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pasitikėjimo formulė

Prezidentė savo metiniame pranešime pažymėjo, jog 
„teisėjo mantija vėl tampa garbingos teisminės valdžios 
simboliu“. Šis sakinys apima nemažą pastarųjų metų 
įdirbį šalyje keičiant teismų komunikacijos strategijas, 
reformuojant teisėjų atrankos procedūras, atveriant 
sprendimus ir reorganizuojant teismų darbą. Panašu, 
jog visa tai ima keisti ir pasitikėjimo teismais lygį. Iki 
2012 m. pabaigos pasitikėjimas teismais beveik nesikeitė 
ir buvo gana žemas, tačiau naujausi sociologiniai tyrimai 
rodo, jog pasitikėjimas teismais paskutiniaisiais metais 
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Šiek tiek anksčiau sąvokos „etika“ ir „skaidrumas“ buvo tapatinamos – juk tai, kas 
priimta vadovaujantis etikos normomis, turi būti ir skaidru. Tačiau pastaruoju 
metu šie žodžiai pradėjo įgauti šiek tiek kitokius atspalvius – skaidrumas XXI a. 
tapo daugiau nei tik etika. Tad kas šiuo metu yra teisininko etika ir kas tai lemia, 
ką apie teisinių institucijų skaidrumą mano visuomenė?



Svarbiausia –  klientas

Galiausiai skaidrumas siejamas ne tik su viešumu, bet ir 
su subjektyvia patirtimi, įspūdžiais, susijusiais su konkrečia 
institucija, jos demonstruojamu noru įsiklausyti. Tyrimai 
rodo, jog žmonės net medikų profesionalumą linkę vertinti 
ne vien pagal gaunamo gydymo kokybę, bet ir pagal tai, 
kaip jie jaučiasi su jais bendraudami. bet kuri institucija, 
norinti užsitikrinti, jog bus vertinama kaip skaidri ir atvira, 
turi siekti ir to, kad su ja susidūrę žmonės jaustų, jog jiems 
skiriama pakankamai dėmesio. būtent dėl šios priežasties 
valstybinės institucijos visame pasaulyje skiria vis daugiau 
dėmesio tam, kaip jas vertina jų „klientai“ – šalies gyventojai. 
Siekiama viešai pristatyti konkrečius institucijų veiklos dar-
bo rodiklius, aiškiai leidžiančius susidaryti įspūdį, kokie yra 
jos esminiai tikslai, ir stebėti, kaip jų siekiama, pasirašomos 
įvairios „piliečių chartijos“, leidžiančios valstybinėms institu-
cijoms su gyventojais „sutarti“ dėl konkrečių aptarnavimo 
kokybės standartų (angl. service charter, public service users 
charter). kokį įspūdį žmogui palieka kreipimasis į teismą 
dėl procesinių dokumentų kopijų, kaip su juo elgiamasi 
atvykus į teismo posėdį – atrodo, jog ne tik klausimai, 
tiesiogiai susiję su teismo posėdžiais, gali nulemti ir tai, kaip 
suvokiamas paties teismo darbas. 
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„Tai, kiek aiškūs ir motyvuoti turi būti 
teismų sprendimai, vis dažniau tampa 
karštų diskusijų objektu.“

„Internetas leidžia vis didesniam 
skaičiui žmonių įsitraukti į diskusijas apie 
teismų sprendimus, tad neišvengiamai 
ir patys sprendimai atsiduria po vis 
stipresniu didinamuoju stiklu.“

„Skaidrumas XXI a. tampa kur kas platesnė 
sąvoka nei viešumas ar antikorupcija, tai 
tarsi investicija į pasitikėjimą, kai reikia 
peržiūrėti savo darbo principus.“
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Pasitikėjimą politine ir teisine sistema bei sąsajas su 
korupcija pastaruoju metu tyrinėjo nemažai teisės, kri-
minologijos ir sociologijos mokslininkų visame pasaulyje. 
Sunku kalbėti tik apie pasitikėjimą institucijomis, nekalbant 
apie jų skaidrumą. Pavyzdžiui, mokslininkai Sofie Ma-
rien ir Marcas Hooghe, išanalizavę 33 europos valstybių 
situaciją, teigia, jog žmonės, mažiau pasitikintys sistema, 
yra labiau linkę pateisinti neteisėtą elgesį ir patys elgtis 
nesąžiningai. Prie panašių išvadų priėjo kaimyninės estijos 
viešąjį sektorių neseniai tyrinėję akademikai Mari-Liis Sööt 
ir kadri Roo talu. Pasak jų, net patys valstybės tarnautojai 
bus mažiau linkę pasmerkti korupciją ir neetišką elgesį, jei 
nepasitikės institucija, kurioje dirba. Taigi pasitikėjimo stoka 
įvardijama ne tik kaip korupcijos pasekmė, bet ir kaip prie-
žastis, kuo mažiau pasitikima valstybinėmis ir politinėmis 
institucijomis, tuo didesnė tikimybė, kad jos bus vertina-
mos kaip neskaidrios. Tačiau pats skaidrumas šiais laikais 
suvokiamas visai kitaip nei prieš dešimtmetį.  

Skaidrumas yra aiškumas

besikeičiantys laikai diktuoja ir naujus skaidrumo apibrėži-
mus. kai internete galima rasti beveik viską, tampa akivaiz-
du, jog ir bet kurios institucijos skaidrumas – jau ne tik joje 
vykstančių procesų viešumas. 

Visų pirma skaidrumas yra aiškumas, o aišku yra tai, kas 
suprantama. argumentacijos, motyvų kokybė prisideda prie 
to, kaip žmonės vertina konkrečių sprendimų pagrįstumą, 
tuo pačiu – ir pačios institucijos skaidrumą. kontroversiškai 
tylusis JaV aukščiausiojo teismo teisėjas clarence Thomas, 
pernai Harvardo universitete kalbėdamas apie savo darbą, 
sakė: „Mes esame čia tam, kad rašytume taip, jog koks nors 
užsiėmęs žmogus arba kažkas prie savo virtuvės stalo galėtų 
paskaityti ir pasakyti: „nesutinku nė su vienu čia parašytu 
žodžiu, tačiau suprantu, kas čia pasakyta“.“ Tai, kiek aiškūs ir 
motyvuoti turi būti teismų sprendimai, vis dažniau tampa 
karštų diskusijų objektu. Vieni teigia, kad teisėjų pareiga yra 
ir patiems įsitraukti į teismų sprendimų aiškinimą, kiti – jog 
tą daryti turėtų specialūs „teisėjai spaudai“, treti – kad teisės 
apskritai aiškinti papildomai nederėtų. Taikliai apibendrino 
birželio mėnesio TeISMaI.LT numeryje kalbintas Šiaulių 
apygardos teismo pirmininkas V. kursevičius: „Tikėjimas tuo, 
kas buvo nuspręsta, labai svarbus šalims, nes leidžia labiau 
pasitikėti teismo ir teisėjo kompetencija.“ Teisė turbūt  

niekada nebus visiems vienodai suprantama ir paprasta. 
Tačiau kokybiški argumentai ir motyvai nebūtinai turi būti 
sudėtingi – parinktas teksto išdėstymo būdas, perdėtai 
techniškos kalbos vengimas taip pat prisideda prie aiškumo. 
Internetas leidžia vis didesniam skaičiui žmonių įsitraukti į 
diskusijas apie teismų sprendimus, tad neišvengiamai ir patys 
sprendimai atsiduria po vis stipresniu didinamuoju stiklu.

ima augti. naujausio Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto 
tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ rezultatai paro-
dė, jog, gyventojų vertinimu, teismai yra antra labiausiai 
korumpuota institucija Lietuvoje. Tiesa, dažnai pristatant 
tokius tyrimus pabrėžiama, jog didelė dalis į šį klausimą 
atsakiusiųjų gyventojų net nėra turėję tiesioginės su teis-
mais susijusios patirties. Tačiau sudėję tokį požiūrį į vieną 
lentyną su tyrimais apie ėmusį augti pasitikėjimą teismais 
gauname gana painią situaciją. 

rūta mrazauSkaitė
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus  
projektų vadovė

informacijos reikia čia ir dabar 

be to, skaidrumas reiškia paprastą, suprantamą ir aiškų 
informacijos pateikimą ir prieinamumą. Psichologas, 
nobelio ekonomikos premijos laureatas Danielis kahne-
manas, daug metų tyrinėjęs, kas lemia žmonių sprendimus, 
teigia, jog žmonės linkę vertinti dalykus pagal tai, ar lengvai 
prisimena su jais susijusias istorijas. Pasak jo, pasitikėjimas 
priklauso nuo informacijos rišlumo ir ar paprasta žmogui ją 
prisiminti bei apdoroti. Tad tai, kaip pateikiama informacija 
ir ar paprasta ją rasti, prisideda prie visuomenės požiūrio į 
instituciją. Teismų darbo viešumas laikais, kai informacijos 
apie pradedamas ar baigiamas bylas gausu žiniasklaidoje, 
siejamas ne tik su proceso viešumu. Daug įtakos turi ne tik 
tai, kiek ir kokios informacijos pateikia viešai patys teismai, 
bet ir kokia forma ji pateikiama, ar nesunkiai randama. 
Pavyzdžiui, ar nesunku susipažinti su bylos medžiaga, rasti 
konkrečius sprendimus. Žinoma, viešumas, kai kalbame 
apie teismo procesus, turi ribas, kad nebūtų pažeistos 
žmogaus teisės ar esminiai teismo veiklos principai. Tačiau 
„skait meninio amžiaus nafta“ vadinami atviri duomenys 
turi potencialo ne tik kalbant apie kur kas akivaizdesnę 
naudą atveriant finansinius duomenis, bet ir teikiant su 
teismų darbu susijusią informaciją. ar lengvai ir atvirai 
prieinami duomenys apie posėdžius, ar nesunku rasti in-
formacijos apie teismų krūvius, ar visuomenei pateikiamos 
gairės, kaip reikėtų vertinti teismų darbo efektyvumą? kuo 
paprasčiau žmogui rasti informaciją apie konkrečią insti-
tuciją, kuo trumpiau tai trunka, tuo ir pati institucija kelia 
daugiau pasitikėjimo, tuo skaidresnė ji gali atrodyti.

Skaidrumas XXI a. tampa kur kas platesnė sąvoka nei 
viešumas ar antikorupcija, tai tarsi investicija į pasitikėjimą, 
kai reikia peržiūrėti savo darbo principus. klausimai, ku-
riuos kelia šis procesas, visiškai nauji, tad reikalauja ir nau-
joviško požiūrio. Tos Lietuvos institucijos, taigi ir teismai, 
kurios pradės kelti klausimus, susijusius su tuo, koks turėtų 
būti jų veiklos aiškumo standartas, kurios ryšis peržiūrėti 
tai, kaip jos pateikia informaciją, bendrauja su žmonėmis ir 
ar jų „klientai“ gerai vertina jų pastangas, turi daug poten-
cialo tapti lyderėmis ir pasitikėjimo reitinguose. 
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Geri ir teisinGai priimami 
sprendimai viSuomenėS 
paSitikėjimo negarantuoja

„Komentaro nebus – vyksta ikiteisminis 
tyrimas“ – šį gana paplitusį teisėjų ir 
prokurorų posakį, regis, išgirsime vis rečiau. 
Teisėjų tarybos sprendimas žiniasklaidai ir 
visuomenei informaciją teikti ne tik apie 
nagrinėjamas bylas, bet ir apie priimtus 
teismo sprendimus ikiteisminiame tyrime 
užtikrino dar efektyvesnį jos perdavimą. 
Apie tai, su kokiais iššūkiais teikdami 
informaciją ikiteisminio tyrimo metu susiduria 
prokurorai ir teisėjai, kas – informacijos 
slėpimas ar sklaida – gali labiau apsunkinti 
ikiteisminį tyrimą, TEISMAI.LT kalbėjosi su 
Lietuvos Respublikos prokuratūros 
generalinio prokuroro pavaduotoju 
Dariumi RAuLuŠAIčIu.

kaip vertinate neseniai įsigaliojusį teisėjų tarybos 
sprendimą žiniasklaidai ir visuomenei informaciją 
teikti ne tik apie nagrinėjamas bylas, bet ir apie  
priimtus teismo sprendimus ikiteisminiame tyrime?

Visus sprendimus, kurie vienaip ar kitaip didina visuome-
nės informuotumą apie baudžiamosios teisės veikimo prin-
cipus, teisėjų ir prokurorų sprendimų priėmimo „virtuvę“ 
bei taisykles, kuriomis vadovaujamasi tokius sprendimus 
priimant, vertinu labai gerai. Ir šiuo atveju tikrai negali būti 
jokios skirties tarp baudžiamojo proceso stadijų. 

kartais sprendimai, priimami ikiteisminio tyrimo metu, 
visuomenei kelia nerimą dar labiau nei galutiniai teismų 
sprendimai, priimami teisme išnagrinėjus bylas. Greičiausiai 
taip yra dėl to, kad ikiteisminis tyrimas paprastai pradeda-
mas iškart po vieno ar kito visuomenei svarbaus įvykio, nu-
sikaltimo, kai apie tai daug rašoma ir kalbama žiniasklaidoje, 
kai tai dar yra karšta ir aktualu. Galutiniai teismų sprendimai 
dažnai priimami po kelerių metų nuo įvykio, kai aistros jau 
šiek tiek nurimusios ir visuomenės dėmesys atvėsęs. Todėl 
tinkamas teisėsaugos institucijų komunikavimas ikiteisminio 
tyrimo metu, mano nuomone, yra netgi svarbesnis nei infor-
macijos teikimas apie galutinius teismų sprendimus. 

kokia iš to nauda visuomenei ir pačiai teismų sistemai, 
prokuratūrai? 

ne vieną kartą esu pastebėjęs, kad proaktyvus informacijos 
teikimas visuomenei apie atliekamus ikiteisminius tyrimus 
iš esmės lemia jos tikslumą ir didesnį palankumą pačiai 
teisėsaugai. Jei prokurorai ar teismai patys teikia informaciją 
apie visuomenę jaudinančius dalykus, bent jau didžiojoje 
dalyje žiniasklaidos ji pateikiama būtent tokia, kokia ir buvo 
perduota. Tais atvejais, kai dėl vienų ar kitų priežasčių teisė-
sauga vengia teikti informaciją, žiniasklaida pati ją susirenka 
iš kitų šaltinių, ir tai lemia mažesnį jos tikslumą, kartais ji 
būna apskritai klaidinga, o ir teisėsaugos institucijos tuomet 
nepelnytai dažniau apibūdinamos nepalankiai.  

kiek ir kaip, jūsų nuomone, prokurorai ir teisėjai gali 
komentuoti ikiteisminį tyrimą jam nepakenkdami?

Labai konkretaus atsakymo į šį klausimą negali būti, nes visi 
ikiteisminiai tyrimai skirtingi, todėl kiekvienu atveju galioja 
atskira riba, kada per daug ankstyvas aplinkybių atskleidimas 
gali pakenkti jo sėkmei. Tačiau esu tikras, kad tiek prokurorai, 
tiek teisėjai tą ribą puikiai jaučia ir gali rasti būdų, kaip infor-
maciją apie tyrimą pateikti jam nepakenkiant, o kai kuriais 
atvejais iš to gaunant net ir tam tikros naudos. kita vertus, 
jei, pavyzdžiui, teisėjas, siekdamas paaiškinti savo priimtą 
sprendimą, suabejotų, ar ikiteisminio tyrimo duomenų 
atskleidimas nepakenks jo sėkmei, jis visada galėtų tai aptarti 
su ikiteisminį tyrimą organizuojančiu prokuroru. Turime 
bendrauti ir bendradarbiauti – kito kelio nėra. 

paaiškinkite ikiteisminio tyrimo tikslus ir ko juo  
siekiama. kuo čia gali pakenkti viešumas? Gal galite 
pateikti pavyzdžių, kada viešumas pakenkė tyrimui? 

Ikiteisminiu tyrimu siekiama atskleisti nusikalstamas vei-
kas, jas ištirti ir sudaryti prielaidas teismui vykdyti teisin-
gumą. Manau, nesunku suvokti, jog ne laiku ir ne vietoje 
atskleisti tam tikri tyrimo duomenys tikrai gali apsun-
kinti tolesnį ikiteisminį tyrimą, užkirsti kelią nusikaltimo 
atskleidimui ar ištyrimui. akivaizdu, jog pateikus informa-
ciją apie, tarkim, tyrimo metu taikomus slapto pobūdžio 
veiksmus, tikėtis, kad jie ateityje duos kokį nors rezultatą 
būtų neprotinga. 

Vis dėlto kiekvienu atveju reikia vertinti konkretų tyrimą, 
jo metu surinktus duomenis, tyrimo stadiją, planuojamus 
veiksmus ir daugelį kitų aplinkybių. Ir nors viskas skamba  
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Gabija vaiČeLiŪNaitė 
nacionalinės teismų administracijos 
komunikacijos skyriaus specialistė
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ganėtinai painiai, turėčiau pasakyti, kad praktikoje tiek pro-
kurorai, tiek teisėjai tas ribas tikrai geba rasti. asmeniškai aš 
negalėčiau įvardyti nė vieno atvejo, kai prokuroro ar teisėjo at-
skleista informacija, komentuojant atliekamą ikiteisminį tyrimą 
ar jo metu priimtus sprendimus, būtų realiai pakenkusi tyrimo 
sėkmei. Daug dažniau susiduriama su situacijomis, kai tyrimus 
apsunkina iš kitų šaltinių viešumoje atsiradusi informacija. 
Tai gali būti ir proceso dalyvių pateikiama informacija iš jiems 
privalomai įteikiamų procesinių dokumentų, ir jų pačių paaiš-
kinimai žiniasklaidai apie duotus parodymus, taip pat tyrimo 
veiksmus mačiusių asmenų pateikiama informacija ir kt.     

suprasti vienų ar kitų priimtų sprendimų ir juos nulėmusių 
aplinkybių. Ir tai tikrai nėra tik visuomenės problema. bent 
jau dalį atsakomybės dėl tokios situacijos turėtų prisiimti ir 
tokių sprendimų autoriai – prokurorai ir teisėjai. Jei pasta-
riesiems tikrai nuoširdžiai rūpi menkas visuomenės pasiti-
kėjimas jų atstovaujamomis institucijomis, visi pirmiausiai 
turėtų galvoti apie savo veiklos, savo priimamų sprendimų 
aiškinimą ir tinkamą pristatymą visuomenei. 

esu įsitikinęs, kad net pats sudėtingiausias sprendi-
mas gali būti paaiškinamas paprastai ir suprantamai, ir jei 
yra bent vienas tuo suinteresuotas žmogus, tai turi būti 
daroma. neabejoju, kad beveik absoliuti dauguma teisėjų 
ir prokurorų priimamų sprendimų teisine prasme yra geri 
ir teisingi, tačiau tik vienetai iš jų yra tinkamai paaiškinami 
ir pateikiami visuomenei. Pasikeitus šiai situacijai, laimė-
tų visi – didėtų visuomenės teisinis išprusimas, mažėtų 
atskirtis tarp teisėsaugos ir visuomenės, o tai neabejotinai 
lemtų ir didėjantį visuomenės pasitikėjimą. 

Gal galite pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip  
informacija visuomenei yra arba turėtų būti  
teikiama ikiteisminio tyrimo stadijoje? 

Pavyzdžiui, kai paleidžiamas suimtasis, įtariamas dėl kokio 
nors rezonansinio nusikaltimo, didžiąją visuomenės dalį 
nuramintų tiesiog paaiškinimas, kad taikytas suėmimas 
nebuvo bausmė ir asmens paleidimas iš suėmimo nereiš-
kia jos pabaigos, kad iš pateiktų duomenų teisėjas mato, 
jog ikiteisminio tyrimo pareigūnai ir prokurorai jau atliko 
svarbiausius veiksmus ir surinko visus pagrindinius duome-
nis, todėl įtariamasis būdamas laisvėje jau negalės pakenkti 
tyrimui.

Šiuo atveju pagrindinė problema, mano nuomone, 
yra ne tai, kad nėra kaip paaiškinti priimto sprendimo 
nepakenkiant ikiteisminio tyrimo sėkmei, o labiau tai, 
jog dažnai tiesiog nenorima to daryti. Vieni prokurorai 
ar teisėjai nejaukiai jaučiasi prieš televizijos kameras ir 
tokių situacijų vengia, kiti mano, kad niekam nieko neturi 
aiškinti ir pan. Tad pasakymas, kad niekas nebus komen-
tuojama siekiant nepakenkti ikiteisminiam tyrimui, dažnai 
tebūna priedanga dėl jau minėtų priežasčių. Todėl aš 
labai linkėčiau visiems kolegoms prokurorams ir teisėjams 
iš esmės keisti požiūrį į informacijos teikimą apie ikiteis-
minius tyrimus nuo dabar paplitusio „kodėl turėčiau?“ į 
„kodėl negaliu?“   

kodėl svarbu visuomenę informuoti dar tuo metu, kai 
vyksta tyrimas? juk  iki galutinio sprendimo ir bausmės 
arba išteisinimo dažnai tenka dar gerokai palaukti.

Ikiteisminiame tyrime, ypač ankstyvosiose jo stadijose, dar 

nėra galimybės daryti jokių kategoriškų išvadų ir apibendri-

nimų, nors visuomenė to laukia ir tam tikra prasme daro 

spaudimą teisėsaugai. Dažnai jau kitą dieną po kokio nors 

rezonansinio nusikaltimo daugelis žmonių turi susidarę savo 

nuomonę ir dėl kaltų asmenų, ir dėl jiems taikytinos atsako-

mybės, o tai yra dar vienas iššūkis, kurį tenka įveikti teisė-

saugai teikiant informaciją apie vykstantį ikiteisminį tyrimą. 

Prokurorai ir teisėjai turi įtikinamai ir suprantamai paaiškinti, 

kodėl negalima asmens nubausti čia ir dabar, kam reikalinga 

daugybė įvairių procesinių procedūrų, kokia taikomų kardo-

mųjų ar kitų prievartos priemonių paskirtis, kuo tai skiriasi 

nuo bausmės. Sutinku, kad informacijos teikimas visuomenei 

ikiteisminio tyrimo metu yra gerokai sudėtingesnis užsiėmi-

mas, nei sprendimo paskelbimas bylą išnagrinėjimus.

dažnai teigiama, kad nuomonę apie teismus, prokuratūrą 
ir kitas institucijas formuoja žiniasklaida. kiek, jūsų  
nuomone, čia svarbus pačių teisėjų ir pareigūnų vaidmuo? 

Žemas visuomenės pasitikėjimas teismais ir prokuratūra 

didele dalimi yra nulemtas būtent žmonių negebėjimo 

„Esu įsitikinęs, kad net pats sudėtingiausias 
sprendimas gali būti paaiškinamas paprastai 
ir suprantamai, ir jei yra bent vienas tuo 
suinteresuotas žmogus, tai turi būti daroma.“

komeNtuoja 
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Sprendimas teikti informaciją apie priimtus teismo 
sprendimus ikiteisminiame tyrime, mano nuomone, 
yra logiškas ir teisingas. kadangi teisingumo vykdymas 
teismuose apima įvairius sprendimus įvairiose tyrimų ar 

Mano nuomone, ikiteisminio tyrimo duomenys, kurių 
pagrindu prokurorai kreipiasi į teismą dėl kardomų-
jų priemonių skyrimo ar kitų procesinės prievartos 
priemonių taikymo, dažnai yra per daug slepiami nuo 
visuomenės. Tokiose bylose teismas, priimdamas spren-
dimus, kartais patenka į kontroversiškas situacijas. ypač 
tais atvejais, kai teisėjo sprendimas neatitinka tam tikros 
visuomenės dalies ar žiniasklaidos išankstinės nuomo-
nės, ir teismas negali paaiškinti savo sprendimo motyvų. 
Teisėjų tarybos sprendimą žiniasklaidai ir visuomenei 
informaciją teikti ne tik apie nagrinėjamas bylas, bet ir 
apie priimtus teismo sprendimus ikiteisminiame tyrime, 
vertinu teigiamai – jis įtvirtino tą gerąją praktiką, kuri 
jau anksčiau buvo pradėta formuoti viešinant ir aiški-
nant teismų sprendimus. 

Vis dėlto reikia pasakyti, kad ikiteisminio tyrimo teisėjo 
teisė komentuoti savo sprendimus vertintina nevienareikš-
miškai, nes įstatyme (LR bPk 177 str. 1 d.) numatyta, jog tik 
prokuroras suteikia leidimą paviešinti ikiteisminio tyrimo 

bylų nagrinėjimo stadijose, konkretūs paaiškinimai apie 
procesą, ypač kai kalbame apie visuomenei didelę reikš-
mę turinčius įvykius, yra būtini. 

Iš teisėjų, priimančių sprendimą ikiteisminio tyri-
mo metu, žurnalistai tikisi paprastų ir aiškių atsakymų 
į sudėtingus klausimus. Paprastai tai galime paaiškinti 
tokia formule: kas, kur, kada, kodėl ir kaip? Šiuo atveju 
labai svarbus bendradarbiavimas – siekiant užtikrinti, kad 
teikiant ikiteisminio tyrimo duomenis liktų patenkinti 
tiek žurnalistai, tiek teisėjai ir prokurorai, būtina bendrauti 
ir aiškinti aplinkybes, kurias galima atskleisti, o kurių ne. 
Ikiteisminio tyrimo komentavimo praktika įvairiose šalyse 
labai skirtinga, tačiau tinkamiausiai šis procesas, mano 
nuomone, įgyvendinamas Skandinavijos šalyse. 

duomenis. Paisydami įstatymo raidės, teisėjai, kurie atsisako 
komentuoti savo sprendimus ikiteisminio tyrimo metu, yra 
teisūs, tačiau aš asmeniškai vadovaučiausi Teisėjų tarybos 
rekomendacijomis ir komentuočiau bei motyvuočiau 
savo sprendimus ikiteisminio tyrimo klausimais, kiek tai 
nekenkia pačiam tyrimui. Savo kolegas, ikiteisminio tyrimo 
teisėjus, skatinčiau kiek įmanoma labiau vengti uždarų 
teismo posėdžių, ypač sprendžiant klausimus dėl suėmimo 
skyrimo. Įstatymas suteikia teisę tokius klausimus nagri-
nėti viešai, ir esu įsitikinęs, kad viešas suėmimo klausimo 
nagrinėjimas turi būti ne išimtis, o taisyklė, juo labiau kad 
įtariamasis ir jo gynyba turi teisę susipažinti su duomeni-
mis, kurie yra prašymo suimti pagrindas.  

kalbėdamas apie tai, kiek konstruktyvus teismo ir 
prokurorų bendradarbiavimas aiškinant visuomenei teis-
mų sprendimus, turėčiau pasakyti, jog prokurorai mažai 
linkę bendradarbiauti aiškinant teismų sprendimus. Šitaip 
teigiu remdamasis tuo, ką matau ir girdžiu iš savo kolegų, 
nes nesu ikiteisminio tyrimo teisėjas. Viena vertus, tai su-
siję su tuo, jog ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai ne 
visada būna palankūs prokurorui, kita vertus, prokuratūra 
vadovaujasi savo vidaus taisyklėmis, pavyzdžiui, rekomen-
dacijomis dėl ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo, ku-
rios aiškiai orientuotos į kuo mažesnį ikiteisminio tyrimo 
viešumą. neatskleidžiant ikiteisminio tyrimo duomenų, 
sunku komentuoti bet kokį sprendimą, nes tuomet jis 
bus be motyvų, vadinasi, neįtikinamas ir neišsamus. 

dainius radzeviČiuS
Žurnalistas, Lietuvos žurnalistų 
sąjungos pirmininkas
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trys gyvenimo istorijos

aplinkybės buvo tokios: vidurinės mokyklos mokytojai ėmė 
smarkiai blogėti regėjimas. Ji negalėjo atskirti veidų, buvo 
sunku vaikščioti koridoriais neatsitrenkiant į daiktus, sienų 
kampus, žmones. Labai geras apšvietimas šiek tiek lengvino 
padėtį. Mokytoja prašė direktoriaus įrengti geresnį apšvie-
timą klasėje, kurioje dirba, leisti dirbti visada toje pačioje 
klasėje, kad nereikėtų vaikščioti į kitas klases, ir neskirti jai 
budėjimų koridoriuose pertraukų metu, kas buvo įprasta 
visų mokytojų pareiga. Direktorius manė, kad prašoma 
akivaizdžiai per daug: dėl budėjimų dar galima būtų galvoti 
apie kitokį grafiką, bet įrengti papildomą apšvietimą – tai jau 
reikalautų didelių finansinių išlaidų ir dar nežinia, ar padė-
tų dėl to vis prastėjančio regėjimo. Pedagogė toliau dirbo 
klasėje, kur buvo įprastas apšvietimas. Regėjimas dar pablo-
gėjo, kol galiausiai teko išeiti iš darbo. Prasidėjo byla teisme, 
nes mokytoja reikalavo žalos atlyginimo iš darbdavio, kuris 
nesiėmė beveik jokių priemonių, kad darbo sąlygas pritaiky-
tų pagal jos sveikatos būklę.

Pirmojoje instancijoje ieškovė pralaimėjo, tačiau aukš-
čiausioje instancijoje jai buvo priteistas žalos atlyginimas – 
didelė suma, atsižvelgiant dar ir į tai, kad darbdavys ne tik 

kad nesiėmė priemonių darbo vietai pritaikyti, bet ir atsi-
sakymu patenkinti darbuotojos prašymą sukėlė sveikatos 
pablogėjimą. 

kitas pavyzdys. kompanija X. dalį savo verslo nutarė 
parduoti stambiam klientui, kartu perduodama ir tai veiklai 
vykdyti reikiamą skaičių darbuotojų. Įvyko darbuotojų 
padalijimas – vieni palikti senoje kompanijoje, kiti perduoti 
naujam darbdaviui. ką perkelti, ką palikti, sprendė darbdavys 
ir padarė tai labai paprastai: perkėlė tuos, kurie tuo metu 
dirbo su verslo dalį perimančiu klientu. Iš pradžių jokių ginčų 
nebuvo, tačiau po dvejų metų senoji kompanija bankrutavo 
ir neperkelti darbuotojai tapo bedarbiais. Ieškinys teismui 
buvo formuluojamas taip, kad senasis darbdavys, neper-
keldamas darbuotojų, padarė jiems didelę žalą, kurią turėtų 
atlyginti.  

Dar vienas atvejis. Susana dirbo gatvių šlavėja savival-
dybės įmonėje. Po atliktos nedidelės operacijos, kurios 
metu buvo pažeisti nervų centrai, Susana neteko galimybės 
vaikščioti. aštuoniolika mėnesių užtruko nedarbingumas ir 
gydymasis vis tikintis, kad Susana ir vėl galės vaikščioti ir grįš 
į darbą. Tačiau taip neįvyko. akivaizdu, kad gatves šluoti sė-
dint invalido vežimėlyje tapo neįmanoma. negalima sakyti, 
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Šiemet europos darbo teismų teisėjų asociacijos kongre-
sas vyko Liublianoje. Diskusijų tema – nacionalinio teisėjo 
santykiai su europos Teisingumo Teismu. kai konkrečioje 
byloje sprendžiama, ar nacionalinės teisės nuostatos neprieš-
tarauja eS teisei, galima prieš surašant galutinį sprendimą 
paklausti Teisingumo Teismo nuomonės. Tačiau čia priside-
da dar keli esminiai punktai: jeigu jau reikia klausti, tai kaip ir 
kada. o ir gavus atsakymą, kurio tenka laukti kartais ir dvejus 
metus, ne visada paaiškėja, kaip spręsti konkrečią bylą. 

antidiskriminacijos teisės ypatumai Nyderlanduose

antidiskriminacijos idėjos suformavimas ir išplėtojimas eS 
teisėje, ko gero, yra vienas iš reikšmingiausių ir didžiausią įtaką 
darbo santykiams darančių reiškinių nuo pat samdomojo 
darbo atsiradimo. Tai yra ar bent jau galėtų būti instrumentas, 
naudojamas norint suvaldyti darbdavio ne visuomet pagrįstus 
siekius, gintis nuo nelygybės ir priekabiavimo. Pirmosios kovos 
su diskriminacija direktyvos buvo priimtos dar 1970 m. Daug 
kartų keistos ir tobulintos, 2000 m. jos įgavo dabar galiojančią 
redakciją ir yra antidiskriminacijos teisės, jeigu leisite, kodeksas.2 
Vienas iš antidiskriminacijos teisės ypatumų – įrodinėjimo 
naštos perkėlimas atsakovui, kuris kaltinamas diskriminavęs. 

Štai nyderlandų teismų praktikoje su  šia nuostata susijęs, 
pavyzdys atrodo taip: Šeila, 55 metų amžiaus moteris, pamatė 
naujai atsidarančios „Starbucks“ kavinės skelbimą: „Ieško-
me entuziastingų žmonių!“ Šeila buvo entuziastinga, todėl 
nusiuntė potencialiam darbdaviui savo prašymą ir gyvenimo 
aprašymą. Ji negavo jokio atsakymo. Po dviejų mėnesių ji 
apsilankė jau atidarytoje kavinėje „Starbucks“ ir pamatė, kad 
visi darbuotojai yra ne vyresni nei dvidešimtmečiai. Ji dar kartą 
parašė „Starbucks“ klausdama, kodėl ji nebuvo pakviesta į 
darbo pokalbį. Tačiau ir vėl negavo jokio atsakymo. Vien tik 
su tokia informacija Šeila pradėjo bylą teisme, teigdama, kad 
buvo diskriminuojama dėl amžiaus. 

Įrodinėjimo naštos perkėlimo atsakovui nuostatos yra 
perkeltos į nyderlandų teisę pažodžiui iš Direktyvų teksto, 
kaip kad dažniausiai yra valstybių narių įstatymuose, tačiau 
nyderlandų teismas, nagrinėdamas dvi beveik analogiško 
turinio bylas, kai darbdavys be jokių motyvų net nekviečia 
pretendento į darbo pokalbį, pateikė klausimus europos 
Teisingumo Teismui. Jis teiraujasi, ar darbuotojas, kuris  

2 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/eb įgyvendina vienodo 
požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės pri-
klausomybės; 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/eb nustato 
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus.
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kad savivaldybė buvo blogas darbdavys: dėl užsitęsusio ne-
darbingumo neturėjo jokių priekaištų ir net išnaudojus visus 
ligos trukmės limitus iš darbo neatleido. negana to – siuntė 
Susaną į papildomus kursus, kuriuose jai visai neblogai sekėsi, 
ji pasirengė dirbti kanceliarijoje, tvarkyti dokumentus ir pan. 
Tačiau atitinkama pareigybė savivaldybės kanceliarijoje buvo 
aukštesnio lygmens, negu gatvių šlavėjos, todėl jai užimti 
reikėjo dalyvauti konkurse, kurio ji nelaimėjo. Tuomet buvo 
atleista iš darbo dėl neįgalumo. Teisme Susana motyvavo, 
kad turėjo būti priimta dirbti be konkurso, nes mokymus 
ji sėkmingai baigė, be to, tokiam darbui apskritai konkursas 
nereikalingas. Darbdavys teigė, kad tikrai viską padarė dėl 
Susanos perkvalifikavimo, tačiau konkursas yra privalomas 
visiems ir neįgaliajam negali būti teikiamos privilegijos vien 
dėl to, kad jis neįgalus. Žemesnieji teismai manė taip pat,  

Lietuvoje darbuotojai daugiausia bylinėjasi dėl neišmokėto 
atlyginimo arba dėl neteisėto atleidimo iš darbo. Ginčų po-
būdis parodo darbo santykių kultūrą plačiąja prasme: tik labai 
dideli darbuotojų teisių pažeidimai patenka ant darbų ginčų 
komisijų ir teisėjų stalo, o dėl pačių darbo sąlygų, pagalbos ir 
pagarbos tam, kuris dirba, beveik jokių reikalavimų nekeliama.   

Senųjų europos Sąjungos valstybių narių teismai jau 
penkiolika ar dvidešimt metų nagrinėja ieškinius dėl dis-
kriminacijos ar priekabiavimo darbe, netinkamai suteiktų 
atostogų, dėl teisių, pažeistų vykdant verslo perkėlimą. 

Jau 1994 m. buvo įkurta europos darbo teismų teisėjų 
asociacija (toliau – asociacija). Jos įkūrėjui collinui Sara kilo 
idėja įkurti tokią teisėjų asociaciją, kurioje būtų galima dis-
kutuoti apie tai kokios bylos yra gaunamos ir kaip jas spręsti. 
Šiuo metu asociacijos prezidentas ir Jungtinės karalystės ir 
Velso Darbo tribunolo teisėjas teigia, kad nenorėta apsiriboti 
tik savo valstybe. Radus bendramintį ir bendražygį teisėją, 
profesorių alaną nealą, kuris „visus pažinojo“ europos Sąjun-
gos komisijoje, buvo gautas pritarimas šiai idėjai ir parama. 
eS tuo metu dar nebuvo tokia didelė kaip dabar, tačiau idėja 
pasirodė gyvybinga. Pirmasis kongresas įvyko 1996 m., o įsto-
jus naujoms valstybėms narėms paaiškėjo, kokie dideli yra 
valstybių teismų praktikos skirtumai. Per dvidešimt asociaci-
jos gyvavimo metų sukaupta daugybė pavyzdžių, kaip darbo 
bylos nagrinėjamos įvairiose valstybėse. 

teisės pažeidimų pinklės

Teisėjai ir teisininkai žino, kad galima valandų valandas 
kalbėtis apie bylas: kokia ten buvo situacija, kaip ją sprendė 
ir kaip tas sprendinys buvo „sugriautas“ arba paliktas galioti 
aukštesniojo teismo. kartais rasti sprendimą padeda vien tai, 
kad apie savo sprendžiamą bylą gali papasakoti kolegai – dar 
nebaigęs pasakojimo, klausydamas savęs paties, atrandi esmi-
nį momentą, kur yra teisės pažeidimas ir kaip reikia jį „išpai-
nioti“. Pakankamai gerą supratimo laipsnį arba gylį pasiekti yra 
sunkiau dar ir dėl to, kad į nacionalinės teisės turinį smarkiai 
įsiterpia europos teisė, reguliuojanti, pavyzdžiui, darbo teisės 
srityje, laisvo darbuotojų judėjimo, įmonių ar verslo perkė-
limo, darbuotojų informavimo, darbo laiko organizavimo 
principus. Ir, žinoma, antidiskriminacijos teisė, kuri Lietuvos 
teismams vis dar „nepažįstama ir nepripažįstama“ (bylų teis-
muose atvejus galima skaičiuoti ant vienos rankos pirštų), o 
senesnių eS valstybių narių teismuose – kasdienė praktika.   

1 Gaynor Meikle‘s case, Susan archibald‘s case, http://www.out-law.
com/page-4701

„Kartais rasti sprendimą padeda vien 
tai, kad apie savo sprendžiamą bylą 
gali papasakoti kolegai – dar nebaigęs 
pasakojimo, klausydamas savęs paties, 
atrandi esminį momentą, kur yra teisės 
pažeidimas ir kaip reikia jį „išpainioti.“
kaip ir darbdavys. Tačiau kasacinį skundą nagrinėjęs teismas 
suabejojo, ar tikrai savivaldybė padarė viską, kad rastų darbą 
buvusiai šlavėjai Susanai, ar tikrai ne itin sudėtingo turinio 
kanceliarinė pareigybė turi būti užimama konkurso būdu ir ar 
tikrai šiuo atveju neturi būti teikiama pirmenybė neįgalia ta-
pusiai darbuotojai? byla grąžinta nagrinėti iš naujo, nors ir iki 
tol jau tęsėsi penkerius metus. nors laimėjimas dar ne galuti-
nis, Susana iš karto tapo neįgaliųjų teisių gynimo žvaigžde ir 
aktyviste, ji dalina interviu televizijoms ir laikraščiams, pradėjo 
rašyti savo tinklaraštį ir laukia, kaip bus išspręsta jos byla1.  

atsiskleidė teismų praktikos skirtumai

Jau ėmėte stebėtis teismų darbu ir kritikuoti? Tada žinokite, 
kad sprendimą dėl gatvių šlavėjos Susanos priėmė Jungtinės 
karalystės Lordų rūmai. Ir kiti du pateikti pavyzdžiai, kaip jau 
supratote, yra nelietuviški, nes Lietuvoje tokių bylų nebūna. 



prekyboS 
žmonėmiS 
priežastis – 
godumas
Vis dažniau Lietuvos teisėsaugos atstovai, 
siekdami plėsti savo žinias ir domėdamiesi 
užsienio praktika panašaus pobūdžio bylose, 
bendrauja su užsienio šalių teisininkais. 
Neseniai mūsų šalies teisėsaugininkai 
ir teisėjai Lietuvoje susitiko su JAV 
federaliniu prokuroru Danieliumi VEISu. 
Susitikime buvo aptariamos prekybos 
žmonėmis problemos, dalytasi 
baudžiamojo persekiojimo šiose bylose 
patirtimi. Ne vienerius metus šioje 
srityje dirbantis JAV federalinis 
prokuroras TEISMAI.LT sutiko 
atsakyti į kelis klausimus apie
itin jautrią šiuolaikinės 
visuomenės problemą.

aurelija žutautieNė
TeISMaI.LT žurnalistė
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3 Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas 2012 m. balandžio 19 d. 
byloje c-415/10 Galina Meister prieš Speech Design Carrier Systems GmbH.
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darbo ieškančių asmenų registracija, apskaita bei informa-
vimu, <...> todėl neinformuodamas (aldonos – aut. past.) 
apie naujų darbuotojų priėmimą darbdavys nepadarė jokio 
pažeidimo, kurį būtų galima prilyginti atsisakymui priimti į 
darbą, be to, dar ir diskriminuojančiais motyvais.“ 

kai teisėjai vis dar mano, kad darbdavys apskritai neturi 
pareigos atsakyti asmeniui, kuris prašosi priimamas į darbą, 
tai visavertės diskusijos apie galimą diskriminavimą ir įrodinė-
jimo naštos paskirstymą neįmanoma net pradėti. 

teisėjai – vieni iš lyderių, „užkuriančių“ diskusijas

Šių kelių pavyzdžių palyginimas akivaizdžiai parodo, koks 
didelis gali būti atotrūkis tarp teisėjų mąstymo vienoje ir 
kitoje valstybėje ir kokie visiškai skirtingi sprendimai gali būti 
priimami panašiose situacijose. 

kaip sako Graikijos teisėja andrianna Papadopoulu, 
taikydami antidiskriminacijos teisę mes bandome pakeisti 
visuomenę, kuri yra ne tik inertiška ir nepaslanki permai-
noms, bet ir gudriai slapsto savo nesutikimą keistis. Ji pami-
nėjo tokį atvejį: juodaodis R. prašymą priimti į darbą užpildė 
ir nusiuntė internetu. Jis gavo atsakymą, kad yra tinkamas, 
buvo pakviestas atvykti įsidarbinti konkrečią dieną ir konkre-
čią valandą. Tačiau atvykus į įmonės biurą jam tiesiog buvo 
pasakyta: eikite namo, jūsų šiandien nepriims. Jis pasiskundė 
lygių galimybių kontrolieriui. Pradėtas tyrimas, potencialiam 
darbdaviui buvo nusiųstas paklausimas dėl įvykio. Gautas 
atsakymas, kad R. apskritai paskirtą valandą neatvyko, todėl 
buvo priimtas kitas pretendentas. Labai sunku įrodyti faktą, 
kad pretendentas atvyko laiku arba kad apskritai atvyko, 
nebent būtų iš anksto pasiruošta tokiai įvykio eigai ir pasirū-
pinta priemonėmis atvykimui užfiksuoti.

Vykstančių pasikeitimų kontekste teisėjai gali būti vieni iš 
lyderių, patys savo sprendimais sukeliantys nuomonių ir po-
žiūrių slinktis, „užkuriantys“ diskusijas, kaip kad jau minėtoje 
„gatvių šlavėjos“ byloje padarė Lordų rūmai, tačiau gali būti ir 
autsaideriai, kurie paskutiniai nenoriai pripažįsta, kad situaci-
ją galima spręsti ir kitaip – palankiau darbuotojui, įsijaučiant 
į ginčo dalyvių padėtį, apmąstant, kokias pasekmes sukels 
vienas ar kitas sprendimas ne tik ginčo šalims, bet ir stebė-
tojams, ginčo dalyvių draugams, giminėms, pažįstamiems, 
pagaliau ir visai visuomenei. net jeigu nacionalinės teisės 
„rūbeliai“ atrodo per ankšti, dar ne viskas prarasta, nes galima 
„ieškoti“ europos Sąjungos teisės, kitų valstybių praktikos. 

pagrįstai teigia, kad atitinka darbdavio skelbime dėl darbo 
nurodytus reikalavimus, tuo atveju, kai nėra įdarbinamas, 
turi teisę reikalauti, kad šis darbdavys jį informuotų, ar 
įdarbino kitą kandidatą ir, jei taip, kokiais kriterijais remda-
masis? be to, nyderlandų teismas klausė, ar aplinkybė, kad 
darbdavys nepateikė prašomos informacijos, leidžia preziu-
muoti, jog egzistuoja darbuotojo nurodyta diskriminacija? 
kitaip tariant, teismas norėjo nustatyti, koks yra ryšys tarp 
teisės gauti informaciją apie diskriminaciją ir kitų asmenų 
teisės į privatumą? 

europos Teisingumo Teismas atsakė, kad Direktyvų 
nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad jose darbuoto-
jui, kuris pagrįstai teigia, jog atitinka skelbime dėl darbo 
nurodytus reikalavimus, ir kurio kandidatūra buvo atmesta, 
nenumatyta teisė susipažinti su informacija apie tai, ar per 
atrankos procedūrą darbdavys įdarbino kitą kandidatą. 
Tačiau „vis dėlto negalima atmesti tikimybės, kad atsakovo 
atsisakymas suteikti bet kokią informaciją gali būti vienas 
veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti įrodinėjant faktines 
aplinkybes, leidžiančias preziumuoti tiesioginę ar netiesio-
ginę diskriminaciją. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą 
pateikęs teismas, atsižvelgęs į visas jo nagrinėjamos bylos 
aplinkybes, turi patikrinti, ar taip yra pagrindinėje byloje“ – 
permetė sunkų uždavinį nacionaliniam teisėjui Teisingumo 
Teismas3. nyderlandų teismas, gavęs tokį atsakymą, nu-
sprendė toliau rinkti informaciją iš darbdavio, prašydamas 
pateikti anoniminius duomenis, kiek darbuotojų, kokio 
amžiaus ir kokios kvalifikacijos buvo priimta į ginčo darbo 
vietas. anonimiškai pateiktų duomenų pakako teismui 
nuspręsti, kad diskriminacijos faktas buvo.

antidiskriminacijos teisės ypatumai Lietuvoje

Panaši byla buvo nagrinėjama ir Lietuvoje: aldona paliko 
darbdaviui prašymą, kad nori būti priimta į darbą. Jai iš karto 
buvo pasakyta, kad vietų nėra, tačiau aldona buvo atkakli 
ir pareiškimą vis tiek paliko, nurodydama visus savo kontak-
tinius duomenis ir prašydama jai paskambinti, jeigu vėliau 
vieta atsiras. netrukus ji sužinojo, kad po jos apsilankymo į 
darbą buvo priimti du asmenys, tačiau ji nebuvo pakviesta 
net į pokalbį. bylą nagrinėjęs apygardos teismas sprendime 
rašė: „Darbdavys neturi įstatymo nustatytos pareigos užsiimti 



ar tarp parduotų ir išgelbėtų asmenų pasitaikė  
Lietuvos piliečių?

ne, nepasitaikė. nagrinėjau bylas, kurių aukos buvo iš 
ukrainos, Rusijos, Tailando, kambodžos, Meksikos, Salva-
doro, bolivijos, buvusios Jugoslavijos, Ispanijos. apskritai 
nukentėjusiųjų nuo prekeivių žmonėmis yra pasitaikę iš 
įvairių pasaulio kraštų. nepastebėjome, kad iš kažkokios 
valstybės būtų gerokai didesnis aukų kiekis. nuo sutenerių 
nukenčia tiek tie, kurie yra gimę amerikoje, tiek tie, kurie 
atvyko gyventi į mūsų šalį. JaV vidinė prekyba žmonėmis – 
taip pat aktuali problema.

ar jūsų šalyje prekeiviai žmonėmis baudžiami 
griežtesnėmis bausmėmis nei mūsų šalyje?  
Lietuvoje baudžiamasis kodeksas už prekybą 
žmonėmis numato iki 12 metų laisvės atėmimą.  
jei parduodamas nepilnametis – iki 15 metų. 
kokios bausmės prekeiviams žmonėmis  
taikomos jūsų šalyje?

amerikoje bausmės griežtesnės. Pavyzdžiui, jei prekeiviai 
pardavė žmogų vergiškam darbui, jiems gali būti skirta iki 
20 metų kalėjimo. o už pardavimą į sekso vergiją bausmės 
dar griežtesnės – tokiems nusikaltėliams gresia kalėjimas 
iki gyvos galvos. Štai prieš keletą savaičių Šiaurės Dakotoje 
buvo nuteistas prekeivis žmonėmis, verbavęs ir pardavi-
nėjęs merginas nelegaliems viešnamiams. Jam paskirta 
bausmė – 4 kartus iki gyvos galvos. 

kiekvienas teisėjas vadovaujasi tam tikromis reko-
mendacijomis, vadinamosiomis guideline (gairės). Jomis 
remiantis skaičiuojamas bausmės dydis, už kiekvieną 
sunkinančią aplinkybę ilgėja bausmės laikas. Pavyzdžiui, 
atsižvelgiama, kiek ir kokių traumų auka patyrė, ar auka 
pilnametė, ar buvo fiziškai sužalota, kiek žmonių nukentė-
jo nuo tų prekeivių – numatytas ilgas sąrašas aplinkybių, 
kurias teisėjui tenka įvertinti, ir kiekvienas toks faktorius 
ilgina bausmės trukmę. už pardavimą į sekso vergiją 
paprastai būna įvardijama daug sunkinančių aplinkybių, 
todėl bausmė labai sugriežtėja.

nors jūsų šalyje bausmės skyrimo ribos labiau apibrėž-
tos, tačiau susidariau vaizdą, jog jūsų prokurorai ir krimina-
listai dirba nuoširdžiai.

ar yra numatytas žalos atlyginimo mechanizmas, 
kompensacijos nukentėjusiesiems nuo  
prekeivių žmonėmis? juk paprastai aukos iš darbo 
ar sekso vergijos ištraukiamos be jokių lėšų, dažnai 
neturi net kur grįžti ir pan.?

Įstatymai numato, jog patirtą moralinę žalą turi kompen-
suoti nusikaltėlis. Skiriama ne tik bausmė, bet ir priteisiama 
privaloma kompensacija – žalos atlyginimas.

o jei nusikaltėlis jokio turto ir pinigų neturi?

Geras klausimas. Tada teisėjas nusikaltėlį įpareigoja visus už-
dirbtus kalėjime dolerius mokėti nukentėjusiajai arba ieško, iš 
kokio turimo turto jis galėtų atlyginti aukoms, kurių gyveni-
mą jis suluošino. Įkurtas ir nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų 
asmenų fondas, į kurį aukos gali kreiptis. Tačiau dažniausiai 
prekeiviai žmonėmis ar išnaudotojai nėra vargšai. neseniai 
baigėme vieną bylą, kai į darbo vergovę buvo pakliuvusi mo-
teris. Pas turtingus gydytojus ji dirbo tarnaite 15 ar 16 metų. 
Gyveno kartu ir tegaudavo tik simbolinę algą. kai byla pasie-
kė teismą, moters išnaudotojams buvo priteista sumokėti tar-
naitei už visas vergystės valandas 900 000 dolerių – tiek, kiek ji 
būtų uždirbusi per tuos metus gaudama vidutinį atlyginimą. 
o apie šį išnaudojimo atvejį „karštąja linija“ pranešė to vyro 
žmonos sesuo, kai dėl kažko smarkiai susipyko su svainiu. 

jūs susitikote su mūsų šalies teisėjais, prokurorais ir 
policijos darbuotojais. kokie klausimai buvo aptarti? 
kokį įspūdį paliko mūsų pareigūnų įdirbis prekybos 
žmonėmis bylose?

Lietuvoje sutikti žmonės paliko labai gerą įspūdį. asmeniš-
kai teko kalbėtis su keliais teisėjais, prokurorais. Malonu, 
kad jų požiūris į šią problemą labai rimtas – jie norėjo kuo 
daugiau sužinoti, kaip kovoti su prekeiviais žmonėmis, 
seminare aktyviai diskutavo ir stengėsi ieškoti kuo efekty-
vesnių šios problemos sprendimo būdų.   

„Trokšdami gyventi geriau 
nusikaltėliai ryžtasi suluošinti 
kitų žmonių gyvenimus.“

„Visose šalyse prekyba žmonėmis vyksta 
dėl vienintelės priežasties – godumo.“

prekybos žmonėmis problema sena kaip pasaulis – kol 
kas niekas neišrado vaistų, kaip sustabdyti šį reiškinį. 
kur, jūsų manymu, slypi priežastys? ar tik ekonominės 
ir socialinės sąlygos leidžia plisti prekybai žmonėmis? 
Gal visuomenė per daug abejinga šiam reiškiniui? 

Taip, žinoma, tokie nusikaltimai daromi jau nuo senų laikų. 
nusikaltėlius prekiauti žmonėmis verčia godumas. Tai, gali-
ma sakyti, ekonominis nusikaltimas, nes trokšdami gyventi 
geriau nusikaltėliai ryžtasi suluošinti kitų žmonių gyveni-
mus. nesvarbu, kas tai būtų: pardavimas ir išnaudojimas 
vergiškam darbui, įvairios seksualinio išnaudojimo formos, 
vaikų pardavimas pornografijos pramonei ar nelegaliai do-

jimo metu – elgiamasi su jomis. be aukos tokių bylų praktiš-
kai negalima įrodyti. Todėl su ja būtina bendrauti, siekti, kad 
auka nebijotų duoti parodymus, būtina suteikti jai sąlygas 
atsigauti po patirtų fizinių ir psichologinių traumų. o nuken-
tėjusiosios būna labai pažeidžiamos ir net fiziškai sužalotos. 
Žiauriai išnaudotos merginos ir moterys niekuo nebepasitiki, 
net ir teisėsauga, todėl labai sunku dirbti ir pasiekti rezultatą. 

amerikoje mes sutelkiame visą dėmesį į auką: ji prižiū-
rima nuo proceso pradžios iki pabaigos, jai padeda psi-
chologai ir socialiniai darbuotojai, užtikrinamas saugumas, 
minimalus pragyvenimo lygis. Mes ranka rankon dirbame 
su nevyriausybinėmis organizacijomis, prokuratūrose taip 
pat turime specialistus, kurie padeda atsitiesti aukai. kai 
auka šiek tiek atsigauna, po truputį stengiamės išgauti 
tiesą, kas įvyko, kas ją nuskriaudė, kur visa tai vyko. Tokios 
bylos labai klampios.

Privalome turėti labai daug kantrybės ir profesionaliai 
dirbti, kad pamažu surinktume informaciją, kaip mes sako-
me, galėtume „išpakuoti“ auką. Mes neskubame ir laukia-
me, kol auka bus pasiruošusi, tuomet ir kalbiname ją. 

amerikoje tokių bylų nagrinėjimas teisme trunka 
nuo 6 mėnesių iki 2 metų. Ir visą tą laiką palaikome 
santykius su auka, kad vėliau teisme ji nebijotų liudyti, 
niekas negalėtų jos įbauginti. Galutinis proceso rezultatas 
priklauso nuo visų institucijų bendradarbiavimo – ne tik 
nuo pareigūnų, bet ir nuo nevyriausybinių organizacijų 
bendro darbo.

  
europos valstybėse didžiulė prostitucijos paslaugų 
paklausa. jau susikūrę ir kuriasi nauji nusikalstami 
karteliai, kuriuos išnaikinti be galo sunku, nes šalyse 
skirtinga teisinė atsakomybė už prekybą žmonėmis. 
Gal jūs savo šalyje radote efektyvų šios problemos 
sprendimą, nes juk beveik pusšimtyje valstijų taip pat 
veikia nevienoda teisinė sistema?

Labai norėčiau pasakyti, jog radome sprendimą, bet, deja, 
ne. Labiausiai paplitę pardavimai į sekso vergovę – tiek 
suaugusiųjų, tiek vaikų. Ir mažuose, ir dideliuose miestuo-
se prekyba žmonėmis, deja, plinta tarsi epidemija. nors 
neturime recepto, kuris padėtų sustabdyti šio nusikaltimo 
plitimą, tačiau stengiamės, kad visos bylos pasiektų teismą 
ir prekeiviai būtų nuteisti. kol neįmanoma užkardyti tokių 
nusikaltimų, bent jau stengiamės išardyti nusikalstamas 
grupuotes, pasodinti juos į teisiamųjų suolą ir suteikti nu-
kentėjusiesiems pagalbą. 

„Amerikoje bausmės griežtesnės. Jei 
prekeiviai pardavė žmogų vergiškam 
darbui, jiems gali būti skirta iki 20 metų 
kalėjimo. O už pardavimą į sekso vergiją 
gresia kalėjimas iki gyvos galvos.“
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norystei – visi šie nusikaltimai daromi tik dėl pinigų. Ir labai 
didelių pinigų. Visose šalyse prekyba žmonėmis vyksta 
dėl vienintelės priežasties – godumo. o tokiems nusikal-
timams plisti yra terpė, nes pasaulyje daug pažeidžiamų 
žmonių: turi įtakos ir prastos jų gyvenimo sąlygos, išsila-
vinimo stoka, intelekto sutrikimai, kultūriniai ypatumai. Ir, 
žinoma, neigiamas visuomenės požiūris į aukas, nesuvoki-
mas, koks tai sunkus ir žiaurus nusikaltimas.

prekybos žmonėmis faktus sudėtinga įrodyti, ypač tada, 
kai asmenys parduodami seksualiniam išnaudojimui. 
aukos bijo kreiptis į policiją – jos paprastai jau 
patyrusios žiaurų smurtą ir bijo susidorojimo. ko 
trūksta, kad šie nusikaltimai būtų greičiau užkardyti, 
bylos sėkmingai ištirtos ir pasiektų teismą?

Procesas šiais laikais labai ilgas ir sunku prognozuoti jo 
trukmę. Išskirčiau vieną pagrindinį dalyką: būtina įvairioms 
institucijoms labai glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, 
taip pat būtini glaudūs tarptautiniai ryšiai. Ir mano kelionės 
tikslas – sustiprinti bendradarbiavimą, pasidalyti patirtimi. 

kaip ilgai ir sunkiai bylas tirsime ir įrodysime nusikalsta-
mas veikas, didele dalimi priklauso nuo to, kaip aukos elgiasi 
ir kaip po nusikaltimo – ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinė-



teiSmuoSe nagrinėjama
vis daugiau šeimyninių ginčų

donata juSaitė
ukmergės rajono apylinkės teismo administracijos sekretorė

Santuokos nutraukimas, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas, tėvų teisių 
apribojimas – štai kokius sprendimus tenka priimti šeimos bylas nagrinėjančiam teisėjui. 
Šios bylos yra vienos sudėtingiausių ne tik jų dalyviams, bet ir teisėjams. Neužtenka tik 
pasverti vienos ir kitos pusės įrodymus – būtina nustatyti tikrąją, materialiąją tiesą ir 
priimti kiek įmanoma teisingesnį sprendimą.

ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Snieguolė biels-
kienė, aštuntus metus nagrinėjanti šeimos bylas, TeISMaI.LT 
pasakojo, ką tenka išgyventi teisėjams, nagrinėjantiems šias 
bylas, ir su kokiomis situacijomis susidurti. 

visos bylos teismuose yra svarbios ir neretai sudėtingos, 
tačiau kuo būtent šeimos bylos skiriasi nuo kitų bylų?

Galima vienareikšmiškai pasakyti, kad šeimos bylos yra sudė-
tingiausios civilinės bylos ir ne vien tik priimant byloje spren-
dimą, bet ir nagrinėjant pačią bylą, nes paliečiamos pačios 

skaudžiausios ir jautriausios sutuoktinių gyvenimo sritys: jų 
tarpusavio, taip pat ir intymūs santykiai, santykiai su nepil-
namečiais vaikais, turto dalybos. Šeimos bylose įstatymas 
suteikia teisėjui galimybę aktyviai veikti, numato didesnę 
laisvę rinkti įrodymus, teisėjas neprivalo tenkinti vien tik 
proceso šalių reikalavimus. Jis gali ir pats inicijuoti tam tikrus 
veiksmus. kad teisėjas priimtų teisėtą ir pagrįstą sprendi-
mą, pats sprendžia, kiek ir kokių įrodymų reikia byloje, tiria 
ir vertina ne vien tik šalių nurodomus faktus ir pateiktus 
įrodymus, tačiau ir pats renka įrodymus. be to, teisėjas turi 
siekti ir visokeriopai padėti, kad šalys ginčą išspręstų taikiai – 
tarpusavio susitarimu.

Lietuvoje kasmet šeimos bylų teismuose išnagrinėjama 
apie 21 tūkst. daug iš jų yra skyrybų bylos.  
kaip manote, nuo ko priklauso tokie dideli skyrybų 
mastai mūsų šalyje? 

Šį pusmetį man pačiai jau teko nagrinėti 71 bylą, susijusią 
su santuoka ir vaikų bei tėvų pareigomis. aiškiai matyti, 
kad pastarųjų bylų teismuose per kelerius paskutiniuosius 
metus tik daugėjo. Tai lemia ekonominiai veiksniai, vie-
nas iš jų – Lietuvos gyventojų migracija, kuri įgavusi gana 
didelį pagreitį. Vieno iš sutuoktinių išvykimas dirbti į kitą 
šalį ir likusio sutuoktinio, dažniausiai su mažamečiais ar 
nepilnamečiais vaikais, gyvenimas Lietuvoje tampa labai 
sudėtingas, dažnai jaunos šeimos neištveria šio išsiskyrimo. 
Tokių santuokų, kai sutuoktiniai skiriasi kartu santuokoje 
pagyvenę 2 ar 3 metus, nutraukiama gerokai daugiau nei 
prieš penkerius metus. 

išspręsti kitų žmonių gyvenimo rebusus iš tiesų 
nelengva. kada jums sunkiausia priimti sprendimą  
ir kokiose situacijose emocijos ypač stiprios? 

Dažniausios ir pačios skausmingiausios santuokos nu-
traukimo bylos dėl vieno iš sutuoktinių kaltės. Reng-
damasi nagrinėti bylą sutuoktiniams siūlau susitaikyti, 
išsiaiškinti tarpusavyje nesutarimo priežastis, surengiu 
neformalius sutuoktinių tarpusavio pokalbius, patariu 
pasikonsultuoti šeimos krizių įstaigose, su psichologais. 
Deja, mūsų krašte dar nėra įprasta naudotis tokių spe-
cialistų paslaugomis. o ir tokių specialistų nėra kiekvie-
name rajone. Jei sutuoktiniai mano, kad negalės kartu 
gyventi, ir pagaliau nenori toliau kartu gyventi, siūlau 
nutraukti santuoką bendru sutuoktinių sutikimu ir 
patiems nuspręsti, kur gyvens jų vaikai, kas juos išlaikys, 
kokia bus bendravimo tvarka.  

nemažai atvejų, kai sutuoktiniai tiesiog pradeda gyven-
ti atskirai ir net neišsiaiškinę išsiskyrimo priežasčių, todėl 
jie „verda“ norėdami viską išsakyti. Dažnai tai vyksta tiesiog 
teisme.

Dalis tėvų, supratę, kad jų aiškinimosi teismo posėdyje 
klausysis ir vaikai, nusprendžia nutraukti santuoką tiesiog 
bendru sutuoktinių sutikimu. 

Skaudžiausia būna tada, kai teismo posėdyje nepilna-
mečiai vaikai sako norintys gyventi su abiem tėvais ir net 
neįsivaizduoja gyvenimo su vienu iš jų. Teisėjas yra toks 
pats eilinis žmogus, kuriam nesvetimos emocijos ir, be 
abejo, jas tramdyti taip pat sunku.
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Skyrybų bylose dažnai kyla nesutarimų dėl turto  
pasidalijimo. o kaip su vaikų išlaikymu?  
ar lietuviai noriai sutinka išlaikyti savo nepilnamečius 
vaikus ir po skyrybų? 

Stebėtina tai, kad, sprendžiant nepilnamečių vaikų likimą, 
vaiko tėvas paprastai ne tik nenori prisiimti atsakomybės 
dėl vaikų auklėjimo, bet ir pasiūlo savo vaikui išlaikyti 
teikti po 50 litų per mėnesį, daugiausia – 100 litų per 
mėnesį, o dar baisiau, kai tėvas savo paaugliui vaikui ir 
jo motinai rėžia, kad tai ne jo vaikas, ir siūlo atlikti DnR 
tyrimą tėvystei nuginčyti. be abejo, buvo keletas atvejų, 
kai atlikus DnR tyrimą nustatyta, kad tai ne to asmens 
vaikas. Tokie atvejai tik padidina priešpriešą tarp atskirai 
gyvenančių tėvų ir vaikų. kyla natūralus klausimas, ar po 
tokio tėvo pareiškimo paauglys vaikas norės toliau ben-
drauti su tokiu tėvu. 

vaikams tėvų skyrybos yra viena didžiausių gyvenimo 
traumų. kaip valstybė gelbsti šioje situacijoje?  
kokia pagalba teikiama vaikams Lietuvoje?  
ar tai gula tik ant teisėjo pečių?

Šeimos bylose nemažą pagalbą teikia Vaiko teisių apsau-
gos skyriaus darbuotojai, kurie jau būna apsilankę vaiko 
namuose ir jį šiek tiek paruošę pokalbiui su teisėju. Pati iš 
pradžių su vaiku bandau kalbėti apie jam malonius daly-
kus, jo pomėgius, draugus, tuomet pradedu kalbėti apie 
jo išgyvenimus. Vis dėlto manyčiau, kad darbą su nepilna-
mečiais vaikais labai palengvintų teisme dirbantis psicho-
logas. Gal šalies didžiuosiuose miestuose nėra problemos 
išklausyti vaiką pasikvietus psichologą, tačiau rajone 
tai didelė problema, juolab kai šeimos bylų per savaitę 
išnagrinėjama ne viena ir ne dvi. Ir tai ne tik santuokos 
nutraukimo bylos, tai ir tėvų valdžios apribojimo bylos, 
nepilnamečių vaikų apklausos ikiteisminiame tyrime. Štai 
nagrinėjant bylas dėl tėvų valdžios ribojimo ir klausiant 
nepilnamečio vaiko nuomonės, matyti, kad vaikas vis 
tiek nori gyventi būtent su tėvais, o ne globos namuose, 
kad ir koks tas tėvas ar motina būtų. neseniai pasitaikė 
atvejis, kai pati motina atstūmė savo dukrą ir atvirai pri-
pažino, kad jei nebūtų kam jos prižiūrėti, ji dukrą paliktų 
likimo valiai. Tai labiausiai liūdina. Taigi nors ir tenka 
susidurti su labai skaudžiais atvejais, reikalaujančiais ne tik 
daug profesionalumo, bet ir emocijų, šių bylų nagrinėji-
mo nekeisčiau į kitas – baudžiamąsias ar administracines, 
nes jos labai gyvenimiškos ir pamokančios. 



vaida kiBirkštytė
Vilniaus apygardos teismo pirmininko padėjėja 
ryšiams su visuomene

teisinio švietimo poreikis

nereikia daryti nei specialių tyrimų, nei apklausų, kad 
suvoktume, jog eiliniam Lietuvos piliečiui įprastai sunku 
susiorientuoti Lietuvos teisinėje bazėje, persipynusioje su 
europos Sąjungos teise. na, o jau atliktos apklausos rodo, 
kad apie savo teises ir pareigas žmonės ne itin daug žino – 
teisinio švietimo poreikis aukštas. Teisingumo ministerijos 
atlikta apklausa atskleidė, kad tik penktadalis (21 proc.) 
Lietuvos gyventojų mano, jog jiems pakanka žinių savo 
teisėms ginti, 34 proc. respondentų teigė, kad tokių žinių 
visiškai neturi, ir 30 proc. apklausos dalyvių norėtų gauti 
papildomos informacijos. 

VDu Teisės fakulteto dekanė J. kiršienė atkreipia dėme-
sį, kad Lietuvos teisinė bazė susideda ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš europos Sąjungos teisės aktų, teismų praktikos. anot 
pašnekovės, dažnai net pačiam teisininkui profesionalui 
sunku susiorientuoti toje didžiulėje ir nuolat kintančioje 
įstatymų bazėje. Tam ir yra teisės srities specialistai, pade-
dantys susigaudyti, o jei nėra galimybės mokėti teisininkui 
už jo paslaugas, garantuojama valstybės teisinė pagalba. 
„Juk netaisome patys dantų, skubame pas odontologą. Tas 
pats ir su teisininkais. kiekviena profesija – ilgas mokymosi 
kelias. Tam ir rengiami atitinkamos srities profesionalai, 
savo srities žinovai“, – teigė prof. J. kiršienė.

kasdien teisininko pagalbos tikrai nereikia. čia būtina 
turėti savo galvą, o joje – žinių apie teisinę sistemą, išma-
nyti „taisykles“, kurių turime laikytis, ir priemones, kurių 
turėtume imtis, jeigu mūsų teisės būtų pažeistos. Štai čia ir 
suveikia teisinio švietimo priemonės, kurias įgyvendina ne 
tik ministerijos ir teismai, bet ir aukštojo mokslo įstaigos.

 
moksleiviams – netradicinės paskaitos ir užsiėmimai 

Prof. J. kiršienė, paklausta apie teisinio švietimo programas, 
įgyvendinamas VDu Teisės fakultete, pabrėžė, kad pirmiau-
sia orientuojamasi į tas visuomenės grupes, kurios nori 
ir siekia žinių. Svarbiausia universiteto misija yra jaunimo 
mokslinimas ir socializacija, o tai, anot profesorės, nemažai 
prisideda ugdant teisinę visuomenės sąmonę. Šio universi-
teto Teisės fakulteto dėstytojai aktyviai bendradarbiauja su 

mokyklomis, kuriose žaidimo forma veda „Gatvės teisės“ 
pamokas. Jose teisininkai per gyvenimiškų ir mokinių 
amžiui aktualių situacijų prizmę bando vaikams perteikti 
teisinius pamatus. Pavyzdžiui, kaip elgtis nukentėjus muš-
tynėse, draugui paviešinus nuotrauką, įsigijus nekokybišką 
prekę ir pan. 
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Vis garsiau kalbama apie didėjantį teisinio švietimo poreikį Lietuvoje. Teisingumo 
ministerija rengia teisinio švietimo programas, teisinio informavimo ir mokymo 
priemones, rekomendacijas kitoms institucijoms, kaip gerinti visuomenės 
informuotumą apie pagrindines žmogaus teises ir laisves, jų apsaugą ir pareigų 
vykdymą. Prie teisinio visuomenės prusinimo aktyviai prisideda ir būsimuosius 
teisininkus rengiantys universitetai. Apie teisinio švietimo programas, projektus, 
vykdomas priemones, šiandieninę teisinę bazę, teisinio švietimo poreikį ir neišnaudotas 
teisinio švietimo nišas TEISMAI.LT kalbino Kazimiero Simonavičiaus universiteto 
(toliau – KSu) Teisės fakulteto prodekanę Jolitą MALINAuSKAITĘ ir Vytauto Didžiojo 
universiteto (toliau – VDu) Teisės fakulteto dekanę Juliją KIRŠIENĘ. 

„Kasdien teisininko pagalbos tikrai nereikia. 
čia būtina turėti savo galvą, o joje – 
žinių apie teisinę sistemą.“
     J. Kiršienė

Rimčiau teise susidomėjusiems moksleiviams VDu 
Teisės fakultetas siūlo šeštadieninius universitetinius teisės 
pagrindų kursus, kurie trunka visą semestrą ir yra įskaitomi 

julija kiršieNė
VDu Teisės fakulteto dekanė

teiSininkuS 
rengiantyS univerSitetai 
prisideda prie teisinio 
visuomenės švietimo

KSU Teisės fakulteto studentai Lietuvos apeliaciniame teisme



 jolita maLiNauSkaitė
kSu Teisės fakulteto prodekanė

versitete praplečia jų akiratį, formuoja sąmoningumą, bet, 
kita vertus, mes taip pat keičiamės kartu su jais. užsibrėžtu-
mo ribos tarsi išnyksta“, – apie naująją būsimųjų teisininkų 
kartą kalbėjo J. kiršienė. 

Prof. J. kiršienė pastebi, jog kauno senjorai teise domisi 
ne mažiau nei jaunimas. VDu Teisės fakultetas aktyviai ben-
dradarbiauja su Trečiojo amžiaus universitetu, kuris kasmet 
surenka nemenką būrį savo studentų – senjorų, norinčių 
krimsti teisės mokslus. Paskaitos, susitikimai, jų iniciatyvos 
ir noras dalyvauti fakulteto bei studentų organizuojamuose 
renginiuose, konferencijose džiugina VDu Teisės fakulteto 
vadovybę. „kadangi orientuojamės į tas visuomenės grupes, 
kurios siekia teisinių žinių, mūsų fakulteto durys jiems visada 
atdaros“, – teigė fakulteto dekanė J. kiršienė. 

Bendradarbiaujama su Lietuvos teisėsaugos instituci-
jomis ir teismais 

kitiems teise besidomintiems visuomenės nariams VDu 
ir kSu Teisės fakultetai kasmet organizuoja konferencijas, 
seminarus, diskusijas, disputus, simpoziumus ir kitus visuo-
menei atvirus mokslo renginius. „Turbūt negalėčiau pami-
nėti nė vieno renginio, kuriame nedalyvavo bent vienas 
atstovas iš Lietuvos teisėsaugos institucijų“, – apie glaudžius 
santykius su teisėsaugos institucijomis kalbėjo J. kiršienė. 
bendradarbiaujama plačiau, ne tik su Lietuvos teisinėmis 
institucijomis ir teisininkų draugijomis, o minėtuose ren-
giniuose dalyvaujantys teisėjai, prokurorai, advokatai ir kiti 
praktikuojantys teisininkai mielai dalijasi savo patirtimi ir 
žiniomis. 

į teisės studijų programą, jei moksleivis vėliau nuspren-
džia ją studijuoti VDu. Į šiuos kursus kiekvienais metais 
susirenka apie 100 moksleivių iš kauno ir kauno regiono. 
J. kiršienės teigimu, šiuos kursus baigia ne visi, nes reikalavi-
mai yra tokie patys, kaip ir studentams. Fakulteto vadovė 
džiaugiasi, kad ne mažiau aktyvūs ir jų auklėtiniai, kurie 
dalyvauja eLSa VDu veikloje, taip pat organizuoja teisės 
paskaitas moksleiviams universitete. Šie kursai baigiami 
teismo inscenizavimo konkursu, kuriame teisėjauja VDu 
dėstytojai ir absolventai. 

kSu Teisės fakulteto sėkmingas projektas, paskati-
nęs atsigręžti į jaunąją kartą, vykdytas šių metų birželį. 
organizuojant šį renginį prisijungė ir Lietuvos apeliacinis 
teismas padedant Teisėjų padėjėjų asociacijai. Gimnazis-
tė karolina Verikovskytė lankėsi Lietuvos apeliaciniame 
teisme, o įspūdžiai apie vizitą sugulė trumpametražia-
me dokumentiniame filme „Popietė teisme“. Merginai 
didžiausią įspūdį paliko pokalbis su šio teismo pirminin-
ku egidijumi Žironu, ilgam įstrigo besikalbant pasakyta 
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kSu Teisės fakultetas, bendradarbiaudamas su teis-
mais, nacionaline teismų administracija ir Teisėjų padėjėjų 
asociacija, 2014 m. vasarį kartu su Vilniaus miesto apylinkės 
teismo teisėju Vaidu Pajeda organizavo renginių ciklą „efek-
tyvios teisinės paslaugos: teisininko pareiga teisingumui ir 

klientui“. Teisėjas skaitė atvirą paskaitą apie teisėjo ir teismo 
vaidmenį teisinėje valstybėje. kSu Teisės fakulteto prode-
kanei J. Malinauskaitei įsiminė teisėjo V. Pajedos perteikta 
konstitucinio Teismo teisėjos doc. dr. Danutės Jočienės 
(buvusios europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjos) mintis, 
jog „bet kokios atakos žiniasklaidoje negali daryti įtakos 
teismams. Jie turi užtikrinti žmonių teisę į teisingą teismą. 
nors europos Žmogaus Teisių Teismo vertinimai nėra 
aukšti, tačiau šio teismo prioritetas – ne įvaizdis, o kokybiš-
ki sprendimai, kurie kalba patys už save“. 

„Turbūt negalėčiau paminėti nė 
vieno renginio, kuriame nedalyvavo 
bent vienas atstovas iš Lietuvos 
teisėsaugos institucijos.“
     J. Kiršienė

„Pirmiausia orientuojamasi į 
tas visuomenės grupes, kurios nori 
ir siekia žinių.“
     J. Kiršienė

sentencija, kad „teisėjui didžiausias malonumas, kai po 
jo priimto teisingo sprendimo žmogus iš posėdžių salės 
išeina radęs teisingumą“. 

be to, kSu Teisės fakultetas kasmet organizuoja 
jau tradicija tapusį vasaros renginį-projektą „byla nr. 
TeISė VaSaRIŠkaI!“. Šiuo projektu atkreipiamas Lie-
tuvos moksleivių dėmesys į teisės žinių svarbą. Žymūs 
teisininkai projekto dalyviams plačiau pasakoja apie 
teisininko profesiją, suteikia galimybę moksleiviams 
dalyvauti simuliacinio pobūdžio žaidime, kurio metu jie 
nagrinėja bylą jų pačių pasirinkta tema.

  
teisės paskaitos: 
ir studentams, ir senjorams 

Dar viena VDu teisinio švietimo priemonė, prisidedanti 
prie jaunimo išprusimo didinimo, – civilinės ir baudžiamo-
sios teisės klinikos, kuriose kartu su dėstytoju ir praktikos 
vadovu dalyvauja ir studentai. Jie teikia konkrečią teisinę 
pagalbą, čia ir dabar sprendžia teisines problemas. kitas 
būdas – teisės sertifikatinė programa, kurią nemokamai 
gali studijuoti kitų VDu fakultetų studentai, norintys greta 
savo pagrindinės specialybės įgyti ir teisinių žinių. Studi-
juoti šios programos kasmet susirenka apie šimtas studen-
tų, kurie, pasak J. kiršienės, gali įsitikinti, kad teisė nėra vien 
tik „sausi“ įstatymai.  

naujosios technologijos, jų sparta įpučia naujų vėjų 
ir į, atrodo, sustabarėjusią teisės sritį. naujosios kartos 
studentai, penkerius metus studijuodami teisę, randa vis 
naujų teisės nišų. Tai nišos, susijusios su naujomis techno-
logijomis, socialiniais tinklais, dirbtiniu intelektu, „startu-
p‘ais“, globalizacija. „Jaunimas mato pasaulį kur kas plačiau 
nei senoji teisininkų karta. Ir akivaizdu tai, kad studijos uni-



Vienodus kostiumėlius turėjo ir Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo posėdžių sekretorės. Įsteigus teismą 
buvo įvestos vienodos aprangos, tačiau dėl darbuotojų 
kaitos, drabužių susidėvėjimo ir lėšų trūkumo naujiems dar-
buotojams aprangos nebuvo užsakomos ir ši idėja neišliko. 

Daugiau nei dešimtmetį šiame teisme dirbanti, bet jau 
nebe teismo posėdžių sekretorė, moteris teigė, kad vienoda 
apranga padėjo sukurti tvarkingumo ir dalykiškumo įvaizdį, 
o teismo klientai jas pamatę pagarbiau kalbėdavo, taip pat 
neretai pasakydavo komplimentų. Moteris prisipažįsta, kad 
visos darbuotojos, dirbusios posėdžių sekretorėmis, džiau-
gėsi gavusios tokią galimybę vilkėti vienodus kostiumėlius, 
visos atrodė solidžiau, taip pat šmaikštaudama pridūrė, kad 
nebereikėjo rūpintis, kuo apsirengti einant į darbą.

išvaizda dar ne viskas

kad vienoda teismo personalo apranga prisideda prie teis-
mo įvaizdžio gerinimo, pritaria ir R. Dambrauskaitė, tačiau 
vien tik to neužtenka. „Vienoda apranga suteikia įstaigai ne 
tik dalykiškumo, t. y. tvarkingos išvaizdos valstybės tarnau-
tojas sudaro pakankamai kvalifikuoto ir galinčio atsakyti į 
visus klausimus, bet ir patikimo specialisto įvaizdį. be jokios 
abejonės, kiekvienu atveju svarbu, kad darbuotojas būtų 
ne tik tvarkingos išvaizdos, bet ir turėtų pakankamai kom-
petencijos atsakyti į klientų klausimus, gebėtų išsiaiškinti, 
ko žmogus atėjo į teismą, būtų mandagus“, – teigia teismo 
pirmininkė.

būtent todėl Panevėžio miesto apylinkės teismas 
yra vienas iš aštuonių Lietuvos teismų, kurie dalyvau-
ja nacionalinės teismų administracijos inicijuotame 
projekte „Lietuvos Respublikos teismų ir nacionalinės 
teismų administracijos kokybės valdymo modelių diegi-
mas bei jų sertifikavimas“. Šis projektas vienija teismus, 
siekiančius apmokyti teismo darbuotojus, atsakingus už 
į teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimą, ką ir kaip 
reikia daryti bendraujant su klientu, o kas yra neleistina. 

„Vienoda apranga padėjo sukurti 
tvarkingumo ir dalykiškumo įvaizdį, 
o teismo klientai pagarbiau kalbėdavo, 
neretai pasakydavo komplimentų.“

komplimentai
teismų darbuotojoms 
už dėmesingą apTarnavimą 
ir dalyKinę išvaizdą

Pirmas įspūdis išlieka ilgam ir jį pakeisti kartais gali būti labai sunku. Į teismą atėję 
žmonės pirmiausia susiduria su raštinės darbuotojomis, kurios ir sukuria tą pirmąjį 
įspūdį. Malonus aptarnavimas, atsakingas požiūris, dėmesys į teismą atvykusiam 
žmogui – pagrindinės taisyklės, kuriomis vadovaujasi šį darbą dirbančios moterys. 
Tačiau yra ir dar viena taisyklė, galiojanti visoms valstybinėms įstaigoms, – tvarkinga, 
dalykinio stiliaus darbuotojų apranga. Panevėžio miesto apylinkės teismas gali būti 
visiems pavyzdys, kaip išvengta šios taisyklės interpretacijų ir sukurtas puikiai klientų 
įvertintas teismo darbuotojų įvaizdis.
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idėja – vienoda raštinės darbuotojų apranga

Siekiant, kad teismo klientus pasitikę teisme dirbantys 
darbuotojai sudarytų gerą pirmąjį įspūdį, Panevėžio miesto 
apylinkės teisme įgyvendinta idėja teismo raštinės darbuo-
tojoms pasiūti vienodas aprangas. 

„nors mūsų teisme aprangos stilius buvo reglamentuotas, 
t. y. buvo reikalaujama, jog raštinės darbuotojai ir kitas teis-
mo personalas būtų tvarkingos išvaizdos, tačiau tam tikrais 
atvejais tvarkinga išvaizda suprantama labai savitai, todėl buvo 
nuspręsta įsigyti aprangas darbuotojams, kurie dirba prii-
mamajame ir tiesiogiai bendrauja su ateinančiaisiais į teismą 
asmenimis“, – apie vienodos aprangos idėją kalbėjo Panevėžio 
miesto apylinkės teismo pirmininkė Rita Dambrauskaitė.

nors šiuo metu teismas neturi lėšų aprūpinti vieno-
domis aprangomis ir kitus teismo darbuotojus, pirmininkė 
neatsisako minties, kad teismo darbuotojai, tiesiogiai ben-
draujantys su interesantais, turėtų vilkėti vienodą aprangą. 
„Jei tik atsirastų galimybė finansuoti aprangas visiems teismo 
darbuotojams, be abejonės, toks klausimas būtų svarsto-
mas. Žinoma, svarbiausia būtų aprūpinti aprangomis tuos 
darbuotojus, kurie tiesiogiai bendrauja su teismo klientais. 
Tokie darbuotojai, kaip teismo posėdžio sekretorės, kartu su 
teisėjais vaikšto į teismo posėdžius, todėl jos yra dažniausiai 
matomos teismo klientų“, – sakė teismo vadovė.

daugiau komplimentų

Šiuo metu Panevėžio miesto apylinkės teisme vienodas 
aprangas turi tik raštinės darbuotojos. Visos jos vieningai 
pritaria, kad pradėjusios dėvėti vienodus kostiumėlius teis-
me išgirsta nemažai komplimentų. Gero žodžio sulaukiama 
ne tik iš vyrų, bet ir iš moterų, kurioms patinka vienoda, 
tvarkinga darbuotojų išvaizda. 

Moterys džiaugiasi, kad turėjo galimybę vilkėti ne tik ru-
deniui ir žiemai skirtus kostiumėlius, bet ir šiltajam laikotarpiui 
skirtas sukneles. Jos pačios išsirinko medžiagas ir kostiumėlių, 
suknelių modelį, tik už siuvimą sumokėta teismo lėšomis. 
Pirmininkė apgailestauja, kad teismo priimamajame dirbantys 
darbuotojai uždirba tik šiek tiek daugiau nei minimumą, tad 
pirktis specialią darbo aprangą darbuotojams būtų per brangu. 

violeta radviLaitė
nacionalinės teismų administracijos komunikacijos skyriaus 
vyriausioji specialistė
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teismo darbuotojų dalykinė apranga

teismo darbuotojų, dalyvaujančių teismo posėdžiuose, dalykinė apranga

•	 kostiumas	(sijonas	ar	kelnės,	švarkas)	arba	tarpusavyje	
derantis švarkas, palaidinė ar megztinis, liemenė ir kelnės 
ar sijonas, suknelė. Suknelės ar sijono ilgis ne trumpesnis 
nei 5 cm virš kelių; 

•	 palaidinė	ar	marškinėliai	su	rankovėmis	(ilgomis	ar	
trumpomis); 

•	 saikingi	papuošalai;
•	 švari	ir	tvarkinga	avalynė,	kulnai	ne	aukštesni	nei	10	cm.

•	 kostiumas	(sijonas	ar	kelnės,	švarkas)	arba	formalaus	
stiliaus suknelė, palaidinė ar marškinėliai su rankovėmis 
(ilgomis arba trumpomis; neperšviečiamos); 

•	 saikingi	papuošalai;	
•	 prie	suknelės	ar	sijono	visada	mūvimos	beraštes,	

neutralių spalvų kojines ar pėdkelnes; 
•	 švari	ir	tvarkinga	avalynė,	ne	aukštesne	nei	7	cm	pakulne,	

uždaru priekiu.

•	 kostiumas	(kelnės,	švarkas)	arba	tarpusavyje	derantys	
kelnės ir švarkas ar megztinis, liemenė; 

•	 marškiniai	su	rankovėmis	(ilgomis	arba	trumpomis);	
•	 saikingi	aksesuarai;
•	 švari	ir	tvarkinga	avalynė.

•	 kostiumas	(kelnės	ir	švarkas)	arba	tarpusavyje	derantys	
kelnės ir švarkas, marškiniai su rankovėmis (ilgomis ar 
trumpomis); 

•	 kaklaraištis	ar	peteliškė;	
•	 saikingi	aksesuarai;	
•	 švari	ir	tvarkinga	avalynė,	priderinta	prie	aprangos	

stiliaus.

moterimS: 

moterimS: vyramS:

vyramS:

klientų aptarnavimo standarto nuostatose numatytais 
reikalavimais teismų darbuotojų aprangai. 

Teismų klientai greitu metu bus pasitinkami teismo 
darbuotojų, kurie bus susipažinę ne tik su informacijos 
pateikimo principais, konfliktų valdymo gudrybėmis, bet 
ir su kitomis efektyviomis priemonėmis, padedančiomis 
teismo klientams susidaryti gerą įspūdį ne tik apie teismo 
darbuotojus, bet ir apie teismą.

 Standarte numatyta, kad kasdien teismo darbuotojai 
turėtų dėvėti ne mažiau nei šiuos minimalius reikalavimus 
atitinkančią dalykinio stiliaus aprangą. 

Pasak R. Dambrauskaitės, dalyvavimas projektuose ska-
tina įgyvendinti naujoves ir tobulinti teismo darbą. Šį kartą 
buvo nuspręsta dalyvauti projekte, kuris suteiks galimybę 
tobulėti teismo darbuotojams. ne paslaptis, kad būtent 
aptarnaujančiam teismo personalui mokymų nėra daug, tad 
norima pasinaudoti bet kokia proga leisti jiems tobulėti.

Projekto metu organizuojamuose mokymuose teismų 
darbuotojai yra mokomi efektyvaus klientų aptarnavimo 
pagal teismams sukurtą standartą (specia lų leidinį). Mo-
kymų metu didelis dėmesys skiriamas darbuotojų streso 
ir emocijų valdymui, taip pat jie supažindinami su teismų 

„Tvarkingos išvaizdos valstybės tarnautojas sudaro ne tik pakankamai kvalifikuoto ir 
galinčio atsakyti į visus klausimus, bet ir patikimo specialisto įvaizdį. Be jokios abejonės, 

kiekvienu atveju svarbu, kad darbuotojas būtų ne tik tvarkingos išvaizdos, 
bet ir turėtų pakankamai kompetencijos atsakyti į klientų klausimus.“

       R. Dambrauskaitė 
       Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė
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kodekSuS teiSėjo 
padėjėja po darbo 
iškeičia į unikalių 
recepTų kūrimą

jolita GudeLieNė
Panevėžio apygardos teismo atstovė ryšiams su visuomene

Iš šokolado ar burokėlių pagaminti gražuoliai keksiukai, akį traukiančios 
vieno kąsnio užkandėlės, energijos suteikiančios salotos, neįprastai 
paruošta grikių košė ir galybė kitokių netikėtų idėjų – visa tai Panevėžio 
apygardos teismo teisėjo padėjėjos Vitos SABALyTėS laisvalaikiu 
rašomame kulinariniame tinklaraštyje „Voras tinkle“. Ketverius metus 
apygardos teisme dirbanti Vita sako maisto gaminimo idėjų turinti tiek 
daug, kad laisvalaikio paprasčiausiai per maža joms visoms įgyvendinti.  

vita, kas tau yra maisto gaminimas – pomėgis, atsi-
palaidavimas po įtemptos darbo dienos, o gal smagus 
laiko leidimo būdas?

Man gaminimas yra trys viename: pomėgis, atsipalai-
davimo būdas ir sritis, kurioje galiu tobulėti. nieko nėra 
smagiau, kaip po sunkios darbo dienos kodeksus ir kom-
piuterio ekraną iškeisti į prijuostę ir receptų knygą. nors 
meluoju, virtuvinę prijuostę dažniausiai prisimenu tik tada, 
kai nemaža dalis gaminamo patiekalo jau būna jaukiai 
įsitaisiusi ant švarių drabužių. Ruošiant valgį žavi tai, jog 
galutinis rezultatas visiškai priklauso nuo manęs – tai su-
teikia laisvę eksperimentuoti. be to, tobulėjimui ir įgūdžių 
gerinimui šioje srityje nėra ribų – visada atsiras dar vienas 
receptas, kurį norėtųsi išmėginti, ar specialus miltų maišy-
mo metodas, kurį, anot visų jį įvaldžiusių, tiesiog gyvybiškai 
būtina mokėti. o ir gaminimo, produktų derinimo bei 
šedevrų iš jų kūrimo pamokų nesunku rasti aplink. netgi, 
sakyčiau, sunkoka išvengti. Šeštadienio rytą bent viename 

lietuviškame kanale virtuvine mentele mojuos baltai pasi-
puošęs vyriškis ar moteriškė ir pasakos apie itališkų maka-
ronų įtaką pasaulio virtuvei, o atsivertus laikraštį, žurnalą ar 
net naujienų portalą tikrai pasipainios apetitą žadinančios 
patiekalų nuotraukos, nebyliai raginančios mesti darbus 
ir eiti gaminti. Mesti nemetu, bet po dienos darbų tikrai 
stengiuosi atsipalaiduoti ką nors gamindama ar išbandyda-
ma netikėtai pertraukėlės tarp nutarčių projektų rašymo 
metu gimusią mintį slyvų padažą pagardinti kalendromis ir 
mėtomis. o tada sprendžiu dilemą, ką man vienai daryti su 
puse litro slyvų padažo. 

kada susidomėjai maisto gamyba?

Tikriausiai kaip ir kiekviena mergina ir moteris kažką 
gaminti pradėjau dar vaikystėje. Pamenu, kai visai nedidu-
kė ankstų kūčių rytą padėdavau močiutei minkyti tešlą 
kūčiukams ir pasistiebusi stengdavausi nenuversti už mane 
didesnio ant kėdės pastatyto dubens (stalo aš tiesiog 
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nepasiekdavau). Prieš Velykas, pasilypėjusi ant kėdės, 
šaukštu įleisdavau močiutės paduotą spurgytę į verdan-
čius riebalus ir labai džiaugdavausi, kad man patiki tokias 
svarbias užduotis. Mieliau gamindavau saldumynus, nes 
pagrindinei šeimos šefei – mamai – nei valgyti, nei gaminti 
saldumynus nepatinka, tad be konkurencijos būdavau 
geriausia desertų gamintoja šeimoje. 

Gaminu ir nesaldžius patiekalus, daugiausia sau, tačiau 
retam jų tenka garbė atsidurti tinklaraštyje. Desertai, kepiniai 
ir kiti saldumynai yra natūraliai patrauklūs ir beveik be jokių 
pastangų nuotraukose atrodo dailiai, o veršienos troškinys 
po dviejų valandų troškinimo grožio konkursų tikrai ne-
laimėtų. kadangi kompiuterio ar planšetės ekranas kvapo 
ir skonio neperteikia, maisto ir receptų tinklaraščiams itin 
svarbi patiekalo išvaizda, o tam jau reikia ypatingų gebėjimų 
maisto stilistikos srityje. nepaisant visų įsigytų knygų šia 
tema, mano, kaip maisto stilistės, talentas kol kas skleidžiasi 
labai lėtai. Tikriausiai tas knygas dar ir perskaityti reikėtų.

kaip gimė mintis rašyti tinklaraštį?

Jei kažką skanaus pagamini ir pavaišini kitus, dažniausiai 
kam nors tikrai prireiks recepto. o pasakyti, jog receptą 
galima rasti tinklaraštyje, daug paprasčiau nei bandyti  

prisiminti tikslias ingredientų normas patiekalui, kurį pa-
skutinį kartą gaminai prieš pusantrų metų. be to, tai tarsi 
savotiška asmeninė receptų knyga, kurią gali atsiversti bet 
kuriame pasaulio kampelyje, ir ji visiškai neužima vietos. 
Prisipažinsiu, pati dažnai tinklaraštyje pasitikrinu, ar gerai 
prisimenu sudedamąsias dalis ir jų kiekius – taip daug 
patogiau, nei ieškoti popieriaus lapuko su receptu, nes grei-
čiausiai jis jau seniai būna nukeliavęs į šiukšlių dėžę. 

Tinklaraštį pradėjau rašyti prieš daugiau nei dvejus su 
puse metų. Tuo metu rašiau (ir teberašau) asmeninį tinkla-
raštį anglų kalba, kuriame dalydavausi savo pamąstymais 
įvairiomis temomis, pradedant prastu oru (neišsemiama 
tema) ir baigiant receptais. Tad štai vieną dieną ėmiau ir 
nusprendžiau angliško tinklaraščio receptų dalį perkelti į 
naują tinklaraštį lietuvių kalba. Taip gimė „Voras tinkle“.

įdomus pavadinimas „voras tinkle“.  
tai žodžių žaismas ar paslėpta mintis?  

„Voras tinkle“ yra aliuzija į internetą, tai yra šis pavadinimas 
turėtų priminti žodį „voratinklis“ arba „pasaulinis voratin-
klis“ – taip seniau buvo vadinamos interneto platybės. na, 
ir kartu tai reiškia tinklaraščio savininkės egzistavimą šiame 
tinkle. Iš tiesų „Voras tinkle“ buvo pirmas pavadinimas, šovęs 
į galvą, ir tik po to, kai prasidėjo klausimai dėl tokio keisto 
žodžių junginio kilmės, suvokiau, kad jis nelabai dera prie 
temos, kuria daugiausiai rašau tinklaraštyje. bet buvo vėlu 
kažką keisti. Juokingiausia, kad aš vorų bijau, todėl tokiam 
padarėliui apsilankius mano darbo vietoje nuo užpuoliko 
mane gelbsti kolegos, tikintys, kad vorų skriausti negalima.

Savo tinklaraštyje propaguoji paleolito mitybą ir pagal 
ją pagamintus patiekalus. kuo ši dieta tave sužavėjo?

Ilgą laiką ieškojau man tinkančios mitybos: bandžiau ir 
vegetarizmą, ir veganizmą, porą mėnesių maitinausi pagal 
žaliavalgystės principus, tačiau jaučiau, kad egzistuoja man 
asmeniškai priimtinesnis mitybos būdas. Paleolito mityba 
apima tiek vegetarizmo propaguojamą pagarbą gyvū-
nams, tiek daržovių, vaisių svarbą, pabrėžia natūralaus, kuo 
mažiau perdirbto maisto naudą. Ši dieta pagrįsta ne vien 
argumentu, jog prieš 20 tūkstančių metų žmonės neturėjo 
gazuotų gaiviųjų gėrimų ar bulvių traškučių, todėl jie nela-
bai tinkami mūsų skrandžiams, bet ir tokių maisto produk-
tų daroma įtaka mūsų organizmui. Mityba turi teigiamai 
veikti savijautą, energijos lygį, nuotaiką, būtent dėl šių 

Panevėžio apygardos teismo teisėjo padėjėja Vita SABALYTĖ
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Vitos SABALYTĖS kulinariniai gaminiai



dalykų ir apsistojau ties Paleolito dietos principais. kadangi 
pati taip maitinuosi ir dažniausiai išbandau šiai mitybai 
tinkančius receptus, nemažai jų atsiranda ir tinklaraštyje. 

iš kur semiesi įkvėpimo ir ką tau pačiai labiausiai  
patinka gaminti?

Pirmiausia įkvėpimo ieškau kitų tinklaraštininkų kūryboje – tiek 
lietuvių, tiek užsienio. Idėjų randu receptų knygose ir žurnaluo-
se, kurių jau susikaupė labai daug, ypač elektroniniu formatu. 
Įkvepia ir paskatina gaminti užsienio maisto ruošimo realybės 
šou, tokie kaip JaV laida „Skonis“, Jungtinės karalystės šou 
„Didžiosios britų kepinių varžybos“ ar ir Lietuvoje transliuojama 
australijos laida „Mano virtuvės taisyklės“. kartais net grožinės 
literatūros kūrinyje herojaus valgytas salotas pabandau atkurti 
savo virtuvėje. Jei atvirai, siena prie namų darbo stalo apkabi-
nėta priminimais, ką norėčiau ir turėčiau pagaminti, idėjomis 
ateities tinklaraščio įrašams, o mano telefono užrašų knygelėje 
rastumėte ilgiausią sąrašą gamintinų receptų. Man dažniausiai 
labiau patinka gaminti kažką pirmą kartą ir su nekantrumu 
laukti to galutinio rezultato, o geriausi yra tokie receptai, 
kuriems pagaminti prireikia labai mažai indų. Pageidautina – 
vieno, kad po valandos gaminimo nereikėtų dar valandą stovėti 
prie kriauklės. Deja, kol kas nelabai sekasi tokių rasti. 

Galbūt kažkokio kulinarinio eksperimento nebekartotum?

nors žmonės kalba, kad niekada negalima sakyti niekada, 
bet manau, kad daugiau niekada negaminsiu indonezietiš-
ko prieskonių pyrago. Pirmąkart jo paragavau lankydamasi 
pas draugus nyderlanduose (kur, beje, dėl savo išvaizdos jis 
vadinamas „spekkoek“ – šoninės pyragu). Tąkart pamaniau, 
jog jis labai primena mūsų medaus pyragą. Grįžusi namo 
susiradau receptą ir paaiškėjo, jog šis pyragas iš tiesų 

panašesnis į mūsų šakotį, nes jam pagaminti reikia net 30 
kiaušinių trynių. Pats gaminimo procesas šiek tiek užtrunka, 
nes tešlą tenka pilti jau ant kepančio pyrago kas 6 minutes 
po labai mažą kiekį. Tačiau man į atmintį labiau įsirėžė 30 li-
kusių kiaušinių baltymų valgymo kančios. baltymų kiaušinie-
nės atsivalgiau visam likusiam gyvenimui ir dabar tikrai daug 
mieliau kepu lietuvišką medaus pyragą. 

kaip suprantu, bendradarbiai turi progų įvertinti tavo 
kulinarinius pasiekimus.

Turim tradiciją (tiksliau, aš turiu tradiciją) per bendradarbių 
gimtadienius iškepti keksiukų su spanguolėmis ir grietinėlės 
sūrio kremu. kartais juos keičia avietiniai keksiukai ar šokola-
dinis pyragas, bet kažkas gaminto namuose būtinai atkeliauja 
jubiliatui į darbą. Pamenu, jog kažkurią vasarą kepiau raudono-
jo velveto keksiukus, tik vietoj raudonų dažų, kurie paprastai 
naudojami raudonai kepinio spalvai išgauti, naudojau buro-
kėlius. Vieni keksiukais pavaišinti kolegos džiaugėsi, o kiti gana 
įtariai žvelgė į švelnaus burokėlių skonio keksiukus. nuo to laiko 
neįprastais gaminiais stengiuosi „gąsdinti“ tik namiškius. 

dalyvauji įvairiuose maisto gaminimo renginiuose.  
štai pernai švenčiant tarptautinę kulinarinių 
tinklaraštininkų dieną tavo puikieji morkų suktinukai 
buvo atrinkti gaminti kaip užkandis ir sulaukė daug 
palankių įvertinimų. Gal pasidalintum jų receptu ir su 
teiSmai.Lt skaitytojais?

Mielai dalyvaučiau visuose tokiuose renginiuose, bet 
didžioji jų dalis vyksta Vilniuje ar kaune vidury darbo 
savaitės, vis neištaikau tinkamos progos. Smagu susitikti 
ir pabendrauti su kitais maisto tinklaraštininkais, kurių, 
beje, nemažai turi teisinį išsilavinimą. Tikriausiai potraukis 
gaminti ir į teisę kažkaip susiję. 

• 4 vidutinės morkos;
• 180 g riebios varškės (15 proc.);
• 1,5 šaukšto krienų (ar mažiau, jei krienai šviežiai tarkuoti);
• 1 šaukštas smulkintų petražolių;
• 1 arb. šaukštelis smulkintų krapų;
• druskos.
Morkas mandolina ar bulvių skustuku supjaustykite itin plonomis juostelėmis. Varškę ir krienus 
sutrinkite rankiniu trintuvu, įberkite druskos, smulkiai supjaustytus žalumynus. Varškės mišinį 
tepkite ant morkų juostelių ir juosteles sukite į ritinėlius, juos perverkite dantų krapštuku.
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kasmet Lietuvoje praūžia daug žmonių pritraukiantys 
bėgimo maratonai, kuriuose savo jėgas išbando ir teismų 
darbuotojai. Subūrę komandas jau nebe pirmus metus bėga 
Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos bei atskirų teismų 
komandos. kai kuriems teismams šis pomėgis jau tapo 
gražia tradicija.  
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