių apie tai, kad visuomenės informavimo 
priemonė pažeidžia žurnalistinę etiką.   
 
Kokias priemones patartumėte naudoti siekiant rasti dialogą su 
žiniasklaida? 
 
Komunikacijos procese visuomet svarbu dialogas. Todėl visada 
reikia bendrauti su žiniasklaida ir stengtis susikalbėti. Kita vertus, 
jeigu matoma, kad naudojamos neetiškos priemonės, ginčus 
reikėtų  spręsti savireguliacijos sistemos priemonėmis. 

Tačiau taip nebūna, nes, deja, pasitikėjimas teismais priklauso ne 
tik nuo kokybiško teismų sistemos ir kiekvieno teisėjo darbo, bet 
ir nuo kitų priežasčių – teisinės sistemos brandos ir tradicijų, 
teisės aktų stabilumo, politikų bandymų daryti įtaką, žiniasklaidos 
nusiteikimo, žmonių bylinėjimosi mentaliteto ir pan.  
 
Kiekvienam aišku, kad neturi būti korupcijos, aplaidumo, paviršu-
tiniškumo, o teisėjas turi būti aukštos kvalifikacijos, modernus, 
mandagus, korektiškas ir t. t. Jei tik to pakaktų... Deja, aukštas 
pasitikėjimas teismais yra kol kas tik svajonė.  
 
Pasidalinkite savo sėkmės receptu... 
 
Darbas, pagarba žmogui ir kitokiai nuomonei. Atviras bendravi-
mas su kolegomis.  

Kaip Jūs manote, kokie yra teismų santykiai su žiniasklaida Lietu-
voje? 

Pirmiausia visuose teismuose turėtų būti konkretus žmogus, atsa-
kingas už ryšius su visuomene. Natūralu, kad žurnalistai po bylos 
gali kreiptis į bylą nagrinėjusį teisėją, tačiau  pernelyg didelis disku-
tavimas apie bylą, kol ji dar nėra išnagrinėta, gali būti kenksmingas 
teismo proceso požiūriu dėl galimybės jį traktuoti kaip galimą 
poveikį teismui. Todėl visuomet informacijos pateikimą reikėtų 
atskirti nuo teismo sprendimo vertinimo. Pastarojo neturėtų būti 
tol, kol nėra priimtas galutinis teismo sprendimas. 
 
Kokiomis priemonėmis būtų galima pagerinti teismų įvaizdį ir 
padidinti pasitikėjimą teismais? 
 
Pirmiausia reikia ne formalaus, o realaus teisingumo. Mažiau 
reikėtų bausti už „pavogtą vištą“, o daugiau – už korupcinius 
dalykus. Antra, būtina suprantamai žmonėms išaiškinti teismų 
sprendimus. Trečias dalykas – reikia nugriauti sieną, skiriančią 
teismus ir visuomenę. Galbūt kai kuriose bylose reikėtų įtvirtinti 
prisiekusiųjų ar tarėjų institutą, kuris yra beveik kiekvienoje Vakarų 
Europos valstybėje, suteikiant visuomenei galimybę dalyvauti 
teisingumo procese. Mano nuomone, yra negerai ir tai, kad teisė-
jams netaikoma rotacija. Suprantu, kad teisėjai turi būti nepriklau-
somi, tačiau teisėjų sistema turi apsivalyti pati. Manau, kad šio – 
apsišvarinimo proceso – šiuo metu nėra. 
 
Ar teko naudoti mediaciją (neteisminį sutaikinimą) savo profesi-
nėje praktikoje? 
 
Nors ir neteko dalyvauti oficialioje mediacijoje, tačiau darbe me-
diaciją naudoju labai dažnai. Esu iš tų advokatų, kurie į teismą 
stengiasi kreiptis tik kraštutiniu atveju. Manau, kad mediacija 
Lietuvoje turi labai dideles perspektyvas, kadangi einant šiuo keliu 
galima rasti tam tikrus bendrus sprendimus, taip pat pakelti teisė-
saugos institucijų autoritetą. Todėl šį procesą reikėtų skatinti ir dar 
labiau praktikuoti ateityje. 
 
Ačiū už pokalbį. 

E. Žirono biografija  
  
Egidijus Žironas gimė 1954 m. Šiauliuose. 1981 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą įgijo 
teisininko kvalifikaciją. 1981–1986 m. dirbo Teismo ekspertizės instituto Trasologinių-balistinių 
ekspertizių laboratorijos ekspertu-stažuotoju, vėliau – moksliniu bendradarbiu, vyr. ekspertu, vedėjo 
pavaduotoju. 1986 m. jis pradėjo teisėjo karjerą Vilniaus m. 4 apylinkės teisme, vėliau tapo šio teismo 
pirmininku. Nuo 1992 m. E. Žironas dvejus metus dirbo juristu privačiame sektoriuje, o 1995 m. tapo 
advokatu. 1999 m. jis buvo paskirtas Vilniaus apygardos teismo teisėju, kur dirbo 10 metų. Nuo 2009 m. 
balandžio iki šių metų birželio pabaigos jis dirbo Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėju, 
o birželio 30 d. LR Prezidentės dekretu buvo paskirtas Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku.  
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Kristina FIGŪRINAITĖ 

NTA  vyr. specialistė  
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Tiek tarp teisininkų, tiek visuomenėje vis dažniau ir dažniau nu-
skamba žodžiai e. byla, e. teismas, e. pristatymas, e. parašas. 
Tačiau ką jie reiškia ir kas po jais slepiasi? Ar reikėtų tikėtis ir siekti 
virtualaus proceso ateityje? Atsakymo ieško Nacionalinės teismų 
administracijos Tarptautinių santykių skyriaus specialistas Vytau-
tas Dvareckas. 
  
Europoje teismų darbo automatizavimas prasidėjo 1980 m., teisi-
nių procesų elektronizavimą pirmoji pradėjo Austrija. Kitose Euro-
pos šalyse teismų kompiuterizavimas pradėtas kiek vėliau – apie 
1990 m. Šioje srityje geriausiais europinės praktikos pavyzdžiais 
galima būtų įvardinti Austriją, Portugaliją, Turkiją, Vokietiją. Azijo-
je – Pietų Korėją, Japoniją, Indiją, Šiaurės Amerikoje – JAV. 
 
E. teismas – tai sistema, apimanti daugybę iniciatyvų, skirtų teismo 
darbo automatizavimui, optimizavimui ir tobulinimui. Tai nėra 
tiesiog dar viena nauja, atskira ir nepriklausoma sistema. E. teis-
mas – tai priemonės, kurios sukurtos tam, kad palengvintų ne tik 
visuomenės kreipimąsi į teismus, automatizuotų ir pagreitintų 
teisėjų ir teismo darbuotojų darbą, bet ir teisingumo vykdymą 
darytų paprastesnį, aiškesnį, pigesnį ir dar labiau nepriklausomą. 
 
E. teismų sistemos valstybėse dažniausiai kuriamos palaipsniui. 
Viena dažniausių iniciatyvų – popierinių dokumentų atsisakymas, 
suteikiant galimybę teismams įvairius dokumentus ruošti ir saugoti 
elektroniniuose aplankuose. Advokatams, prokurorams ir kitoms 
bylos šalims taip pat leidžiama sukurti elektroninius dokumentus ir 
pasirašius e. parašu juos pateikti teismui per tam sukurtą sistemą 
arba teismų interneto puslapį. Atsisakius popierinių dokumentų, 
sutaupomos išlaidos popieriui, spausdinimui ir tokių bylų saugoji-
mui. Tai kartu suteikia galimybę visuomenei lengviau pasiekti 
teismus, o teismams palengvina komunikaciją su bylos šalimis. 
 
Teismų interneto puslapių tobulinimas – dar viena e. teismo inicia-
tyva. Daugelio Europos šalių teismų interneto svetainėse skelbia-
mos formos, kurias užpildžius galima pradėti teismo procesą. 
Nauja yra tai, kad tokias formas užpildyti galima internetu. Vėliau 
jas pasirašius elektroniniu parašu bei sumokėjus žyminį mokestį 
(taip pat internetu) galima iš karto pradėti teismo procesą neišei-
nant iš namų ar darbo vietos. 
 
Prie šių iniciatyvų taip pat turėtų būti priskiriamas duomenų bazių 
ir statistikos, bylų registravimo ir valdymo tobulinimas.  

Europos valstybėse siekiama, kad į teismą atkeliaujančios bylos 
būtų užregistruojamos ir paskiriamos teisėjui nagrinėti visiškai 
automatizuotu būdu. Taip pat siekiama, kad bylos šalims apie 
tinkamai užregistruotą bylą, jos nagrinėjimo datą ir laiką būtų 
pranešama kuo priimtinesniu jiems būdu. Pavyzdžiui, Pietų Korėjo-
je ir Turkijoje tai atliekama e. laišku arba/ ir SMS žinute. 
 
Vis dėlto ne visada dokumentus galima pristatyti elektroniniu 
būdu. Tais atvejais, kai to padaryti negalima, Austrijoje naudojama 
centrinė dokumentų spausdinimo ir siuntimo įranga. Tai itin efek-
tyvus būdas siekiant sumažinti teismo raštinės darbuotojų laiką, 
reikalingą šiems darbams atlikti. 
 
Dar viena įdomi iniciatyva – teismo sprendimų ir protokolų rengi-
mo pagreitinimas. Pavyzdžiui, Austrijoje jei dėl didelio darbo krūvio 
yra sunku kokybiškai ir per tinkamą laiką surašyti posėdžio proto-
kolą, posėdžio garso įrašas siunčiamas į atskirą dokumentų apdo-
rojimo padalinį teisme. Šio padalinio darbuotojai pagal pateiktą 
įrašą greitai ir objektyviai sukuria posėdžio protokolą. Siekiant 
pagreitinti teisėjų darbą Suomijoje naudojamasi jau priimtais 
sprendimais, Austrijoje sprendimus bandoma surašyti naudojant 
mikrofoną ir programą, kuri balsą keičia tekstu. Šiuo metu 180 
Austrijos teisėjų, prokurorų ir teismo darbuotojų išbando tokią 
programą kasdieniame savo darbe. Manoma, kad šios technologi-
jos naudojimas leistų sprendimą parengti 3 kartus greičiau nei 
įprastai tekstą surenkant kompiuteriu. 
 
Vaizdo konferencinės įrangos panaudojimas taip pat priskiriamas 
E. teismų iniciatyvoms. Baudžiamajame procese vaizdo konferenci-
nė įranga dažniausiai naudojama apklausų metu (tiek liudytojų, 
tiek įtariamųjų). Toks šios įrangos panaudojimas leidžia sutaupyti 
transportavimui skirtas išlaidas, palengvina tarptautinį bendradar-
biavimą baudžiamosiose bylose. Šiuo metu diskutuojama apie 
tokios įrangos panaudojimą civiliniame ir administraciniame proce-
suose.  
 
E. teismo kūrimas Lietuvoje – tai teismų sistemos ateitis. Jau 
esantys pavyzdžiai rodo, kad tokių iniciatyvų įgyvendinimas Lietu-
voje ne tik padėtų sutaupyti ir palengvintų teisėjų ir teismų dar-
buotojų darbą, bet ir pagerintų bei pagreitintų patį teisingumo 
vykdymą. 

E .  T E I S M A I  –  P R O C E S O  D A L Y V I Ų  P A T O G U M U I   

Vytautas DVARECKAS 

NTA Tarptautinių santykių skyriaus specialistas  

Ginčų sureguliavimo procedūra, kurios paskirtis yra padėti šalims 
bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems 
mediatoriams (tarpininkams), vadinama teismine mediacija. 
Civilinio proceso normose įtvirtinta taikinimo procedūra, pagal 
kurią teismas, dar parengiamojo teismo posėdžio metu nustatęs 
ginčo esmę, pasiūlo šalims abipusių nuolaidų būdu pasiekti priimti-
ną abiem šalims susitarimą ir sudaryti taikos sutartį. 

Teisminės mediacijos taisyklės numato, jog teisminei mediacijai 
gali būti perduodamas tik toks ginčas, dėl kurio teisme yra iškelta 
civilinė byla ir dėl kurio įstatymai leidžia šalims sudaryti taikos 
sutartį. Pabrėžtina, kad gali būti perduodama ir dalis byloje pa-
reikštų reikalavimų. 

Neteisminė mediacija – tai į konfliktuojančių šalių interesus nu-
kreiptas ginčo sprendimo procesas, kurio metu nešališkas mediato-
rius (-iai) padeda šalims priimti abi puses tenkinantį sprendimą. 
Pasak mokslininkų, neteisminė mediacija yra labiau orientuota į 
šalių interesus (angl. interest–based), o teisminė mediacija – į šalių 
teises ir pareigas (angl. rights–based). Pastaruoju atveju, kaip 
teigia tesiės srities mokslininkas N. Alexanderis, reiškia, jog media-
toriai daugiau rūpinasi šalių teisėmis ir pareigomis, o ne poreikiais 
ir interesais, susitikimai dažnai vyksta atskirai su kiekviena konflik-
tuojančia šalimi. 

Prognozuojama, kad prieš daugiau kaip ketverius metus Lietuvoje 
pradėta taikyti teisminės mediacijos – taikaus ginčo sprendimo – 
procedūra turi perspektyvą teismų darbą padaryti efektyvesnį. 
Nepaisant to, kad Lietuvoje teisminė mediacija yra vis dar naujas 
institutas, besiskinantis kelią praktikoje, tačiau žvelgiant į užsienio 
šalių patirtį sėkmingai ir rezultatyviai taikant teisminę mediaciją, 
manytina, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse įtvir-
tintas siekis kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių taps 
prioritetu šių dienų teisinių kovų lauke. Teisinę priemonę pristato 
Nacionalinės teismų administracijos vyriausioji specialistė, teisinin-
kė Kristina Figūrinaitė.  

Teisminės ir neteisminės mediacijos atskyrimas 

Pastaruoju metu pastebimas vis intensyvesnis tiek visuomenės, 
tiek teisininkų bendruomenės susidomėjimas mediacija, tačiau 
neretai vis dar painiojamos teisminės ir neteisminės mediacijos 
sąvokos bei turinys. Yra įvairių nuomonių dėl šių terminų atskyri-
mo, formų santykio. Mediacija (lot. mediatio – tarpininkavimas) – 
tai vienas iš kelių efektyvių, alternatyvių ginčų sprendimo būdų. 
Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo 
įstatyme įtvirtintas bendras lietuviškas pavadinimas abiem media-
cijos formoms – taikinamasis tarpininkavimas. Tačiau dažniau tarp 
teisininkų vartojami yra tarptautiniai terminai. 

Aktualijos 
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„Kuo mažiau bylų, 

kurias įmanoma 

išspręsti 

alternatyviais 

ginčų sprendimo 

būdais, pasieks 

teismą, tuo labiau 

sumažės teismų 

darbo krūviai, 

socialinė taika taps 

tikslu ir 

prioritetu.“ 

Atkelta iš 3 psl. 

Šių dviejų mediacijos formų, be kitų skirtumų, esminiu galima 
vadinti aplinkybes, kada inicijuojamas taikus ginčų sprendimo 
būdas: neteisminė mediacija vyksta dar ginčo šalims nepateikus 
dokumentų teismui (tarsi savotiška „ikiteisminė procedūra“), o 
teisminė mediacija – parengiamajame posėdyje teisėjas, matyda-
mas esant galimybę šalims susitaikyti, pasiūlo taikiu būdu išspręsti 
ginčą ir, šalims sutikus, bylą perduoda nagrinėti teismo mediatoriui 
teisminės mediacijos būdu. Taigi kitaip tariant, neteisminė media-
cija vykdoma šalims dar nesikreipus į teismą (pavyzdžiui, apsilan-
kius pas advokatą – mediatorių, šis pasiūlo ateiti abiem šalims 

sutartu laiku ir 
spręsti ginčą jam ar 
kitam mediatoriui 
tarpininkaujant 
derybų, abipusių 
nuolaidų būdu). 

Taigi kuo mažiau 
bylų, kurias įmano-
ma išspręsti alter-
natyviais ginčų 
sprendimo būdais, 
pasieks teismą, tuo 
labiau sumažės 
teismų darbo 
krūviai, socialinė 
taika taps tikslu ir 
prioritetu. Todėl 
skatintina išbandyti 

abi galimybes šalis sutaikyti (pirmoji – šalims dar nesikreipus į 
teismą, o antroji – šalims kreipusis į teismą teisėjas parengiamojo 
posėdžio metu pasiūlo šalims civilinę bylą toliau nagrinėti teismi-
nės mediacijos būdu) ir tik tuomet, jei šalys kategoriškai atsisako – 
kreiptis į teismą, o jeigu nepavyksta ir mediacijos būdu pasiekti 
susitarimo – grąžinti bylą teisėjui toliau nagrinėti bylą teismine 
tvarka. 

Visuomenė turi žinoti – taikinti gali ne tik teisėjai 

Teisminės mediacijos instituto įtvirtinimą Lietuvoje paskatino 
intensyviai didėjantis civilinių bylų skaičius teismuose. Remiantis 
užsienio šalių patirtimi, šio instituto įdiegimo ir nuoseklaus vysty-
mo rezultatas buvo ženkliai sumažėjęs nagrinėjamų bylų teismine 
tvarka skaičius, taigi atitinkamai sumažėjęs ir teismų darbo krūvis. 

Svarbiausias žingsnis teisminės mediacijos atsiradimo ir taikymo 
Lietuvoje link buvo žengtas 2005 m., Teismų tarybai priėmus 
minėtą nutarimą, kuriuo buvo nuspręsta įgyvendinti Lietuvoje 
teisminės mediacijos projektą, patvirtintos Teisminės mediacijos 
taisyklės bei darbo grupės bandomojo teisminės mediacijos pro-
jekto įgyvendinimo koordinavimui ir jo rezultatų vertinimui sudė-
tis, kurią sudarė 3 teisėjai, Teisingumo ministerijos atstovas, Nacio-
nalinės teismų administracijos atstovas, teisėjo patarėjas ir teisėjo 
padėjėjas. Bandomojo teisminės mediacijos projekto pradžia – 
2006 m. sausio 26 d. Vilniaus m. 2 apylinkės teisme. 2007 m. 
Teisėjų taryba nutarimu patvirtino šio projekto plėtrą į prisijungti 
pageidavusius teismus bei naujos sudėties darbo grupę, kurią 
sudarė 6 teisėjai, teisėjo padėjėjas, Teisingumo ministerijos atsto-
vas, Nacionalinės teismų administracijos atstovas bei privatus 
teisininkas – universiteto lektorius. 

Teisminė mediacija civilinėse bylose vykdoma tuose teismuose, 
kurie dalyvauja teisminės mediacijos projekte. Nuo 2008 m. sausio 
1 d., prisijungus dar daugiau teismų, projektas vykdomas beveik 20 
Lietuvos teismų. 

Teisminę mediaciją vykdo mediatoriai  – mediacijos kursus baigę 
teisėjai, teisėjų padėjėjai arba kiti atitinkamą kvalifikaciją turintys 
asmenys, kurie yra įtraukti į Teismo mediatorių sąrašą. Į mediato-
rių sąrašą darbo grupės sprendimu įtraukiami asmenys, išklausę 
specialius kursus ir turintys atitinkamą kvalifikaciją. Pagal minėtą 
teismo mediatorių sąrašą iš viso yra 43 mediatoriai, iš kurių 28 
teisėjai, 5 teisėjų padėjėjai, 1 teismo pirmininko patarėjas, 7 Vals-
tybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai, 2 kiti asmenys. 

2010 m. liepos mėn. darbo grupės nariai buvo susirinkę apsvarstyti 
naujas galimybes toliau vystyti teisminę mediaciją. Buvo nutarta 
reglamentuoti asmenų įrašymą į teismo mediatorių sąrašą, rengti 
mediacijos kursus norintiems tapti naujais mediatoriais, organizuo-
ti esamų teismo mediatorių susirinkimą, aktyviau informuoti 
visuomenę apie šį taikų ginčų sprendimo būdą. 

Kodėl verta ginčą nagrinėti taikiu būdu? 

Be minėto teisminės mediacijos vykdymo teigiamo poveikio teismų 
darbo krūviui, galima išskirti nemažai privalumų ginčo šalių atžvil-
giu: efektyvus, greitas ginčo išsprendimas, galimybė atkurti taiką 
ginčo šalims (po teismo proceso vargiai tai įmanoma), laiko ir 
išlaidų taupymas, šalys patiria mažiau priešiškumo, blogų emocijų, 
turi galimybę kontroliuoti ginčo sprendimo eigą ir rezultatus, 
tikėtinas gerų santykių bei abipusės pagarbos atkūrimas. Vis tik 
svarbiausiu, kalbant apie teisminę mediaciją, įvardintinas filosofinis 
pozityvus požiūris į taikų ginčo sprendimo būdą – kaip į šių dienų 
išsivysčiusios civilizacijos narių mokėjimą komunikuoti bei spręsti 
tarpusavio problemas. Tai reiškia, jog teismine tvarka išnagrinėtos 
bylos pasekmė yra tai, kad laimi viena šalis, o alternatyvaus ginčo 
sprendimo būdo kaip teisminės mediacijos laimėtojos yra abi šalys, 
kadangi priimamas abi šalis tenkinantis sprendimas. Teisminės 
mediacijos keliu, kaip teigiama, priimti susitarimai įvykdomi dau-
giau kaip 90 procentų. Teismo sprendimo priverstinį vykdymą 
atlieka antstoliai. Taigi savanoriškumas tiek spręsti ginčą taikiu 
būdu, tiek vykdyti jo metu priimtus susitarimus, kurie įforminami 
taikos sutartimi, yra teisminės mediacijos skiriamasis bruožas. 

Teisminė mediacija yra nemokama, o šią procedūrą užbaigus taikos 
sutartimi – šaliai grąžinami 75 procentai sumokėto žyminio mokes-
čio. 

Teisminės mediacijos institutas sietinas ne tik su lėšų taupymu, bet 
ir efektyvumo principu, kuris kuo toliau, tuo aktualesnis ir sietinas 
su žmogaus teisėmis į greitą ir teisingą teismą, taip pat, jog bylos 
būtų išnagrinėjamos per įmanomai trumpiausią laiką. Teisminės 
mediacijos būdą galima neabejotinai vadinti efektyviu, kadangi 
bendra posėdžių trukmė numatyta iki 4 valandų, kurių metu tarpi-
ninkaujant teismo mediatoriui, atskleidžiamos ginčo priežastys, 
suvaldomos šalių emocijos, suderinami šalių reikalavimai ir sudaro-
mas taikus susitarimas. Ginčas gali būti išspręstas per itin trumpą 
laiką ir dėl procedūros paprastumo: posėdžiai neprotokoluojami, 
tokiu būdu užtikrinant šalių pareikštos informacijos konfidencialu-
mą; taip pat šios informacijos negalima panaudoti vėliau teismo 
posėdžių metu, jeigu, bylą nepavykus išspręsti taikiu būdu, ji grąži-
nama teisėjui nagrinėti toliau teismine tvarka. Teisminės mediaci-
jos būdu sprendžiamo konflikto sėkmė priklauso nuo šalių valios, 
požiūrio, principų bei teismo mediatoriaus, kaip derybininko ir 
taikintojo, kompetencijos. 

Užsienio teoretikai L. Boulle ir M. Nesic apibendrindami teigia, jog 
teisminė mediacija yra orientuota į naudą bylos šalims suteikiama 
daugiau ginčo sprendimo pasirinkimo galimybių, didinamas pasiti-
kėjimas teismais, užtikrinamas konfidencialumas. Teisminės me-
diacijos instituto integravimas į Lietuvos teisės sistemą neabejoti-
nai naudingas ir pasiteisinantis sprendimas. Svarstomos galimybės 
ateityje teisminės mediacijos institutą taikyti nagrinėjant ir bau-
džiamąsias bei administracines bylas. Aktyviai plėtojant šį institutą 
tiek praktiniu, tiek teoriniu lygmenimis, tikimasi pasiekti rezultatus, 
prilygstančius šalims, turinčioms ilgesnę teisminės mediacijos 
vykdymo patirtį. 

„Efektyvus, greitas ginčo išsprendimas, 

galimybė atkurti taiką ginčo šalims, laiko ir 

išlaidų taupymas“, – privalumus ginčo šalių 

atžvilgiu nurodo K. Figūrinaitė. 
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Aštuoni šimtai penkiasdešimt asmenų iki 2011 m. liepos 1-osios – 
tiek pagal sutartį tarp Nacionalinės teismų administracijos ir UAB 
„Leksinova“ numatyta išmokyti teismų ir Nacionalinės teismų 
administracijos darbuotojų dirbti su Lietuvos teismų informacine 
sistema LITEKO (toliau – LITEKO). Teisėjų padėjėjai, teismo posė-
džių sekretoriai, teismo raštinės darbuotojai, informatikai grupėmis 
po 10 žmonių 5 didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose – tobulins įgūdžius registruo-
jant procesinius dokumentus ir informaciją apie bylos eigą. 

LITEKO pagrindas sukurtas dar 2004 m. vykdant PHARE projektą, 
kurio metu buvo įdiegti svarbiausi programiniai moduliai, skirti 
sumažinti administravimo kaštus, supaprastinti bylinėjimosi proce-
są, didinti bylų nagrinėjimo operatyvumą. LITEKO, kaip veikianti 
sistema, yra nuolatos tobulinama, kuriami nauji moduliai, didina-
mas informacinės sistemos funkcionalumas, todėl, siekiant teismo 
darbuotojų aukštesnės kvalifikacijos, atsirado poreikis plėsti jų 
darbo su LITEKO žinias, tobulinti įgytus įgūdžius bei formuoti 
savarankiško mokymosi įgūdžius, taikant LITEKO vystymo ir nuola-
tinės plėtros padiktuotą nuotolinį mokymą. Visgi pagrindinis LITE-
KO mokymų tikslas – visuose teismuose nustatyti vienodus bylų ir 
informacijos registravimo standartus pagal civilinį, baudžiamąjį 
procesus bei administracinę teiseną, kartu suvienodinant LITEKO 
naudotojų kompetenciją bei supažindinant juos su įdiegtomis 
sistemos naujovėmis bei praktiniu taikymu.  

LITEKO mokymai, prie kurių organizavimo ypatingai prisidėjo 
Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotojas 
Gintautas Kanapeckas bei Strateginio planavimo skyriaus vyriausio-
ji specialistė Vita Aleksandra Gudelevičiūtė, prasidėjo birželio 17 d. 
Visi iki šiol įvykę mokymai buvo skirti Vilniaus apygardos I-osios 
instancijos teismuose dirbantiems asmenims, tačiau pabrėžtina, 
kad mokymo programa yra kur kas platesnė ir apima visų instanci-
jų teismų darbuotojus, turinčius skirtingą patirtį ir žinias apie 
LITEKO sistemos ypatybes. Tobulintis jau buvo atvykę beveik du 
šimtai teismų darbuotojų iš Druskinininkų, Ignalinos, Molėtų, 
Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Vilniaus, Ukmergės, Trakų, Visagi-
no ir Zarasų. Ypač aktyviai rinkosi dalyviai iš Vilniaus miesto 1-ojo ir 
2-ojo bei Ukmergės rajono apylinkių teismų.  

Mokymų dalyviai turėjo galimybę ne tik išklausyti UAB „Leksinova“ 
lektorius, bet ir tarpusavyje pasidalinti sukaupta darbo su LITEKO 
patirtimi. Jiems buvo pristatyta naujausia Duomenų registravimo 
tvarkos versija, kurios atnaujinimu ir tobulinimu rūpinosi 14 eks-
pertų, tačiau mokymų metu dalyviai buvo skatinami patys tapti 
ekspertais ir teikti savo pasiūlymus, kaip spręsti praktikoje iškylan-
čius klausimus, kurių sprendimų kol kas nepateikia Duomenų 
registravimo tvarka – teismų darbuotojų gidas, nustatantis vieno-
das bylų ir informacijos apie bylos proceso eigą registravimo tai-
sykles. Dalyvavusieji džiaugėsi, kad LITEKO mokymai buvę labai 
reikalingi, naudingi, o panašūs turėtų būti organizuojami dažniau. 
Anketose apie tai, ar mokymai pateisino dalyvių lūkesčius, 61,1 % 
atsakiusiųjų mokymus įvertino aukščiausiu balu – 5, 35,8 % – 4 
balais ir tik 3,2 % dalyvių skyrė vidutinį įvertinimą. 

Teismų ir Nacionalinės teismų administracijos darbuotojus numa-
tyta mokyti pagal programą, kurios įforminimas atitinka Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymo 
Nr. 1V-386 reikalavimus, ir kuri buvo nuosekliai derinama su Nacio-
nalinės teismų administracijos atstovais: Informatikos ir statistikos 
skyriaus vedėju Antanu Girniumi bei šio skyriaus vyriausiuoju 
specialistu Donatu Kiauzariu. Mokymo programa apima duomenų 
įvedimo, redagavimo ir paieškos veiksmus registruojant procesi-
nius dokumentus ir bylos eigą, naujausių LITEKO modulių pritaiky-
mą bei atskirų LITEKO sistemos funkcijų išaiškinimą ir jų raciona-
laus, efektyvaus naudojimo pavyzdžius. Konkrečiai grupei, atsižvel-
giant į dalyvių kompetencijos sritį dirbant su LITEKO, teismų speci-
fiką (pagal teismų rūšį ir instancijas), skiriamos 8 akademinės 
valandos teorinių ir praktinių užsiėmimų, kurių metu aptariamas 
bylų registravimas, įvedus vieningą teisminio proceso numerį, bylų 
skirstymas, darbo krūviai, ikiteisminio tyrimo eiga, žyminis mokes-
tis, nuasmeninimas, registrai, proceso dalyvių užimtumas bei 
teismo įsakymo išdavimo automatizavimo modulis. Tobulintis 
atvykusiems asmenims taip pat įteikiami pažymėjimai, patvirtinan-
tys dalyvavimą Europos socialinio fondo lėšomis remiamuose 
mokymuose „Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITE-
KO įgūdžių tobulinimas“.  

2010–2011 m. LITEKO mokymai išsiskiria tuo, kad kitaip nei anks-
tesniais kartais, kai buvo taikomas vien „dėstytojų mokymo“ meto-
das (mokymai orientuojami į grupės asmenų paruošimą, kurie 
įgytas žinias perduoda kitiems), iškeltas naujas uždavinys – ugdyti 
savarankiškai besitobulinančius teismų darbuotojus. Savarankiško 
mokymosi metodas taikytinas darbuotojams, kurie nedalyvavo 
LITEKO mokymuose, bei jau mokytų darbuotojų žinioms atgaivinti 
ir gilinti. Tam tikslui UAB „Leksinova“ specialistai parengė savaran-
kiško mokymosi medžiagą, kuri mokymų dalyviams dalijama elekt-
roninėse laikmenose. Jose pateikiama ne tik bendroji informacija, 
dokumentai, bet ir pristatomas kiekvienas LITEKO programinis 
modulis: mokomasis video, praktinės užduotys, testai. Tikimasi, 
kad taip bus išugdytas universalus, savarankiškai tobulėjantis 
LITEKO naudotojas, kuris ergonomiškai atliks procedūras ir vieno-
dai sistemins duomenis LITEKO sistemoje, kas ypač svarbu statisti-
niu aspektu.    

UAB „Leksinova“ specialistai, kuriantys ir prižiūrintys LITEKO siste-
mą nuo pat 2004-ųjų metų, projekte dalyvauja kaip mokymo 
programos darbui su LITEKO tobulinti rengėjai ir mokymų vykdyto-
jai. Ilgametę darbo su LITEKO patirtį turinti lektorė Lina Stankienė 
pažymi, kad svarbiausia, jog teismų darbuotojai, prireikus pagal-
bos, iškilus probleminiams klausimams arba turėdami pasiūlymų, 
kaip reikėtų tobulinti teismų informacinę sistemą, nesivaržytų 
bendradarbiauti ir kreiptųsi telefonu Vilniuje 8-(5) 277 9891, rašytų 
elektroniniu paštu liteko@leksinova.lt arba klaustų per LITEKO 
sistemą „Klausimai–atsakymai“.  
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svarbią konstitucinę funkciją – 

vykdyti teisingumą, vieta dar nėra 

laisva), kaip ir kiti atitinkamo teismo 

teisėjai, ir jam turi būti mokamas  

toks pat atlyginimas, kaip ir kitiems 

atitinkamo teismo teisėjams, jis taip 

pat turi tas pačias socialines 

(materialines) garantijas, kurias turi 

atitinkamo teismo  teisėjai" inter alia 

reiškia, kad teisėjas, kurio įgaliojimai 

pratęsti, gali vykdyti teisingumą kaip 

visavertis teisėjas (inter alia būti 

teisėju, teisėju pranešėju, kolegijos 

nariu) ir kitose bylose, kurios jam 

buvo paskirtos nagrinėti po to, kai jo 

įgaliojimai buvo pratęsti. 

 Sprendime taip pat 

išaiškinta, jog Konstitucinio Teismo 

2007 m. spalio 22 d. nutarimo 

nuostatos, kad kol bylos, su kurių 

išnagrinėjimu yra siejamas teisėjo 

įgaliojimų pratęsimas, „dar nėra 

baigtos nagrinėti, tas teisėjas yra 

visavertis teisėjas: jis turi tuos pa-

čius įgaliojimus vykdant teisingumą 

(sprendžiant bylas), kaip ir kiti atitin-

kamo teismo teisėjai, jo, kaip teisėjo, 

statusas yra nedalomas, jam taikomi 

tie patys iš Konstitucijos kylantys 

veiklos suvarţymai bei atlyginimo 

ribojimas, jis turi tą pačią atsakomy-

bę, imunitetus, kaip ir kiti teisėjai. 

Taigi jis turi gauti tokį patį darbo 

krūvį (inter  alia dėl to, kad tame 

teisme teisėjo, turinčio atlikti svarbią 

konstitucinę funkciją – vykdyti teisin-

gumą, vieta dar nėra laisva), kaip ir 

kiti atitinkamo teismo teisėjai, ir jam 

turi būti mokamas toks pat atlygini-

mas, kaip ir kitiems atitinkamo 

teismo teisėjams, jis taip pat turi tas 

pačias socialines (materialines) 

garantijas, kurias turi atitinkamo 

teismo teisėjai "inter alia reiškia, kad 

teisėjas, kurio įgaliojimai yra pratęs-

ti, gali vykdyti teisingumą kaip visa-

vertis teisėjas (inter alia būti teisėju, 

teisėju pranešėju, kolegijos nariu) ir 

kitose bylose (kurios jam buvo pa-

skirtos nagrinėti po to, kai jo įgalioji-

mai buvo pratęsti) tik tol, kol bus 

baigtos nagrinėti tam tikros bylos, 

kurios nebuvo baigtos nagrinėti tuo 

metu (tą dieną), kai jo įgaliojimai 

buvo pratęsti.  

 

● Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso pakeitimai: 

 

1. Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 4.103 straipsnio pakeitimo 

įstatymas (Žin., 2010, Nr. 84-4402)  

Šio įstatymo tikslas – pakeisti sava-

vališkos statinių statybos padarinių 

šalinimo reglamentavimą ir suderintį 

jį su minėtomis Statybos įstatymo 

pataisomis.  Pagal dabar priimtas 

Civilinio kodekso 4.103 straipsnio 

nuostatas teismai savavališkos 

statybos padarinių šalinimo klausi-

mą išsprendţia įstatymų (Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo) 

nustatyta tvarka.  

 

2. Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 3.14 straipsnio pakeitimo 

įstatymas (Žin., 2010, Nr. 76-3873), 

kuriuo pakeistos Civilinio kodekso 

3.14 straipsnio 2 ir 3 dalies nuosta-

tos – įtvirtinta 16 metų  santuokinio 

amţiaus riba ir nustatyta, kad teis-

mas turi teisę leisti sumaţinti san-

tuokinį amţių nuo 18 iki 16 metų.  

 

● Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

kodekso pakeitimai: 

 

1. Lietuvos Respublikos baudžiamo-

jo kodekso papildymo 2711 straips-

niu įstatymas (Ţin., 2010, Nr. 84-

4403). Lietuvos Respublikos bau-

dţiamasis kodeksas papildytas 2711 

straipsniu, kuris nustato, kad tas, 

kas vykdė savavališką statybą ar 

kitaip paţeidė statybą reglamentuo-

jančių teisės aktų reikalavimus, jeigu 

dėl to įvyko statinio avarija ir ţuvo 

žmogus arba buvo sunkiai sutrikdyta 

žmogaus sveikata, arba buvo pada-

ryta didelė ţala aplinkai ar didelė 

turtinė ţala asmeniui, baudţiamas 

bauda arba areštu, arba laisvės 

atėmimu iki šešerių metų. Baudţia-

moji atsakomybė šiuo atveju numa-

tyta ne tik fiziniams, bet ir juridi-

niams asmenimis.  

 

2. Lietuvos Respublikos baudžiamo-

jo kodekso 1511, 153 straipsnių 

papildymo ir pakeitimo įstatymas 

(Žin., 2010, Nr. 86-4540). Šiuo 

įstatymu sugriežtinta baudžiamoji 

atsakomybė maţamečių tvirkinto-

jams, numatyta jiems tiek grieţtesnė 

bausmė, tiek panaikinta galimybė 

gauti uţ šį nusikaltimą baudą.  

  

3. Lietuvos Respublikos baudžiamo-

jo kodekso 235 straipsnio pakeitimo 

įstatymas (Žin., 2010, Nr. 86-4528). 

Šio įstatymo tikslas – nustatyti 

baudţiamąją atsakomybę asmenims 

ne tik uţ melagingus parodymus jau 

pradėjus ikiteisminį tyrimą ar teismo 

metu, tačiau ir uţ patį melagingą 

skundą, pareiškimą, pranešimą apie 

nusikalstamą veiką.  

 

Lietuvos Respublikos baudţiamojo 

kodekso 266, 269 straipsnių pakei-

timo ir papildymo įstatymas (Ţin., 

2010, Nr. 86-4527). 

Šiomis pataisomis nustatyta bau-

dţiamoji atsakomybė uţ neteisėtą 

disponavimą pirmos kategorijos 

narkotinių ar psichotropinių medţia-

gų pirmtakais (prekursoriais), kurie 

yra pagrindiniai prekursoriai gami-

nant sintetinius narkotikus. 

● 2010 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos 

Respublikos Prezidentė pasirašė 

dekretą Nr. 1K-448 „Dėl Respubli-

kos Prezidento 2009 m. gruodţio 23 

d. dekreto Nr. 1k–247 „Dėl Teisėjų 

atrankos skelbimo ir organizavimo 

tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeiti-

mo“ (Ţin., 2010, Nr. 95-4978). Šis 

dekretas įsigaliojo 2010-08-06.  

 Šios naujos Teisėjų 

atrankos skelbimo ir organizavimo 

tvarkos nuostatos leis sujungti kelias 

į tą patį teismą organizuojamas 

teisėjų atrankas, kai dar nepasibai-

gus jau pradėtai atrankos procedūrai 

į vieną teisėjo vietą tame pačiame 

teisme atsiranda ir daugiau laisvų 

teisėjų vietų. Kartu tai leis asme-

nims, pretenduojantiems į teisėjo 

pareigas, dalyvauti atrankoje į visas 

tame teisme esančias laisvas ar 

atsilaisvinančias teisėjų vietas.  

 

● Lietuvos Respublikos Konstitucinis 

Teismas 2010 m. birţelio 30 d. 

paskelbė sprendimą „Dėl Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo 

2006 m. gegužės 9 d. nutarimo 

motyvuojamosios dalies II skyriaus 

15.3.1.1 punkto ir 2007 m. spalio 

22 d. nutarimo motyvuojamosios 

dalies IV skyriaus 12.2 punkto nuo-

statų išaiškinimo“  (Ţin., 2010, Nr. 

79-4078) pagal  pareiškėjų –  Lietu-

vos Aukščiausiojo Teismo ir Šiaulių  

apygardos teismo –  prašymų    

išaiškinti Konstitucinio Teismo 2006 

m. geguţės 9 d. ir 2007 m. spalio 22 

d. nutarimų kai kurias nuostatas.  

Konstitucinis Teismas 2006 m. 

geguţės 9 d. priėmė nutarimą dėl 

teisminės valdţios konstitucinės 

sistemos ir savivaldos, teisėjų pasky-

rimo, paaukštinimo, perkėlimo ar 

atleidimo iš pareigų, taip pat dėl 

teisėjų įgaliojimų pratęsimo, ir 2007 

m. spalio 22 d. –  dėl teisėjų valsty-

binių pensijų. 

 Konstitucinis Teismas 

išaiškino, kad Konstitucinio Teismo 

2006 m. gegužės 9 d. nutarimo 

nuostata "Konstitucija iš esmės 

neuţkerta kelio tokiam įstatymu 

nustatomam teisiniam reguliavimui, 

kai teisėjas, nors pasibaigė jo įgalio-

jimų laikas arba jis sulaukė įstatyme 

nustatyto pensinio amţiaus, dar kurį 

laiką gali eiti šias pareigas tol, kol 

bus baigtos nagrinėti tam tikros 

bylos (jose bus priimti baigiamieji 

sprendimai), kurios nebuvo baigtos 

nagrinėti tuo metu (tą dieną), kai 

pasibaigė to teisėjo įgaliojimų laikas 

arba jis sulaukė įstatyme nustatyto 

pensinio amţiaus", Konstitucinio 

Teismo 2007 m. spalio 22  d. nutari-

mo nuostatos, kad kol bylos, su 

kurių išnagrinėjimu yra siejamas 

teisėjo įgaliojimų pratęsimas, "dar 

nėra baigtos nagrinėti, tas teisėjas 

yra visavertis teisėjas: jis turi tuos 

pačius įgaliojimus vykdant teisingu-

mą (sprendţiant bylas), kaip ir kiti 

atitinkamo teismo teisėjai, jo, kaip 

teisėjo, statusas yra nedalomas, jam 

taikomi tie patys iš Konstitucijos 

kylantys veiklos suvarţymai bei 

atlyginimo ribojimas, jis turi tą pačią 

atsakomybę, imunitetus, kaip ir kiti 

teisėjai. Taigi jis turi gauti tokį patį 

darbo krūvį (inter alia dėl to, kad 

tame teisme teisėjo, turinčio atlikti 

6 Verta žinoti 
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 ● Įstatymų, reglamentuojančių 

teisėjų atlyginimus, pakeitimai: 

 

1. Lietuvos Respublikos valstybės 

politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų 

ir valstybės tarnautojų pareiginės 

algos (atlyginimo) bazinio dydţio, 

taikomo 2011 metais, įstatymas 

(Žin., 2010, Nr. 86-4514), kuriuo 

nutarta 2011 m. nekeisti valstybės 

politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų 

ir valstybės tarnautojų pareiginės 

algos bazinio dydţio ir palikti tokį 

patį, kuris galioja ir 2010 m. – 450 

litų. 

 

2. Lietuvos Respublikos teisėjų 

atlyginimų įstatymo priedėlio pakeiti-

mo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo 

įstatymas (Žin., 2010, Nr. 82-4306) 

bei Lietuvos Respublikos teisėjų 

atlyginimų įstatymo priedėlio pakeiti-

mo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo  

įstatymas (Žin., 2010, Nr. 82-4307) 

 Šiais įstatymais nutarta 

laikinai sumaţintų teisėjų pareiginės 

algos dydţių (koeficientų) galiojimą 

pratęsti iki 2012 m.  

 

● Teisės aktų, reglamentuojančių 

valstybės tarnybą, pakeitimai: 

 

1. Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo 1 priedo pakeiti-

mo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo 

įstatymas (Žin., 2010, Nr. 82-4297) 

bei Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo 25 straipsnio ir 1 

priedo pakeitimo įstatymo 4 straips-

nio  pakeitimo įstatymas (Ţin., 

2010, Nr. 82-4298) 

 Šiais įstatymais nu-

spręsta pratęsti laikinai sumaţintų 

valstybės tarnautojų kategorijų 

pareiginių algų koeficientų, priedų uţ 

kvalifikacines klases, galiojimą. 

Priimtomis pataisomis nustatyta, 

kad minėti sumaţinti koeficientai ir 

priedai galios iki 2011 m. pabaigos. 

Kaip ir 2010 m. priedas uţ trečią 

kvalifikacinę klasę sudaro 10 pro-

centų pareiginės algos, uţ antrą 

kvalifikacinę klasę – 20 procentų 

pareiginės algos, uţ pirmą kvalifika-

cinę klasę – 30 procentų pareiginės 

algos. 

 

2. Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo 3 priedo pakeiti-

mo įstatymo 1, 2 ir 3 straipsnių 

pakeitimo įstatymas (Ţin., 2010, Nr. 

86-4530) 

 Šiuo įstatymu pakeistas 

Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo 3 priedas – patvir-

tinti 2010–2011 m., 2012 m. ir nuo 

2013 m. valstybės tarnautojų suvie-

nodintų pareigybių sąrašai. Tokiu 

būdu vieneriems metams atidėtas 

valstybės tarnautojų suvienodintų 

pareigybių kategorijų intervalų maţi-

nimas ir tokiu būdu atsisakyti 2011 

m. numatyto kai kurių valstybės 

tarnautojų pareiginių algų didinimo. 

 Taip pat įstatyme nusta-

tyta, kad jei pagal 2010–2011 m. 

valstybės tarnautojų suvienodintų 

pareigybių sąrašus arba jeigu pagal 

nuo 2013 m. valstybės tarnautojų  

suvienodintų pareigybių sąrašą turi 

būti nustatyta aukštesnė valstybės 

tarnautojo pareigybės kategorija, 

sprendimas dėl aukštesnės valsty-

bės tarnautojo pareigybės kategori-

jos nustatymo turi įsigalioti kartu su 

atitinkamų metų valstybės tarnauto-

jų suvienodintų pareigybių sąrašu. 

 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

2010 m. liepos 14 d. priėmė nutari-

mą Nr. 1032 „Dėl Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybės 2002 m. birţelio 24 

d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Konkursų į 

valstybės tarnautojų pareigas organi-

zavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 87-

4589), kuriuo pakeitė kai kurias 

Konkursų į valstybės tarnautojų 

pareigas organizavimo tvarkos 

aprašo nuostatas.  

 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 

1029 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. birţelio 25 d. 

nutarimo Nr. 977 „Dėl Tarnybinių 

nuobaudų skyrimo valstybės tarnau-

tojams taisyklių“ pakeitimo“ (Ţin., 

2010, Nr. 87-4586), kuriuo Tarnybi-

nių nuobaudų skyrimo valstybės 

tarnautojams taisyklės išdėstytos 

nauja redakcija.  

 Šio nutarimo tikslas – 

suderinti Tarnybinių nuobaudų 

skyrimo valstybės tarnautojams 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės inicijuoto ir 2010 m. 

geguţės 13 d. priimto Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos 

įstatymo 29, 30 ir 33 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymo, 

kurio vienas iš tikslų – uţtikrinti 

valstybės tarnautojų atsakomybės 

uţ tarnybinius nusiţengimus neiš-

vengiamumą, nuostatas.   

 

● Lietuvos Respublikos darbo kodek-

so 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 

127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 

294 straipsnių pakeitimo ir papildy-

mo bei Kodekso papildymo 123(1) 

straipsniu įstatymas (Ţin.,  2010, Nr. 

81-4221)  

 Esminiai Darbo kodekso 

pakeitimai susiję tiek su terminuotų 

darbo sutarčių sudarymo galimybė-

mis, tiek su lankstesniu suminės 

darbo laiko apskaitos ir viršvalandi-

nių darbų įvedimu, tiek ir su darbuo-

tojo galimybėmis sustabdyti darbo 

sutarties vykdymą. Vyriausybės 

teigimu, šiomis Darbo kodekso 

pataisomis siekiama padidinti darbo 

santykių lankstumą, skatinti naujų 

darbo vietų kūrimą, derinti darbo 

santykių reglamentavimą su darbuo-

tojų saugumo uţtikrinimu ir jų teisių 

sustiprinimu.  

  

 ● Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas 

Nr. 1220 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. birţelio 6 d. 

nutarimo Nr. 827 „Dėl Strateginio 

planavimo metodikos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-

5279), kuriuo patvirtinta naujos 

redakcijos Strateginio planavimo 

metodika. 

  

  Šio nutarimo tikslas – 

įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008–2012 m. progra-

mos nuostatas, patvirtinti naują 

Strateginio planavimo metodiką 

keičiant planavimo ciklą, vertinimo 

kriterijų reikalavimus, gerinti institu-

cijų strateginių veiklos planų kokybę, 

veiklos planavimą ir įgyvendinimą 

orientuoti į konkrečius rezultatus. 

 Naujos redakcijos Stra-

teginio planavimo metodikoje aiš-

kiau apibrėţiama strateginio planavi-

mo dokumentų sistema, nustatomas 

strateginio planavimo dokumentų 

turinys ir forma bei įvardinamos 

institucijos, atsakingos uţ strateginių 

dokumentų rengimą, tvirtinimą, 

įgyvendinimą ir atsiskaitymą už 

rezultatus. Metodikoje detaliai apra-

šomas strateginio veiklos plano 

parengimo procesas ir pateikta 

nauja strateginio veiklos plano 

forma, atsisakyta sutrumpintų stra-

teginių veiklos planų rengimo. Meto-

dika taip pat papildyta Vyriausybei 

atskaitingų institucijų strateginių 

veiklos planų įgyvendinimo rezultatų 

stebėsenos proceso dalimi, kuri yra 

labai svarbi, siekiant efektyvaus 

strateginio planavimo dokumentų 

įgyvendinimo. 

 Metodikos priedu patei-

kiama Vertinimo kriterijų sudarymo ir 

taikymo metodika, kuri apibrė-

žia  vertinimo kriterijų sistemos ir 

atskirų vertinimo kriterijų sudarymą, 

vertinimo kriterijų reikšmių planavi-

mą ir patikimumo uţtikrinimo prie-

mones bei vertinimo kriterijų prakti-

nio taikymo svarbiausius aspektus.  

 

Informaciją pateikė NTA Teisės ir 

personalo skyriaus vyr. specialistė 

Dovilė Mekionytė  
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2010 m. liepos 6 d. Europos 
Žmogaus Teisių Teismo 
(toliau – Teismas) Didžioji 
kolegija priėmė didelės 
reikšmės 1980 m. Hagos 
konvencijos „Dėl tarptautinio 
vaikų grobimo civilinių aspek-
tų“ (toliau – Hagos konvenci-
ja) taikymui ir aiškinimui 
turintį sprendimą byloje 
Neulinger ir Shuruk prieš 
Šveicariją (Neulinger and 
Shuruk v. Switzerland, no. 
41615/07), kurioje nuspren-
dė, kad Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos (toliau – Konven-
cija) 8 straipsnis (teisė į 
šeimos gyvenimo gerbimą) 

būtų pažeistas, jei sprendimas dėl vaiko, motinos (pareiškėjos) 
neteisėtai išvežto iš Izraelio į Šveicariją, grąžinimo būtų įgyvendin-
tas. Teismas, analizuodamas Konvencijos ir Hagos konvencijos 
santykį, pabrėžė, kad pastaroji (konkrečiu atveju – Hagos konvenci-
jos 13 straipsnis) turėtų būti aiškinama pagal Konvencijos nuosta-
tas. Remiantis Konvencijos 8 straipsniu, vaiko grąžinimo įpareigoji-
mas negali būti taikomas automatiškai ar mechaniškai, kai taikoma 
Hagos konvencija. Teismas priminė, kad, vertinant byloje konku-
ruojančių interesų pusiausvyros nustatymo aspektą, geriausiems 
vaiko interesams, kurie susiję ne tik su vaiko teise į šeimos ryšių 
palaikymą, bet ir su teise vystytis sveikoje aplinkoje, skirtinas 
prioritetas. Nors Teismas pakartojo, kad ne jo užduotis užimti 
nacionalinių kompetentingų institucijų vietą, sprendžiant, ar vaiko 
grąžinimas į Izraelį jam gali sukelti žalos (Hagos konvencijos 13 
straipsnis b punktas), tačiau taip pat pabrėžė, kad nacionalinių 
teismų sprendimų patikrinimas Konvencijos 8 straipsnio kontekste 
patenka į Teismo kompetenciją. Konkrečiu atveju Teismas geriau-
sių vaiko interesų užtikrinimo klausimą svarstė dabartiniu, o ne 
vaiko grobimo ar Šveicarijos teismų sprendimų dėl vaiko grąžinimo 
priėmimo metu. Kadangi nuo vaiko pagrobimo (2005 m.) praėjo 
keletas metų, vaikas puikiai adaptavosi naujoje aplinkoje, ir, nors 
jis yra septynerių metų amžiaus bei vis dar turi tam tikrą prisitaiky-
mo gebėjimą, galimybė jį dar kartą atskirti nuo „namų“ greičiausiai 
turėtų jam neigiamų pasekmių (dėl to byloje esama ekspertų 
išvadų). Be kita ko, Teismas, abejodamas dėl vaiko grąžinimo 
pagrįstumo, atkreipė dėmesį į tai, kad Izraelio teismai buvo apribo-
ję tėvo bendravimo su vaiku teises (dėl grėsmingo ir fanatiško 
elgesio) dar iki vaiko grobimo. Įvertinta ir tai, kad bylos laikotarpiu 
tėvas sukūrė naują šeimą, kuri netrukus iširo (inicijuotas procesas 
dėl išlaikymo pareigų nevykdymo), tėvas neberodė susidomėjimo 
byla, bei vaiko grąžinimo atveju motinos baudžiamojo persekioji-
mo galimybė negalėjo būti visiškai atmesta. 

Taip pat atkreiptinas dėmesys į paskutinius Teismo sprendimus, 
susijusius su galimu vaiko šeimoje patirtu smurtu ir valstybės 
pozityviosiomis pareigomis privačių asmenų tarpusavio santykių 
srityje, kuriuose Teismas pakartojo, kad, nors tėvo (motinos) ir 
vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji 
dalis, tačiau kompetentingos valstybės institucijos turi pareigą 
skubiai reaguoti į smurtinio pobūdžio informaciją, netgi nesant 
galimybės atlikti kruopštaus tyrimo pirminiu etapu, ir Konvencijos 
požiūriu jos negali būti laikomos atsakingomis kiekvieną kartą, kai 
nuoširdus ir pagrįstai iškeltas susirūpinimas dėl vaiko saugumo 
šeimoje pasirodo buvęs klaidingas (žr., pvz., sprendimą byloje M. 
A. K. ir R. K. prieš Jungtinę Karalystę (M. A. K. and R. K. v. United 
Kingdom, no. 45901/05, 40146/06, judgment of 23 March 2010) – 
dėl vaiko hospitalizavimo ir tėvų teisių ribojimo, įtariant seksuali-
nio pobūdžio prievartą šeimoje, kuri vėliau nepasitvirtino). Taigi 
pirmiau nurodytomis aplinkybėmis valstybė turi plačias vertinimo 
laisvės ribas sprendžiant dėl vaiko paėmimo į savo žinią.  

Savo ruožtu vertinimo laisvės ribos siaurėja, sprendžiant dėl toli-
mesnių tėvų teisių (tėvų valdžios, bendravimo teisių) apribojimų 
galimybės. Sprendime M. A. K. ir R. K. prieš Jungtinę Karalystę 
Teismas pripažino, kad, nors valdžios institucijos galėjo pagrįstai 
įtarti vaiko prievartą (egzistavo svarbūs ir pakankami motyvai) jo 
paguldymo į ligoninę metu, delsimas pasikonsultuoti su gydytoju-
dermatologu pratęsė pareiškėjų teisės į šeimos gyvenimo gerbimą 
apribojimą ir nebuvo proporcingas teisėtam tikslui apsaugoti vaiką 
nuo žalos.  

Teismas nuolat pabrėžia, kad vaiko perdavimas globai turėtų būti 
laikomas laikina priemone, kurios taikymas stabdytinas, kai tik 
aplinkybės leidžia. Vis dėlto akcentuotina Teismo praktika, kuri 
parodė, kad jautriose, smurto prieš vaikus šeimoje situacijose 
vaiko pateiktų kaltinimų atsiėmimas ir ikiteisminio tyrimo tėvams 
nutraukimas savaime nelemia valstybės globos nutraukimo būtinu-
mo, jei sprendžiant globos tęstinumo klausimą matyti, jog yra 
požymių, kad smurto šeimoje vis dėlto būta ir esama pagrįstos 
grėsmės vaiko saugumui, sveikatai ir raidai (pvz., tai rodo atliktos 
psichologinės-psichiatrinės ekspertizės, kitų vaikų šeimoje liudiji-
mai; vaiko, jo bendravimo su tėvais stebėjimas atskleidžia buvusią 
prievartą ar baimę ją patirti ateityje ir pan., žr. sprendimą byloje 
Dolhamre prieš Švediją (Dolhamre v. Sweden, no. 67/04, judgment 
of 8 June 2010). Taigi Teismo požiūriu, civiliniame kontekste įrodi-
nėjimo standartai yra „švelnesni“ nei baudžiamajame. Vis dėlto 
kompetentingoms institucijoms priimant atitinkamus civilinio 
pobūdžio sprendimus būtina užtikrinti nekaltumo prezumpcijos 
principo reikalavimų laikymąsi.  

Dėl valstybės pozityviųjų pareigų iš esmės privataus pobūdžio – 
skyrybų bylose, egzistuojant šeiminio smurto elementui, paskuti-
niu metu priimtuose sprendimuose Teismas dar kartą pabrėžė 
priemonių, užtikrinančių šiose situacijose pažeidžiamų asmenų 
apsaugą, efektyvumo poreikį. Tam tikromis aplinkybėmis valdžios 
institucijų pozityviosios pareigos – kai kuriais atvejais pagal Kon-
vencijos 2 (teisė į gyvybę) ar 3 straipsnį (kankinimo uždraudimas), 
kitais atvejais pagal 8 straipsnį (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo 
gerbimą), taikomą atskirai arba kartu su 3 straipsniu, – gali apimti 
valstybės pareigą praktiškai palaikyti ir taikyti adekvačią teisinę 
sistemą, suteikiančią apsaugą nuo privačių asmenų smurtinių 
veiksmų (pvz., smurtautojo iškeldinimas iš aukos namų; draudimas 
artintis prie aukos namų, darbo, mokymosi įstaigos; specialių 
auklėjimo (mokymo) programų taikymas ir pan.). Antai sprendime 
E. S. ir kiti prieš Slovakiją (E. S. and Others v. Slovakia, no. 8227/04, 
judgment of 15 September 2009) konstatuoti Konvencijos 3 ir 8 
straipsnio pažeidimai dėl veiksmingos teisinės gynybos priemonės 
dėl smurto šeimoje stokos. Pareiškėja neturėjo galimybės rei-
kalauti nuomos santykių suvaržymo (kartu su vyru nuomojosi 
savivaldybės butą) iki skyrybų proceso pabaigos, t. y. beveik metus 
po to, kai buvo pareikšti pirmieji įtarimai dėl vyro smurtavimo. 
Nacionaliniai teismai laikėsi pozicijos, kad atitinkamame etape 
pareiškėja galėjo kreiptis dėl įsakymo (nutarties), įpareigojančio 
vyrą susilaikyti nuo netinkamo elgesio. Savo ruožtu Teismas pri-
pažino, kad pasiūlyta alternatyva nebūtų suteikusi pareiškėjams 
tinkamos apsaugos, dėl to nesudaro veiksmingos teisinės gynybos 
priemonės, kuria turėjo pasinaudoti E. S. Atsižvelgiant į įtarimų 
pobūdį ir rimtumą, pareiškėjai ir jos vaikams buvo reikalinga skubi 
apsauga (taip pat žr. Bevacqua and S. v. Bulgaria, no. 71127/01, 
judgment of 12 June 2008). 

Atskirai norėtųsi pasidžiaugti 2010 m. liepos 27 d. Teismo priimtu 
sprendimu byloje Gineitienė prieš Lietuvą (Gineitienė v. Lithuania, 
no. 20739/05), kuriame nenustatyta Konvencijos 8 straipsnio (teisė 
į šeimos gyvenimo gerbimą), taikomo kartu su Konvencijos 14 
straipsniu (diskriminacijos uždraudimas), pažeidimo dėl tariamos 
motinos (pareiškėjos) diskriminacijos religinių įsitikinimų pagrindu 
nustatant vaikų gyvenamąją vietą su tėvu, Teismui ypač teigiamai 
įvertinus nacionalinių teismų dėmesį, skirtą geriausių vaiko intere-
sų užtikrinimui, – vaikų nuomonės išklausymą, vaikų gyvenimo 
aplinkos sąlygų įvertinimą bei siekį neišskirti seserų. 

 

E U R O P O S  Ž M O G A U S  T E I S I Ų  T E I S M O  S P R E N D I M Ų  A K T U A L I J O S  

D Ė L  G E R I A U S I Ų  V A I K O  I N T E R E S Ų  U Ž T I K R I N I M O  Š E I M O S  

B Y L O S E  

 

Sandra VARNELIENĖ 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento konsultantė 

Teisminės praktikos aktualijos  
2010 m. spalis,  Nr. 1 
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T E I S M Ų  S I S T E M O S :  L A T V I J A  I R  E S T I J A  

 

Monika VYŠNIAUSKIENĖ 

NTA Tarptautinių santykių skyriaus vedėja 

Rubrikoje „Už Lietuvos ribų“ skaitytojus supažindinsime su Europos 
Sąjungos šalių teismų sistemomis, jų ypatumais ir veikimo princi-
pais. Pažintį pradedame nuo  kaimyninių  Baltijos valstybių –  
Latvijos ir Estijos.   
 
Latvijos teismų sistema 
 
Latvijos teisminė valdžia, kaip įstatymų leidžiamoji bei vykdomoji 
valdžios, yra nepriklausoma. Teismų sistema susideda iš trijų 
pakopų. Teisingumą Latvijoje vykdo apylinkės, kitaip vadinami – 
miesto teismai, apygardos teismai ir Aukščiausiasis Teismas, o 
paskelbus karo ar nepaprastąją padėtį - karo teismai.  
 
Apylinkės (miesto) teismai Latvijoje pirmąja instancija nagrinėja 
civilines, baudžiamąsias ir administracines bylas. Apygardos teis-
mai gali būti ir pirmosios, ir apeliacinės instancijos teismai. Apelia-
cine instancija apygardos teismai nagrinėja civilines, baudžiamąsias 
ir administracines bylas, kurias išnagrinėjo apylinkės (miesto) 
teismas.  

Latvijoje prie apygardos teismų veikia žemės kadastro skyriai, 
kuriuose dirbantys teisėjai atsako už nekilnojamojo turto ir su šiuo 
turtu susijusių teisių registravimą žemės kadastruose. Žemės 
kadastro skyrių organizacinį valdymą įgyvendina teisingumo mi-
nistras. 
 
Latvijos Aukščiausiąjį Teismą sudaro Senatas, o šį – keturi skyriai: 
Civilinių bylų, Baudžiamųjų bylų, Administracinių bylų ir Drausmės 
bylų. Aukščiausiame Teisme taip pat veikia dvi kolegijos – Civilinių 
bylų ir Baudžiamųjų bylų. Kolegijos apeliacine instancija nagrinėja  

apygardos teismų pirmąja instancija išnagrinėtas bylas, o Senatas 
kasacine instancija nagrinėja visas apylinkių (miesto) ir apygardos 
teismų išnagrinėtas bylas. Tuo tarpu visi Senato ir kolegijų nariai 
plenariniuose posėdžiuose kartu svarsto einamuosius teisės aktų 
nuostatų aiškinimo klausimus. 
 
Konstitucinis Teismas Latvijoje veikia kaip nepriklausoma teisminė 
institucija, nagrinėjanti bylas dėl įstatymų atitikties Konstitucijai. 
 
Pagal Teisminės valdžios įstatymą Latvijoje nepaprastosios ar karo 
padėties atveju gali posėdžiauti karo teismai. Karo teismų įstaty-
mas numato, kad tokie teismai steigiami teisingumo ministro 
įsakymu. Šalyje gali būti įsteigti keli pirmosios instancijos karo 
teismai ir vienas antrosios instancijos karo teismas. 
 
 
Estijos teismų sistema 
 
Estijos Konstitucijoje nustatyta, kad teisingumą gali vykdyti tik 
teismai. Teismai šalyje veikia nepriklausomai nuo įstatymų leidžia-
mosios ir vykdomosios valdžių.  
 
Estijos teismų sistema susideda iš trijų pakopų. Apylinkės ir admi-
nistraciniai teismai yra pirmosios instancijos teismai, apygardos 
teismai (apeliaciniai teismai) yra antrosios instancijos teismai, o 
Aukščiausiasis Teismas yra apeliacinė ir kasacinė instancija. Apylin-

kės teismai Estijoje nagrinėja civilines, baudžiamąsias bylas. Admi-
nistraciniai teismai yra specializuoti teismai, turintys specialią 
jurisdikciją nagrinėti administracines bylas. Apygardos teismai ir 
Aukščiausiasis Teismas nagrinėja visų kategorijų bylas, kadangi 
specializuotų antrosios ir trečiosios instancijos teismų Estijoje 
nėra. Aukščiausiasis Teismas taip pat sprendžia, ar įstatymai ir kiti 
teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai. 
 
Nepaprastųjų padėčių teismus Estijos Konstitucija steigti draudžia. 
 
Kitame „Teismai.lt“ numeryje pristatysime Vokietijos teismų siste-
mą, susidedančią iš  bendrosios kompetencijos ir keturių specializa-
cijų (darbo ginčų, administracinių, finansinių ir socialinių bylų) 
teismų.  

Estijos Aukščiausiasis Teismas 

Rygos apygardos teismas  

„Konstitucinis 

Teismas Latvijoje 

veikia kaip 

nepriklausoma 

teisminė 

institucija, 

nagrinėjanti bylas 

dėl įstatymų 

atitikties 

Konstitucijai.“ 

Už Lietuvos ribų 
2010 m. spalis,  Nr. 1 
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L I E T U V O S  T E I S M A I  1 9 1 5 – 1 9 1 8  M .   

 

Alfredas VILBIKAS 

Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas 

Teismas 

Prieš dvejus metus Lietuvos teismų sistema, kaip ir visa Lietuvos 
valstybė, minėjo 90 metų jubiliejų. Kiek reformų, permainų, išban-
dymų Lietuvos teismų sistema patyrė per beveik 100 metų? Apie 
visa tai „Teismai.lt“ skaitytojams savo straipsniuose pasakos istori-
ja besidomintis Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Alfredas 
Vilbikas. 

Vokiečių okupacija 

1915 m. Lietuvą okupavo Vokietijos kariuomenė. Okupantai likvi-
davo administracinius ir teismo organus. Lietuvoje Vokiečių okupa-
cijos metu žmogaus teisės  buvo panaikintos.  

 

 

Administracinė reforma 

1915–1918 m. Oberosto teritorijai priklausė Suvalkų, Kauno ir 
beveik visa Vilniaus, Gardino ir Kuršo gubernija. Lietuvos Oberosto 
valdymo apygardos buvo skirstomos į mažesnius administracinius 
vienetus – 34 apskritis, o šios – į 230 valsčių. 

Tik 1916 m. birželio mėnesį buvo nustatyta Lietuvos valdymo 
tvarka. Karinė valdyba susidėjo iš šių skyrių: Centrinio, Teisingumo, 
Ūkio, Miškų ir Prekybos bei žaliavų. Lietuvos karinės valdybos 
žandarmerijos skyriai buvo Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuo-
se.  

Lietuvos karinė valdyba suskirstė kraštą į 32 kaimiškas ir 2 miestų 
apskritis. Prie apskrities viršininko buvo patarėjai ūkio reikalams, 
taikos teisėjas, gydytojas, keletas karininkų ir lauko žandarmerija. 
Krašte buvo 3 teismo apygardos.  

Iki karo pabaigos civilinė valdžia Lietuvoje nebuvo sudaryta. 1916 
m. pavasarį vokiečiai net uždraudė vartoti žodžius civilinė valdžia, 
kai buvo turimas omenyje Lietuvos valdymas. Tik 1917 m. pabaigo-
je Lietuvai buvo paskirtas formalus civilinis emi-saras. Kraštą valdė 
vokiečių karinė administracija, įstatymų leidybos funkcijas vykdė 
kariuomenės vadas savo įsakymais. 

Teismai 

1916 m. kovo 1 d. rytų fronto vyriausiojo vado potvarkiu „Dėl 
teismų santvarkos Rusijos kraštuose“ buvo sudarytos trys teismų 
instancijos – Vyriausiasis teismas, taikos teismai ir valsčių teismai.  

Vokiečiai nepaliko Lietuvoje iki tol buvusių teismų ir teisėjų. Miesto 
ir valsčių teisėjai buvo vokiečių karininkai. Taikos teisme buvo 
vienas ar keli teisėjai, tačiau bylas sprendė vienas teisėjas. Vals-
čiaus teisme taip pat buvo vienas ar keli teisėjai ir reikalingas 
skaičius posėdininkų. Teisėjus ir posėdininkus skyrė Lietuvos kari-
nės valdybos viršininkas apskrities viršininko pasiūlymu. Vyriausiąjį 
teismą sudarė pirmininkas ir nariai.  

Bylas sprendė pirmininkas ir du teismo nariai. Vokiečių civiliniuose 
teismuose buvo Rusijos teismų tvarka: taikos teismams teko nagri-
nėti smulkesnes bylas, o apygardos teismai buvo skirti nagrinėti 
stambioms byloms. Žemesnieji teismai teisė daugiausia už akių 
teismo įsakymais – nekviesdami kaltinamųjų. Jų nuorašai būdavo 
įteikiami šalims be jokių sprendimo motyvų, tik su nurodytu pinigi-
nės baudos dydžiu bei nemažomis teismo išlaidomis, kurioms 
apmokėti buvo duodamas vos kelių dienų terminas, o nesumokė-
jus iš karto grėsė areštas, pavyzdžiui, vietoje 60 markių baudos – 
12 dienų areštas. Teismų sprendimus vokiečių teisėjai skelbė 
Vokietijos vardu. Apie 90 procentų visų baudžiamųjų bylų buvo 

išsprendžiama administracine tvarka. Okupantai norėjo 
veikti greitai, todėl teismo procesas jiems nelabai tiko. 
Apskričių viršininkai leido potvarkius ir už jų nevykdymą 
skyrė baudą arba kalėjimą iki 6 mėnesių. Prokuratūra 
buvo prie valsčiaus teismo. Prokurorai prižiūrėjo tardy-
mą, kaltino teisme, jiems buvo paduodami apeliaciniai 
skundai. 

Be civilinių teismų, buvo ir kariniai teismai. Karo lauko 
(kariuomenės) teismai buvo skirti nagrinėti byloms, 
susijusioms su karo reikalais ir atitinkančioms vadina-
muosius karo lauko teismus, tai yra ir civilių gyventojų 
bylas: dėl belaisvių slėpimo, dėl ginklų laikymo ir t. t. Be 
to, pagal 1916 m. sausio 11 d. vyriausiojo Rytų fronto 
vado potvarkį karinių dalinių vadai už įsakymų pažeidi-
mus baudė bauda arba areštu, o sunkesnių pažeidimų 
atveju perduodavo kariniam teismui. Nuo 1917 m. kovo 
mėn. vyriausiojo vado įsakymu kariniams teismams ir 
karinei valdžiai buvo perduotos bylos, kurias iki to laiko 
spręsdavo taikos teismai. Karinių teismų ir kariuomenės 

vadų teisės buvo išplėstos kovai su didėjančiu pasipriešinimu 
okupantams. Nuo 1917 m. sausio 18 d. iki 1918 m. rugpjūčio 11 d. 
Raseiniuose veikusio vokiečių karo teismo Etappengericht  Nr. 208 
sprendimu sušaudyta 40 žmonių, daugiausia rusų karo belaisvių.  

Teismų ir kitų įstaigų kalba buvo vokiečių ir ne visuomet juose 
buvo reikiamas skaičius vertėjų. Civiliniai teismai, tai yra taikos 
teisėjai ir kiti teismų teisėjai, dėl vertėjų trūkumo ir tam tikrų 
tuometinių savo tikslų (viskas karo reikmėms) irgi nebuvo reali jėga 
vykdyti teisingumui Lietuvoje. Buvo priimami tik vokiečių kalba 
rašyti pareiškimai. Teismų raštai, pranešimai, šaukimai į teismą 
taip pat buvo vokiečių kalba, ir tai sudarydavo gyventojams papil-
domų rūpesčių. Teismų nurodymų nevykdymas suteikdavo galimy-
bes skirti naujas baudas ar net griežtesnes bausmes. 

Įstatymų galiojimas 

Pagal Hagos 1907 m. spalio 18 d. valstybių sutartį – konvenciją, 
kiekviena okupacinė valdžia turėjo vadovautis to krašto įstatymais 
ir visas bylas, civilines ir baudžiamąsias, kurios nėra karinio pobū-
džio, turėjo spręsti okupuoto krašto teismai. 

Teismuose galiojo iki karo Rusijos imperijoje galioję trys skirtingai 
kai kurias baudžiamąsias veikas interpretavę kodeksai – 1864 m. 
Bausmių įstatai, 1866 m. Bausmių statutas ir 1903 m. Baudžiamasis 
statutas. Pirmieji du netiko Vokiečių valdžiai, todėl 1915 m. rudenį 
vokiečių valdžia paskelbė, kad Lietuvos okupuotame krašte galioja 
1903 metų Rusijos Baudžiamasis statutas. 

Vokiečiai, taisydami ir papildydami Rusijos Baudžiamąjį statutą, 
dalinai įteisino ir vokiečių teisę, numatydami už baudžiamąsias 
veikas daug baudų. Todėl vietiniai gyventojai buvo baudžiami be 
teismo, administracine tvarka, vadovaujantis karo lauko teismo 
nuosprendžiais. Okupuotoje teritorijoje gyvenantiems žmonėms 
buvo atimtos elementariausios pilietinės teisės. Jie niekur negalėjo 
be leidimo išvykti už apskrities ribų, mitinguoti ir turėjo nepažeisti 
komendanto valandos. 

Vokiečių okupacijos 1915–1917 m. dvejom kalbomis, tai yra 
vokiečių ir lietuvių, buvo leidžiami paliepimų lapai.  

Tęsinys kitame numeryje. 

Pirmoji Vokiečių okupacija Lietuvoje 1915 m. liepos 1 d. 

Įrašas pase apie Vokiečių valdžią Lietuvoje 
(Skaudvilės apskritis) 

1916 m. rugpjūčio 5 d. Vokiečių valdžios išduotas 
pasas Lietuvoje 

Rusijos įstatymai 1915–1918 m. galioję Lietuvoje 

Iš teismų istorijos 
2010 m. spalis,  Nr. 1 
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( 2 0 1 0 - 0 4 - 0 1 –  2 0 1 0 - 0 9 - 1 5 )  

 

2010-06-03 Laimutė Bukauskienė paskirta Skuodo rajono apylinkės 

teismo pirmininke. 

2010-06-03 Jolanta Damulienė paskirta Jonavos rajono apylinkės 

teismo pirmininke. 

2010-06-03 Rita Dambrauskaitė paskirta Panevėžio miesto apylin-

kės teismo pirmininke.  

2010-06-30 Egidijus Žironas paskirtas Lietuvos apeliacinio teismo 

pirmininku. 

2010-06-21  Arvydas Daugėla paskirtas Klaipėdos apygardos teis-

mo pirmininku. 

2010-07-22 Nerijus Meilutis paskirtas Kaišiadorių rajono apylinkės 

teismo pirmininku. 

2010-08-05 Mindaugas Šimonis paskirtas Kauno miesto apylinkės 

teismo pirmininku. 

2010-08-05 Zigmas Pocius paskirtas Klaipėdos apygardos teismo 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku. 

2010-09-06 Ričardas Piličiauskas paskirtas Vyriausiojo administraci-

nio teismo pirmininku. 

 

N A U J A I  P A S K I R T I  T E I S Ė J A I  

( 2 0 1 0 - 0 4 - 0 1  –  2 0 1 0 - 0 9 - 1 5 )  

 

2010-04-16 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjais paskirti 

Vladimir Berezovskij, Donata Kravčenkienė, Ramunė Mikonienė, 

Asta Pikelienė, Irma Randakevičienė, Renata Smalinskaitė, Fausta 

Vitkienė, Nijolė Žimkienė. 

  

2010-04-16 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjais paskirti 

Virginija Liudvinavičienė, Kristina Lysionok, Renata Vaitiekėnaitė, 

Algimantas Valantinas. 

  

2010-04-16 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėjais paskirtos 

Rasita Kurakienė ir Vanda Višnevska. 

  

2010-04-16 Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėju paskirtas 

Saulius Jakaitis. 

 

2010-04-16 Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja paskirta Inga 

Sakalauskaitė. 

 

2010-06-04 Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja paskirta Vijole-

ta Kurtkienė. 

 

2010-06-04 Akmenės rajono apylinkės teismo teisėju paskirtas 

Nerijus Masiulis. 

 

2010-06-04  Šakių rajono apylinkės teismo teisėja paskirta Judita 
Sungailaitė. 

2010-04-13 Kauno apygardos teismo teisėja paskirta Izolda Nėnie-

nė. 

 

2010-04-20 Kauno apygardos teismo teisėju paskirtas Evaldas 

Gražys. 

 

2010-08-16 Lietuvos apeliacinio teismo teisėju paskirtas Algirdas 

Gailiūnas. 

 

Karjera 
2010 m. spalis,  Nr. 1 
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Balandžio 1 d. Šiaulių apygardos 
teismų pirmininkai jau tradiciniu 
tapusiame pasitarime aptarė 2009 
metų darbo rezultatus. Šį kartą pasita-
rimas surengtas Telšių rajono apylin-
kės teisme. 
 
„Per keletą pastarųjų susitikimų daug 
dėmesio skyrėme sunkmečio proble-
moms, mūsų susitelkimo dėka nuveik-
ta nemažai gerų darbų, tačiau ir dabar 
visi matome, kad neišspręstų proble-
mų dar yra, – kalbėjo Šiaulių apygar-
dos teismo pirmininkas Boleslovas 
Kalainis. „Turime būti pasiruošę 
teismų reformai, savo darbą privalo-
me organizuoti taip, kad bet kokios 
naujovės nesutrikdytų bylų nagrinėji-
mo proceso: tai esminis klausimas. 
Nors teisėjų etatų nedaugėja, teis-
mus  pasiekia vis daugiau bylų. Visa tai 
iš mūsų pareikalaus ir profesionalu-
mo, ir susikaupimo. Esu tikras, kad 
laiko iššūkius įveiksime.”   
 
Pasitarimo šeimininkas Telšių rajono 
apylinkės teismo pirmininkas Riman-
tas Žilevičius kolegoms pateikė malo-
nią staigmeną – po oficialios dalies 
buvo surengta ekskursija į Telšių 
vyskupo Vincento Borisevičiaus kuni-
gų seminariją, Telšių Šv. Antano 
Paduviečio katedrą.  

Šį pavasarį Lietuvos Aukščiausiajame 
Teisme įvyko Europos studentų teisi-
ninkų asociacijos (ELSA) organizuoja-
mas teisminio proceso inscenizacijos 
konkurso „Start 2010“ finalas.   
 
Jame dalyvaujantys Lietuvos aukštųjų 
mokyklų teisės studentai demonstra-
vo įgytas teisines žinias ir varžėsi dėl 
geriausiai inscenizuotame teisminia-
me procese pasirodžiusios komandos 
– konkurso „Start 2010“ nugalėtojos, 
titulo.  

Anot šio renginio globėjo Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininko 
Gintaro Kryževičiaus, tokie neforma-
lūs jaunimo konkursai – puiki galimy-
bė ugdyti naują ir tvirtą teisininkų 
kartą.  

„Buvo labai džiugu buvo matyti tokį 
aktyvų  jaunimą. Tikiu, kad jaunieji 
teisininkai įgytas žinias puikiai pritai-
kys ir supras kaip naujas galimybes,“– 
pažymėjo teismo vadovas. 

Šiemet „Start 2010“ tema – farmaci-
jos teisė. Tai jau 11-tasis ELSA organi-
zuojamas teisminio proceso insceniza-
cijos konkursas. 

Nuo gegužės mėnesio Lietuvos Aukš-
čiausiojo Teismo sienas puošia dar-
buotojų darytos fotografijos. 

Teisėjai ir Teismo personalas įspūdin-
giausias nuotraukas atrinko iš laisva-
laikio metu sukauptų archyvų. Di-
džiausia jų dalis – kelionėse pagautos 
įdomios akimirkos. Populiarūs išlieka 
gamtos peizažai, žmonių portretai bei 
įstabi Lietuvos ir užsienio šalių archi-
tektūra.  

Paroda ypatingai džiaugėsi Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 
Gintaras Kryževičius: „Esu maloniai 
nustebintas, kad teisme dirba ne tik 
profesionalūs teisės specialistai, bet ir 
meniški, jautrūs bei talentingi žmo-
nės. Nuoširdžiai linkiu laisvalaikiu 
vietoj kodeksų dažniau prisimin-
ti fotoaparatus.“ Lietuvos Aukščiau-
siojo Teismo darbuotojų fotografijos 
konkurso nugalėtojus planuojama 
paskelbti rugsėjo mėnesį. 

Birželio mėn. Londone vykusioje 
Europos teismų tarybų tinklo (ETTT) 
Generalinėje Asamblėjoje (Asamblėja) 
buvo paskelbta šalis, kurioje kitais 
metais rinksis teismų tarybų atstovai 
iš visos Europos – 2011 m. birželio 8–
10 d. Asamblėja vyks Lietuvoje.  

Lietuvai renginyje atstovavusi Teisėjų 
tarybos pirmininkė Laima Garnelienė 
pabrėžė, kad tai svarbus įvertinimas ir 
tuo pačiu puiki proga pristatyti Lietu-
vos teismų sistemą tarptautinei ben-
druomenei.  

Kaip renginio metu pažymėjo dabar-
tinis ETTT prezidentas seras Lordas 
John Thomas (Džonas Tomas), 
sprendimas kitais metais Asamblėją 
rengti Lietuvoje priimtas atsižvelgiant 
į ETTT Priežiūros komiteto siūlymą,  

taip pat įvertinus tai, kad šalis turi 
stabilią teismų sistemą ir yra aktyvi 
ETTT darbo grupių dalyvė.  

Birželio 11–12 d. Teisingumo ministe-
rijos mokymo centre įvyko trijų Pabal-
tijo regiono valstybių Aukščiausiųjų 
Teismų teisėjų seminaras-diskusija 
„Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 
jurisprudencijos aktualijos“. Teisėjai iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos Aukščiausių-
jų Teismų klausėsi Europos Sąjungos 
Bendrojo Teismo teisėjų pranešimų 
bei dalinosi kasacinių teismų praktikos 
patirtimi. Seminaro metu vyko ir 
atskira Aukščiausiųjų Teismų vadovų 
diskusija. Teismų pirmininkai  aptarė 
praėjusių metų teismų veiklą, naujau-
sias praktikos tendencijas, bendradar-
biavimo ateityje galimybes ir dalykinių 
ryšių plėtrą. 

Gegužės 28 d. Pasvalio rajone vyko 
Apylinkių teismų teisėjų sąjungos 
valdybos organizuota konferencija 
tema „Ar įmanoma pagerinti teismų 
darbą ir visuomenės pasitikėjimą 
jais?“.  

Konferencijoje dalyvavo LR Teisin-
gumo ministras Remigijus Šimašius, LR 
Seimo narys Antanas Matulas, LR 
Prezidentės vyriausioji patarėja 
Solveiga Cirtautienė, žurnalistas 
Tomas Dapkus ir Nacionalinės teismų 
administracijos atstovai.  

Teisingumo ministras renginio metu 
pabrėžė būtinybę didinti teismų 
autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą 
jais, sureguliuoti teisėjų darbo krūvį ir 
atsisakyti tam tikrų teismams nebūd-
ingų funkcijų, jas perduodant atitink-
amai notarams, antstoliams ar kitoms 
įstaigoms.  

Prezidentės vyriausioji patarėja S. 
Cirtautienė, kalbėdama apie teisėjų 
karjerą, akcentavo pagrindinius teis-
ėjų atrankos principus – sąžiningumą 
ir kvalifikaciją. Anot jos, teisėjų ro-
tacija ir atranka, vykdoma remiantis 
minėtais principais, turėtų didinti 
pasitikėjimą teisėjais ir visa teismų 
sistema.  

Pirmąjį birželio savaitgalį Dubingiuo-
se (Molėtų raj.) praūžė tradicinė ir jau 
dešimtąjį kartą Lietuvos Respublikos 
teisėjų asociacijos (LRTA) organizuoja-
ma Teisėjų sporto ir poilsio šventė.  

Ne taip gausiai, kaip praėjusiais me-
tais, tačiau šventėje dalyvavo svečių iš 
užsienio – Latvijos teisėjų asociacijos 
delegacija ir Estijos teisėjų asociacijos 
atstovė.  

Svečiai iš Latvijos draugiškose krepši-
nio rungtynėse nugalėjo Lietuvos 
Respublikos teisėjų asociacijos ko-
mandą.  

Be tradicinių tarptautinių krepšinio 
varžybų vyko ir šaudymo iš pneumati-
nio ginklo varžybos, lauko ir stalo 
teniso varžybos, vaikų piešinių kon-
kursas bei kitos rungtys. 

 Visą vasarą Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo patalpose 
buvo eksponuojama teismo informa-
cinių technologijų ir biuletenio leidy-
bos skyriaus vyresniojo specialisto 
Augusto Savicko darbų paroda. Dau-
guma iš jų – darbai, tapyti guašu ant 
popieriaus.  

Daugumos darbų temos – natiurmor-
tai, abstrakčios kompozicijos, Vilniaus 
senamiestis. Didžioji dalis darbų 
atlikta studijuojant Vilniaus dailės 
akademijoje 2002–2005 metais.  

Š. m. liepos 27 d. Lietuvos apeliacinia-
me teisme vyko vienas iš Tarptautinės 
vasaros stovyklos „Tarptautinės 
žmogaus teisių vasaros studijos“ 
renginių – teismo proceso inscenizavi-
mas. Jame dalyvavę virš 30 studentų 
iš 7 šalių apibendrino ir praktikoje 
bandė pritaikyti dvi savaites trukusios 
vasaros stovyklos metu gautas žinias 

Kas? Kur? Kada? 
2010 m. spalis,  Nr. 1 
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ir inscenizavo teismo procesą, nagri-
nėdami bylą apie kankinimus ir teisę į 
teisingą teismą.  

Procesą ir studentų argumentus 
vertino bei „teisėjais“ buvo Mykolo 
Romerio universiteto vyresnysis 
lektorius Vitalius Tumonis, Europos 
Humanitarinio universiteto lektorė 
Antonina Maslyko ir Šiaurės Dako-
tos  universiteto profesorius Gregory 
S. Gordon  (JAV).  

Po karštų debatų su teisėjais ir opo-
nentais renginyje dalyvavę studentai 
gyvai dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi 
įgyta patirtimi ir įgūdžiais, kurie pasi-
tarnaus ateityje rengiantis profesinei 
veiklai ir kituose tarptautiniuose 
renginiuose.   

Lietuvos apeliacinis teismas ketina 
pratęsti bendradarbiavimą su vasaros 
mokyklos organizatoriais ir kitais 
metais vėl pakviesti studentus ir 
lektorius į teismo rūmus.  

Rugpjūčio 19–20 d. per 30 Lietuvos 
teismų ir Nacionalinės teismų admi-
nistracijos darbuotojų, atsakingų už 
ryšius su visuomene, Teisingumo 
ministerijos mokymo centre imitavo 
krizines situacijas ir mokėsi jas valdyti, 
aiškinosi, kokių komunikacinių prie-
monių reikia, jog visuomenė būtų 
laiku informuota apie priimtus spren-
dimus ir tuo pačiu būtų išsaugotas 
teisminės valdžios nepriklausomumas. 

Dvi dienas trukusiuose mokymuose 
netruko diskusijų apie teismų siste-
mos ryšių su visuomene poreikius ir 
iššūkius. Savo patirtimi su mokymų 
dalyviais dalinosi garsūs ryšių su 
visuomene ir komunikacijos specialis-
tai – Rytis Juozapavičius, Kristinas 
Taukačikas ir Dainius Radzevičius. 

Siekdama didinti teismų sistemos 
viešumą ir atvirumą visuomenei 
Nacionalinė teismų administracija ir 
ateityje planuoja organizuoti komuni-
kacijos ir ryšių su visuomene moky-
mus teismų darbuotojams.  

Rugpjūčio pabaigoje „Vėžiakojo“ 
sodyboje (Trakų raj.) įvyko 4-oji  

Teisėjų padėjėjų asociacijos (toliau – 
TPA) organizuojama kasmetinė sporto 
šventė, kurioje teisėjų padėjėjai ir 
svečiai jėgas išbandė sportinėse 
rungtyse. 
 
Gausiai susirinkę teisėjų padėjėjai 
pirmiausiai išbandė komandinius 
žaidimus. Abejingų mažiausiai liko 
tinkliniui bei futbolui. Varžėsi mergi-
nos bei vaikinai. Finale kovojant 
abiejų lyčių komandoms, nugalėjo 
merginos. Besidžiaugdamos savo 
pergale, jos dėkojo padėjėjams už 
žaidimo metu  parodytą džentelme-
niškumą. Ne mažiau populiarios išliko 
estafetės bei „Proto kovų“ rungtys.  
 
Šventės dalyvius pasveikinęs TPA 
pirmininkas Darius Bolzanas paragino 
Lietuvos teismuose dirbančius kolegas 
visada palaikyti gerą sportinę formą ir 
dvasią, nes tai, anot jo, būtina poilsio 
dalis. 
 
Padėjėjus pasveikino ir Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 
Gintaras Kryževičiaus.  Savo sveikini-
me jis pasidžiaugė gražia TPA tradicija 
organizuoti sporto šventes. Anot 
G.Kryževičiaus,  tai puiki proga nefor-
maliai pabendrauti su kolegomis ir 
bičiuliais bei pasidalinti patirtimi. 
 
Teisėjų padėjėjai – rungčių nugalėtojai 
buvo apdovanoti TPA įsteigtais prizais 
bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
Teismų praktikos naujausiais biulete-
niais. 
 
TPA valdyba dėkoja visiems sporto 
šventės organizatoriams ir dalyviams, 
taip pat Aukščiausiajam Teismui už 
palaikymą. 

Rugsėjo 3 d. Panevėžio apygardos 
teisme prasidėjo neįprastai smagia 
nuotaika. Čia visą valandą koridoriuo-
se ir salėse klegėjo ir šurmuliavo 
Panevėžio pagrindinės mokyklos 
„Šaltinis“ moksleiviai, kurie teisme 
lankėsi kartu su savo klasės auklėtoja. 
Jaunieji svečiai vizito metu aktyviai 
domėjosi teisėjo profesija ir darbo 
pobūdžiu. 
 
Mokiniai turėjo galimybę apsilankyti 
baudžiamųjų ir civilinių bylų posėdžių 
salėse, sužinoti, kur posėdžio metu 
sėdi bylos šalys: teisiamieji, jų advoka-
tai, kiti bylos dalyviai. Aštuntokus 
domino ne tik posėdžio eiga, bet ir tai, 
kas gresia už melagingų parodymų 
davimą, arba kodėl kartais posėdžių 
salėse verkia mamos. 
 
Susitikimo metu moksleiviai net tik  
entuziastingai domėjosi teismo darbu, 

Bet ir patys demonstravo savo žinias 
apie Panevėžio teismus, dėstė savo  
nuomones apie tai, ką teismai veikia, 
drąsiai atsakinėjo į klausimus. Karštą 
mokinukų diskusiją sukėlė mirties 
bausmės nebuvimas mūsų šalyje.  
 
Rugsėjo 3 d. Panevėžio miesto apylin-
kės teismas, siekdamas sustiprinti 
visuomenės pasitikėjimą teismais bei 
vykdydamas miesto visuomenės 
teisinio švietimo misiją, pradėjo 
bendradarbiavimą su miesto gimnazi-
jomis ir mokyklomis.  

Vos prasidėjus naujiesiems mokslo 
metams teisme jau lankėsi Panevėžio 
„Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 
moksleivių grupė, kuri atidžiai stebėjo 
civilinės bylos pagal pareiškėjų pareiš-
kimą dėl daikto nuosavybės teisės 
įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto 
nustatymo teismo posėdžio procesą. 
 
Po teismo posėdžio moksleiviai neslė-
pė susidomėjimo stebėtu teismo 
posėdžio procesu ir patikino, kad 
jiems tokios priemonės – tai naudinga 
patirtis ateičiai tiek privačiame gyveni-
me, tiek renkantis teisininko profesiją. 

Rugsėjo 8–12 d.  Panevėžio miesto 
apylinkės teisme lankėsi Vokietijos 
Liuneno miesto apylinkės teismo 
(Amtsgericht Lunen) 8 teisėjų delega-
cija.  
 
Svečiai ne tik dalinosi darbo patirtimi 
su Panevėžio miesto apylinkės teismo 
teisėjais, bet ir dalyvavo Panevėžio 
pataisos namuose surengtoje konfe-
rencijoje „Bausmių vykdymo Lietuvoje 
ir Vokietijoje aktualijos ir ypatymai“, 
kurioje buvo analizuojamos pagrindi-
nės atitinkamos šalies bausmių vykdy-
mo sistemos gairės, ypatumai, prana-
šumai bei sistemos tobulinimo galimy-
bės.  
 
Be to, rugsėjo 11 d. Liuneno miesto 
apylinkės teismo svečių delegacija 
apsilankė Molėtų rajone įsikūrusiame 
Teisingumo ministerijos Mokymo 
centre, kur susipažino su šiame centre 
Lietuvos teisėjams bei kitiems teismo 
darbuotojams suteiktomis tęstinio 
mokymosi bei kvalifikacijos kėlimo 
galimybėmis. 
 
Rugsėjo 6 d. Lietuvos apeliaciniame 
teisme viešėjo Kazachstano, Kirgista-
no ir Tadžikistano atstovų delegacija, 
kuri domėjosi, kaip teismai teikia 
informaciją gyventojams ir bendrauja 
su žiniasklaida.  

Centrinės Azijos delegaciją teisme 
priėmė Lietuvos apeliacinio teismo 
pirmininkas Egidijus Žironas ir Teisėjų 
tarybos pirmininkė, Lietuvos apeliaci-
nio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
pirmininkė Laima Garnelienė.  
 
Svečiai domėjosi, kokia tvarka visuo-
menė ir žurnalistai gali susipažinti su 
bylų medžiaga, kaip saugomi asmens 
duomenys teismuose, ar žiniasklaidos 
atstovams leidžiama dalyvauti teismo 
posėdžiuose ir pan. 

 
Rugsėjo  18 d. Akmenės rajone, 
Šiaulių universiteto Balsių poilsio 
bazėje įvyko jau trečiasis  Šiaulių 
apygardos teismų darbuotojų 
sąskrydis.  Šiemet į renginį susirinko 
daugiau nei pustrečio šimto dalyvių. 
Kaip ir ankstesnėse šventėse  sąskry-
džio dalyviai rungėsi sporto aikštelėse,  
demonstravo menines programas. 
Šventes dalyvius nustebino Šiaulių 
apygardos teismo teisėjo Broniaus 
Zalagos pilotuojamas lėktuvas, virš 
poilsiavietės apsukęs keletą garbės 
ratų.  

Sąskrydžio dalyviams buvo perskaity-
tas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko Gintaro Kryževičiaus  
sveikinimas. Sveikinimo žodžius tarė ir 
kiti garbūs svečiai – Lietuvos apeliaci-
nio teismo pirmininkas Egidijus Žiro-
nas, Vilniaus miesto 2 apylinkės teis-
mo pirmininkė, Lietuvos Respublikos 
teisėjų asociacijos valdybos narė 
Daiva Kazlauskienė, Panevėžio apygar-
dos administracinio teismo pirminin-
kas Ramūnas Gadliauskas. 

„Tokios šventės padeda susitelkti, 
gerai nusiteikti ir darbui”, – kalbėjo 
Šiaulių apygardos teismo pirmininkas 
B.Kalainis. „Už tai mes visi turime būti 
dėkingi ir teisėjams, ir darbuotojams, 
šios šventės vienam iš organizatorių, 
iniciatorių, Šiaulių apygardos teismo 
teisėjui, Lietuvos Respublikos  Teisėjų 
asociacijos valdybos nariui Vidmantui 
Mylei, žinoma, ir pačiai asociacijai.“     

Informaciją pateikė teismų atstovai 
ryšiams su visuomene. 
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Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjui  Vidmantui Pauriui 

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjai Aldonei Biekšienei 

Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui 
Romualdui Januškai  

Vilniaus apygardos teismo teisėjai  Natalijai Cikoto 

Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjui  Albinui Baziliui 

Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjai Nijolei Bagdonienei 

Klaipėdos apygardos teismo teisėjai  Rasai Valentinienei 

Vilniaus apygardos teismo teisėjui  Henrichui Jaglinskiui 

Telšių rajono apylinkės teismo teisėjai  Editai Gailienei 

Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjui  Rimvydui Petrauskui 

Klaipėdos apygardos teismo teisėjui  Stasiui Valužiui 

Kauno miesto apylinkės teismo teisėjai  Aurelijai Naujokienei 

Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjai  Virginijai Jurkštienei 

Kauno apygardos teismo teisėjai Svetlanai Jurgaitienei 

Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjai  Daliai Pranckienei 

Panevėžio apygardos teismo teisėjui Arnoldui Šukaičiui 

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjui Jonui Špelveriui 

Panevėžio apygardos teismo teisėjui Algirdui Gapučiui 

Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjai Virginai Pankauskienei 

Kretingos rajono apylinkės teismo pirmininkei Raimondai Kulberkienei 

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininkui Rimantui Žilevičiui 

Kauno apygardos teismo teisėjai Birutei Bobrel 

Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjai Virginijai Kazlauskienei 

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pirmininkui Stanislovui Juocevičiui 

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotojui 
Donatui Vansevičiui 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai Janinai Januškienei 

Šiaulių apygardos teismo teisėjai Nijolei Matuzevičienei 

Kauno apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotojui 
Kęstučiui Gudynui 

S V E I K I N I M A I  B A L A N D Ž I O – R U G S Ė J O  M Ė N .  Š V E N T U S I E M S  

J U B I L I E J I N I A S  S U K A K T I S !  

N A C I O N A L I N Ė  T E I S M Ų  A D M I N I S T R A C I J A  

www.teismai.lt 

Sveikiname 

Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjui Donatui Dauniui 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui Vytautui 
Kursevičiui 

Vilniaus apygardos teismo teisėjui Stasui Lemežiui 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjui Antanui Simniškiui 

Utenos rajono apylinkės teismo teisėjai Vijolei Vitienei 

Vilniaus apygardos teismo teisėjai Lauretai Ulbienei 

Trakų rajono apylinkės teismo teisėjai Vitai Lučkauskaitei 

Panevėžio apygardos teismo teisėjai Zinai Mickevičiūtei 

Anykščių rajono apylinkės teismo teisėjai Vitalijai Ragauskienei 

Šiaulių apygardos teismo teisėjai Rasai Bartašienei 
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