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KAI NEGERBTI TEISMO 
TAPO ĮPRASTA
Kai daugelyje Europos valstybių išgirdus 
teismo sprendimą nekyla net menkiausių 
abejonių dėl jo teisingumo, mūsų 
šalyje paskelbus sprendimą būtina rasti 
atpirkimo ožį. Kas kitas, jei ne „blogą 
sprendimą“ priėmęs teisėjas juo galėtų 
pabūti. Taip ir prisigyvenome iki to, kad 
net du žmones pražudžiusio ir 10 metų 
laisvės atėmimo bausmę gavusio „kelių 
erelio“ artimieji, užuot apgailestavę dėl 
kitoms šeimoms padarytos skriaudos, 
savo nepasitenkinimą sprendimu reiškia 
kaltindami teisėją pažeidus etiką.

Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus 
vyriausiasis specialistas

Ką čia ir bepridėsi, graudi realybė šiandien Lietuvoje – 
kiekvienas jaučiasi esąs kompetentingas vertinti priimtus 
teismų sprendimus, kiekvienas žino, kokią bausmę vienu ar 
kitu atveju reikėjo skirti, nors akyse net neregėjo bylos me-
džiagos, o ką jau kalbėti apie dešimčių ir šimtų bylos tomų 
skaitymą. Daugeliui europiečių „tampytis“ po aukštesnės 
instancijos teismus būtų didžiulė negarbė, o mums tai 
principo ir garbės reikalas – juk kaltas ne aš, o už nusikalti-
mą baudžiantis teismas.
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PIRKČIAU 
TEISINGUMĄ
aplink visi perka – ir aš noriu

Neslėpsiu, jau ne pirmą kartą 
klausantis kalbų, skaitant atskirus 
straipsnius ir jų komentarus, kad visi 
teismai ir teisėjai Lietuvoje nupirkti, 
ir mane apima baisus azartas pirkti 
teisingumą. Net kūnas pagaugais 
nueina mąstant, kaip už šitokį teisin-
gumą ištraukiu tris banknotus, o štai 
už tokį – penkis…

Galvoju, kaip ir kur tai galėtų 
vykti. Prie dokumentų priėmimo 
langelio, teismo posėdžių salėje, o gal 
advokato kabinete? Gydytojas bent 
kišenę chalate turi ir, pildydamas 
sveikatos kortelę, gali kilstelėt ranką – 

teisėjo mantijos klostėse kišenių nėra 
ir sutikti teisėją paprastai galima tik 
posėdžio metu. teisėjai įbaiminti, 
taip, kad neria į kitą gatvės pusę vos 
pamatę pažįstamą veidą.

taip, nesu naivuolis ir žinau – no-
rėsi, tai ir sutiksi už teismo ribų. tačiau, 
dievaži, vaizduotė „neišneša“, kad 
teisėjas galėtų siūlyti pirkti teisingumą. 
Pakanka ir tų, kurie tai daro už teisėjus.

Kalbančiųjų apie tai ir norinčiųjų 
pirkti yra be galo daug. Istorijų apie 
tai, kad teisėjai prašo tiek ir tiek, 
apstu. tačiau ar tas, kuris pasakoja 
ar nurodo sumas, Jums kasos čekį 

parneša ir keturiolikos dienų prekės 
grąžinimo garantiją suteikia?

Regis, norinčiųjų pirkti teisin-
gumą yra be galo daug. Dažniausia 
teisėjo audriaus cinino tinklaraščio 
paieškos užklausa – „Kokios kyšių 
teisėjams sumos?“ rodo, kad su par-
davimais šioje srityje liūdni reikalai.  

Nėra nei įkainių, nei pasiūlos – 
tik pirkėjai… Ir perpardavėjai…

Irmantas KUZAS
Teismai.LT redaktorius
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dėl bausmės pagrįstumo sprendžiu pats

Išgirdę teismo sprendimą lietuviai imasi spręsti, pagrįstas 
jis ar ne, kelia klausimus ir patys jaučiasi esą kompetentin-
gi atsakyti, ar paskirta bausmė teisinga. Šiandien jau net 
nekyla minčių, kad teismo sprendimas bus gerbiamas ir 
vykdomas. 

taigi žinodami, kas teisinga ir kas neteisinga, sulaukėme 
tokios dienos, kai du žmones pražudžiusio, teisės vairuoti 
nuturėjusio neblaivaus „kelių erelio“ artimieji bando apkaltin-
ti patį 10 metų laisvės atėmimo bausmę skyrusį teisėją.

Ir kur čia nekaltinsi, kai teisėjas straipsnį rengiančiai 
žurnalistei drąsiai paaiškina skiriamos baudos motyvus. Juk 
taip norima ir nuolat prašoma teisėjų kuo išsamiau aiškinti 
motyvus terminais neperkrauta paprastų žmonių kalba. tiek 
visuomenė, tiek žiniasklaida prašo teisėjus KomeNtuotI. 
tačiau kai apie keletą šimtų dienų nagrinėtą bylą teisėjas žur-
nalistei tiesiai šviesiai ir nevyniodamas žodžių į vatą sako, kad 
bylą būtų galėjęs išnagrinėti per du tris posėdžius, nes per vi-
sus kitus sirgo advokatas arba pats kaltinamasis, sulaukiama 
nuteistojo artimųjų skundo dėl teisėjo komentavimo: ,,Visų 

pirma teisėjas pažeidė teisingumo ir nešališkumo principus 
reikšdamas savo asmeninį nusistatymą kaltinamojo bei jo 
advokato atžvilgiu.“

Vargu ar rastume bent menkiausią teisėjo nusistatymą 
žurnalistei motyvuojant proceso trukmę.

Manau, kad teismą gerbiu

„Gerbiu teismą, kaip išskirtinę teisingumą vykdančią institu-
ciją. Kartu pagrįstai manau, jog teisingumas visiems privalo 
būti vienodas“, – rašo pažeidimų dešimt metų du žmones 
pražudžiusiam ,,kelių ereliui“ skyrusio teisėjo komentaruose 
bandantys rasti artimieji. tai vis dėlto gerbiu tą teismą ar tik 
manau, kad gerbiu. turbūt tai galėtų būti geriausias iliustraci-
nis pagarbos Lietuvos teismams pavyzdys.

Jeigu klausydami teismo sprendimų mes ir toliau 
vadovausimės principu ,,aš manau“, tai 10 metų laisvės 
atėmimo bausmė taps visiškai natūraliu „manytina, kad 
konkretus teisėjas turėjo tikslą ne įvykdyti teisingumą 
konkrečioje byloje, bet siekė sukelti kaltinamajam kuo 
didesnius išgyvenimus, nepatogumus“.

KOMENTUOJA 

doc. dr. Alfredas LAURINAVIČIUS
mykolo Romerio universiteto 
Psichologijos instituto direktorius 

Šią situaciją komentuoti sudėtinga, nes ji apima ne tik 
nuteistąjį ir jo artimuosius, bet ir žuvusiųjų artimuosius 
bei visuomenės narius. Kadangi visko aprėpti neįmanoma, 
tai paminėsiu tik keletą aspektų, daugiausiai susijusių su 
tuo, kas išdėstyta straipsnyje.  

Nenuostabu, kad artimieji nori geriausio likimo savo 
sūnui ar vyrui ir skaudžiai išgyvena, jeigu šis susiklosto ne-
palankiai. taip greičiausiai yra ir šiuo atveju. artimieji bando 
pagerinti nuteistojo padėtį bet kuriomis prieinamomis prie-
monėmis, tarp jų ir teisinėmis, t. y. kvestionuodami teisėjo 
elgesį. teisėjo elgesio kvestionavimas gali būti kitų suprastas 
kaip nepagarba teismui, ypač jeigu teismo sprendimas 
daugumos suvokiamas kaip teisingas. tai puikiai supras-
dami artimieji ar jų teisiniai atstovai apsidraudžia teigdami, 
kad teismo sprendimus gerbia. akivaizdu, kad pasirenkant 
tokias priemones ir tokias formuluotes reikalingas teisinis 
išprusimas ir teisinio laviravimo galimybių išmanymas. taigi 

galbūt galima pasveikinti lietuvius, kad jie jau tapo geriau 
teisiškai išprusę, aktyviau besinaudoja teisinėmis priemonė-
mis ir geba geriau ginti savo teises? Kaip pavyko to pasiekti?

manau, kad tam tikrą vaidmenį čia atlieka žiniasklai-
doje pateikiami panašaus elgesio pavyzdžiai. Pastaraisiais 
metais iš žiniasklaidos dažnai sužinome, kaip vilkinami 
teismo procesai, kaip prašoma apklausti šimtus liudinin-
kų, kvestionuojamas teisėjo ar kitų proceso dalyvių elge-
sys ar motyvai ir pan. Jeigu kyla klausimas apie nepagarbą 
teismui, pateikiamas atsakymas, kad pasisakymas buvo 
neteisingai suprastas ar kad asmuo tiesiog naudojasi jam 
suteiktomis teisinėmis galimybėmis, tačiau jokiu būdu ne-
rodo nepagarbos teismui. toks elgesys po truputį tampa 
vis įprastesnis, o gal ir labiau toleruojamas visuomenėje, ir 
tada dalį moralės teritorijos užima teisė. Vis dažniau tarp 
to, kas teisinga ir kas teisėta, dedamas lygybės ženklas. 
teisėta, vadinasi, teisinga, sąvokos „teisingumas“ kaip ir 
galima ir atsisakyti. Veiksmų ar sprendimų teisėtumo ar 
neteisėtumo įrodinėjimas yra teisininko profesijos dalis. 
todėl dažnai neaišku, ar teisėjo elgesį kvestionuoja arti-
mieji, ar jų teisiniai atstovai. Jeigu negerbti teismo tampa 
įprasta, tai kas jo negerbia? 
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Jeigu tik galėtų, piliečiai drausmės bylą teisėjams ,,įpaišytų“ vien už tai, 
kad jie yra teisėjai. Griežta visuomenė – gerai. Tačiau žvelgiant į 
statistinius skaičiukus susidaro įspūdis, kad pasibaigus bylai ir nebelikus 
su kuo bylinėtis ateina bylą sprendusio teisėjo eilė.
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skundai darosi smulkmeniški – skundžiamasi dėl bet kokio 
teisėjo veiksmo ar dėl netinkamo teismo darbo, kai klaidos 
ar neatitikimai padaryti teismo raštinės, kitų darbuotojų ar 
net ne teismo (pavyzdžiui, advokatų ar prokurorų). teisėjų 
etikos ir drausmės komisijos (teDK) pirmininkas algis 
Norkūnas pastebi, kad iš pirmąjį šių metų pusmetį teDK 
pateiktų 201 piliečių skundų dėl teisėjų elgesio asmenims 
buvo grąžinti net 188. 

teDK narių Teismai.LT  pasiteiravo, kokiais atvejais 
dažniausiai skundžiamas teisėjų darbas, kokia skundų na-
grinėjimo tvarka ir kodėl, jų manymu, visuomenė į teisėjų 
darbą žiūri pro didinamąją stiklą.  

Siekiama užtikrinti visas teisėjo garantijas

2012 m. pabaigoje teDK nare tapusios Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjos Veslavos Ruskan teigimu, ši 
komisija yra intensyviai dirbanti teismų savivaldos insti-
tucija, nes būtent nuo šios institucijos darbo dažniausiai 
priklauso ir paprastai turėtų priklausyti, ar prasidės proce-
sas dėl drausminės atsakomybės teisėjui taikymo. 

„teisėjo garantijų užtikrinimas yra labai svarbus teDK 
veiklos aspektas, nes drausminės atsakomybės taikymas 
visuomet gali paveikti teisėjo karjerą, gali būti susijęs 
su teisėjo pareigų netekimu. tai visais atvejais susiję su 
asmens nubaudimu, todėl svarbu nustatyti, ar yra pa-
grindas kelti teisėjo drausminės atsakomybės klausimą, 
už kokių konkrečių veiksmų atlikimą gali būti taikoma ši 
atsakomybė“, – kalbėjo V. Ruskan.     

teisėja V. Ruskan tikina, kad teisėjų drausminės atsako-
mybės klausimai svarstomi atidžiai nagrinėjant kiekvieną 
atvejį (tai užtikrina komisijos nuostatuose nustatytos 
procedūros), tokiu būdu siekiant įgyvendinti komisijos 
tikslą – užtikrinti teisėjų drausminės atsakomybės realiza-
vimą, bet kartu saugoti ir teisėjo, kuriam prašoma iškelti 
drausmės bylą, darbines bei procesines garantijas. 

„Teisėjo profesija ir profesinis statusas 
yra išskirtinis, nes teisėjas sprendžia 
žmonių likimus, todėl jam keliami 
daug didesni reikalavimai nei 
daugelio kitų profesijų atstovams.“

„Didelė skundų dalis yra 
susijusi su procesiniais 
teismų klausimais, 
kurių komisija nesprendžia.“

„Perklausius teismo posėdžių 
garso įrašus dažnai paaiškėja, 
kad skundų teikėjai yra nepatenkinti 
priimtu nuosprendžiu, kartais jiems 
atrodo, kad teisėjas yra šališkas.“

teisėjams yra susiję su netinkamu procesinių pareigų atlikimu. 
tai gali būti drausminės atsakomybės pagrindas tik aiškiai 
aplaidaus teisėjo pareigos atlikimo arba neatlikimo atveju.“ 

Piliečiai nežino TEdK funkcijų

Į teDK paskirta visuomenės atstovė, Lietuvos karo akade-
mijos profesorė politologė Jūratė Novagrockienė mano, 
kad pagrindinė priežastis, kodėl teDK užversta skundais 
su nepagrįstais prašymais teisėjams iškelti drausmės bylas, 
yra ta, jog ne visi į teDK besikreipiantys piliečiai supranta, 
kokios yra šios komisijos funkcijos. 

„Didelė skundų dalis yra susijusi su procesiniais teismų 
klausimais, kurių komisija nesprendžia. Pavyzdžiui, komisija 
neturi teisės tikrinti teismo procesinių dokumentų pagrįs-
tumo. Dėl jų peržiūrėjimo turėtų būti teikiami apeliaciniai 
ar kasaciniai skundai“, – aiškino J. Novagrockienė. 

Pasak pašnekovės, dalis skundų yra susiję su pareiškėjo 
teiginiu, jog teismas ne laiku išsiuntė piliečiui teismo doku-
mentus apie teismo posėdžio laiką arba teismo posėdžio 
metu teisėjas kalbėjo pakeltu balsu ir pan. „Visų pirma, pati 
teismo vadovybė atlieka tyrimą ir įvertina visas su galimu 
teisėjo nusižengimu susijusias aplinkybes. susipažinę su 
tam tikro teismo atlikto patikrinimo medžiaga, teDK nariai 
patys perklauso teismo posėdžio įrašus ir tikrina, ar pasi-
tvirtina skunde nurodyti faktai“, – kalbėjo ji. 

Perklausius teismo posėdžių garso įrašus dažnai 
paaiškėja, kad skundų teikėjai yra nepatenkinti priimtu 
nuosprendžiu, kartais jiems atrodo, kad teisėjas yra šališkas, 
palaiko tiktai vieną – jiems priešingą šalį teismo procese. 
„taigi akivaizdu, kad motyvas kreiptis į teDK ne visada yra 
noras išsiaiškinti teisėjo etiško / neetiško elgesio klausimą, o 
tai, kad žmogus nepatenkintas teismo sprendimu. Kita ver-
tus, pateikiama ir motyvuotų skundų, kuriuose užfiksuoti 
didesni ar mažesni teisėjų etikos ir drausmės pažeidimai, 
bet iš praktikos matyti, kad tokių skundų būna mažuma“, – 
pabrėžia teDK narė J. Novagrockienė.

Skundžia dėl menkiausio profesinio pažeidimo

teDK narės V. Ruskan manymu, kiekvienas asmuo norėtų 
tikėtis, kad bylą dėl jo teisių ir pareigų nagrinėtų nešališ-
kas, nepriklausomas teismas, kuris priimtų byloje teisingą 
sprendimą, todėl visuomenei reikia kvalifikuoto, sąžiningai 
dirbančio ir nepriklausomo teisėjo. 

„Vis dėlto mūsų visuomenė dažnai būna per griežta 
teisėjams. tai patvirtina didelis skaičius piliečių prašymų 
iškelti drausmės bylas teisėjams, skundžiant teisėjų proce-
sinius veiksmus, bandant nušalinti teisėją nuo nagrinėja-
mos bylos ar padaryti teismui poveikį, – sako ji. – teisėjui 
tenka didelis psichologinis krūvis, todėl proceso dalyvių 
skundai dėl galimai padaryto menkiausio profesinio 
pažeidimo yra per griežtas visuomenės vertinimas, mano 
nuomone, daug griežtesnis negu kitų profesijų atstovų 
vertinimas.“ 

Gintarė ŠATKAUSKAITĖ
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Pretekstas skųsti –  
nepasitenkinimas bylos baigtimi 

teDK narės V. Ruskan teigimu, 2013 m. sausio–birželio 
mėn. komisijos veiklos rezultatai patvirtina, kad daug 
piliečių prašymų iškelti drausmės bylas teisėjams yra 
atmetama, bet yra tenkinami teismų pirmininkų teiki-
mai, surašyti atlikus administracinės veiklos kontrolę ir 
jos metu nustačius atvejus, kurie gali būti vertinami kaip 
aiškiai aplaidus teisėjo pareigų vykdymas. 

„Piliečių prašymai iškelti drausmės bylas teisėjams dažniau-
siai yra susiję su proceso dalyvių nepasitenkinimu išnagrinėtos 
bylos ar išspręsto atskiro procesinio klausimo rezultatais, o tai 
paprastai (jeigu nenustatoma neteisėtų susitarimų ar panašių 
tyčinių veiksmų) negali būti pagrindas teisėjo drausminei 
atsakomybei atsirasti, nes būtų pažeistas konstitucinis teisė-
jo nepriklausomumo principas, teisėjas dėl jam gresiančios 
drausminės atsakomybės bijotų išnagrinėti bylą, – sako teDK 
narė V. Ruskan. – Kiti piliečių prašymai iškelti drausmės bylas 

Pasak teDK narės, teisėjo darbas yra labai matomas 
tiek posėdžio metu, tiek procesiniuose dokumentuose, 
todėl paprasčiausias kelias yra kelti teisėjo drausminės 
atsakomybės klausimą. tik ne visais atvejais tai yra pagrįsta, 
nes teisėjo darbas priklauso nuo kitų darbuotojų darbo 
kokybės, taip pat nuo darbo organizavimo teisme, teisėjų 
mokymo organizavimo, galiausiai ir nuo teisinio reglamen-
tavimo. 

o teDK narė J. Novagrockienė mano, kad pagrindinis 
reikalavimas teisėjui turėtų būti labai geras savo profesinės 
specializacijos (baudžiamosios, administracinės ar civilinės 
teisės) išmanymas, išankstinio nusistatymo nebuvimas, 
gebėjimas įsigilinti į kiekvieną situaciją, sąžiningumas ir 
tolerantiškumas. 

Paklausta, ar ne per griežtus reikalavimus visuomenė 
kelia teisėjams, teDK narė J. Novagrockienė atsakė, kad 
teisėjo profesija ir profesinis statusas yra išskirtinis, nes 
teisėjas sprendžia žmonių likimus, todėl jam keliami daug 
didesni reikalavimai nei daugelio kitų profesijų atstovams. 
„Natūralu, kad žmonės nori ir tikisi teisingumo. tačiau 
teisėjai – irgi žmonės, todėl kartais gali klysti ar dėl didelio 
krūvio netinkamai atlikti darbą. 



LAIKINŲJŲ 
APSAUGOS 
PRIEMONIŲ  
IŠ PIRŠTO 
NEIŠLAUŠI

Rūta TRIMAILOVIENĖ
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėja

Norite prisiteisti skolą ir pageidaujate, kad tol, kol tai 
įvyks, tam tikram atsakovui priklausančiam turtui 

būtų pritaikytas areštas? Pasistenkite suformuluoti 
aiškų prašymą ir jį pagrįsti. Mat laikinosios apsaugos 

priemonės neskiriamos spragtelėjus pirštu.

Vilniaus miesto apylinkės teismas per beveik penkis šių 
metų mėnesius net 3 100 kartų sprendė laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo klausimą civilinėse bylose. Duomenys 
rodo, kad šalys vis dažniau prašo civilinėse bylose taikyti 
laikinąsias apsaugos priemones. apie laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymą  Teismai.LT kalbėjosi su Vilniaus 
miesto apylinkės teismo teisėju tomu Venckumi.
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Kada byloje dalyvaujantys ar kiti suinteresuoti  
asmenys gali pareikšti prašymą taikyti laikinąsias  
apsaugos priemones?

Prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones galima 
pateikti teismui nepareiškus ieškinio (t. y. iki ieškinio 
padavimo arba, pavyzdžiui, jei šalių ginčas sprendžiamas 
arbitraže), suformuluoti tokį prašymą ieškinyje arba 
pareikšti jį bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Išimti-
niais atvejais civilinio proceso kodeksas (cPK) teismui 
suteikia teisę savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos 
priemones, kai būtina apginti viešąjį interesą, pavyz-
džiui, šeimos bylose.

Kokios yra laikinųjų apsaugos priemonių rūšys?

yra daugiau nei dešimt laikinųjų apsaugos priemonių 
rūšių (ir šis sąrašas nebaigtinis): atsakovo nekilnoja-
mojo daikto areštas; kilnojamųjų daiktų, piniginių 
lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir kurias 
turi atsakovas arba tretieji asmenys, areštas; atsakovui 
priklausančio daikto sulaikymas; atsakovo turto admi-
nistratoriaus paskyrimas; draudimas kitiems asmenims 
perduoti atsakovui turtą arba vykdyti kitas prievoles; 
išimtiniais atvejais draudimas atsakovui išvykti iš nuo-
latinės gyvenamosios vietos ir (arba) draudimas išvežti 
vaiką iš nuolatinės gyvenamosios vietos be teismo 
leidimo; turto realizavimo sustabdymas, kai pareikštas 
ieškinys dėl arešto šiam turtui panaikinimo; išieškojimo 
vykdymo procese sustabdymas ir t. t. 

tai bylos, kurioje prašoma taikyti laikinąsias apsaugos 
priemones, pobūdis. antai laikinąsias apsaugos priemones 
galima taikyti tiek įprastoje civilinėje byloje, tiek ir byloje 
su užsienio elementu. Pavyzdžiui, ieškinys pareiškiamas 
atsakovui, kurio gyvenamoji vieta kitoje europos sąjungos 
valstybėje narėje. tokiu atveju laikinosios apsaugos prie-
monės taikomos atsižvelgiant į europos sąjungos proceso 
teisės nuostatose įtvirtintus ypatumus. 

Kurios rūšies laikinąsias apsaugos priemones 
dažniausiai prašoma taikyti?

Kurios rūšies laikinąją apsaugos priemonę prašoma taikyti, 
lemia nagrinėjamos bylos specifika. apylinkių teismuose 
daugiausia išnagrinėjama bylų dėl skolos priteisimo, tikriau-
siai todėl dažniausiai prašoma taikyti atsakovui priklau-
sančio turto areštą. Bylose, kuriose nagrinėjami skundai 
dėl antstolių veiksmų, dažnai prašoma stabdyti išieškojimą 
vykdymo procese. Šeimos bylose dažnai sprendžiamas 
laikino išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo klau-
simas, gerokai rečiau – sutuoktinio įpareigojimo gyventi 
skyrium ar kt. 

Kokiomis sąlygomis gali būti taikomos laikinosios 
apsaugos priemonės?

Pirma, ieškinio reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas. antra, 
teismas, susipažinęs su pareikštu prašymu, turi pagrįstai abejo-
ti, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendi-
mo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. 

Kiekvieną kartą teismas turi įvertinti, ar taikoma laiki-
noji apsaugos priemonė atitinka reikalavimo esmę, yra eko-
nomiška ir tinkama tikslui pasiekti. Pavyzdžiui, turtiniuose 
ginčuose areštuojamo turto vertė negali viršyti pareikšto 
reikalavimo. taigi taikomos laikinosios apsaugos priemonės 
turėtų ne tik užtikrinti būsimo teismo sprendimo vykdymą, 
bet taip pat ir nepadaryti nuostolių atsakovui, nepažeisti 
kitų asmenų teisėtų interesų.

Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis, 
Vilniaus miesto apylinkės teismas iš 3 100 prašymų 
per pirmuosius penkis šių metų mėnesius net 1 263 
kartus atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. 

Labai dažnai ieškiniuose ar pareiškimuose dėl teismo įsaky-
mų išdavimo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemo-
nes, bet jų taikymo pagrindas nepakankamai motyvuotas 

Visos išvardytos laikinosios apsaugos priemonės teisės 
doktrinoje dar skirstomos pagal įvairius kriterijus, pavyz-
džiui, pagal tai, kam jos taikomos – turtui ar asmeniui; 
pagal nustatomų įpareigojimų pobūdį – teismas gali įpa-
reigoti atlikti aktyvius veiksmus ar, priešingai, uždrausti juos 
atlikti ir pan. Vertėtų atkreipti dėmesį į dar vieną kriterijų, 
pagal kurį galima skirstyti laikinąsias apsaugos priemones, – 

„Apylinkių teismuose dažniausiai
prašoma taikyti atsakovui 
priklausančio turto areštą.“

ir nepagrįstas jį patvirtinančiais dokumentais. Pavyzdžiui, 
daug prašymų, kuriuose prašoma taikyti laikinąsias ap-
saugos priemones, konkrečiai – atsakovo turto areštą, 
motyvuojant didele ieškinio suma ir kad tai savaime lemia 
laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. 

tokia nuostata neteisinga. teismų praktikoje vadovau-
jamasi nuostata, kad kiekvienu atveju teismas turi vertinti 
konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo 
finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją 
su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens 
įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvar-
ta, taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė. 

teismas, kiekvieną kartą nagrinėdamas prašymą taikyti 
laikinąsias apsaugos priemones, vertina, ar prašoma pri-
teisti suma didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į jo 
teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą 
bei kitas reikšmingas aplinkybes. tik įvertinus nurodytas 
aplinkybes galima nustatyti, ar ginčo suma laikytina didele. 
Dėl to ieškovas prie prašymo turėtų pridėti įrodymus, 
pagrindžiančius duomenis apie atsakovo (skolininko) turtą 
ir turtinę padėtį, kad teismas galėtų įvertinti jo mokumą. 
Jei ieškovas gauti duomenų apie skolininko turtą negali, jis 
turėtų pateikti šį faktą patvirtinančius įrodymus.

Ar prašomo priteisti reikalavimo dydis turėtų įtakos, 
jei byloje atsakovas būtų fizinis asmuo?

Kaip minėjau, kiekvieną kartą turi būti vertinamas skolinin-
ko mokumas, jo turtinė padėtis, todėl visiškai nesvarbu, kas 
yra atsakovas – fizinis ar juridinis asmuo. Negalima apibrėž-
ti konkretaus dydžio, kokia skolos suma laikytina didele, 
nes kiekvienu atveju jos dydis gali skirtis: vienam kelių 
tūkstančių litų suma gali būti didelė, o kitam keliasdešimt 
tūkstančių litų suma – ne. 

Ieškovai kartais mano, kad laikinosios apsaugos  
priemonės turi būti taikomos, nes atsakovas 
nereaguoja į raginimą grąžinti skolą. Ar to pakanka?

Kai atsakovas ilgą laiką negrąžina skolos ieškovui, neben-
dradarbiauja su juo, nereaguoja į raginimus, ieškovas pareiš-
kia ieškinį teisme. Jūsų išvardytas aplinkybes tikriausiai būtų 
galima nurodyti kiekviename ieškinyje dėl skolos pritei-
simo, todėl tik šios aplinkybės neteikia pagrindo taikyti 
laikinąsias apsaugos priemones. Jos turėtų būti vertinamos 
kartu su kitomis pirmiau nurodytomis aplinkybėmis. 

svarbu, kad prašymo turinys ir pateikti įrodymai pagrįs-
tų tikimybės ir grėsmės, jog teismo sprendimo įvykdymas 
gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, realumą.

Minėjote, kad civilinėse bylose dėl antstolių veiksmų 
dažnai prašoma stabdyti išieškojimą.

Ieškovai prašo stabdyti išieškojimą vykdymo procese ne tik 
bylose, kuriose sprendžiamas antstolio veiksmų teisėtumo 
klausimas, bet ir dėl notarų vykdomojo įrašo teisėtumo, sutar-
čių modifikavimo ir kt. Dažnai nepagrįstai prašoma stabdyti 
išieškojimą, nors vykdymo procesas dar neprasidėjęs – vykdo-
masis dokumentas dar nebūna pateiktas antstoliui vykdyti.  

Nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių gali  
būti skundžiamos atskiraisiais skundais.  
Iš statistinių duomenų matyti, kad Vilniaus apylinkės 
teismas netenkino daugiau nei 40 proc. prašymų.  
Ar dažnai skundžiamos šios nutartys?

2011 m. spalio 1 d. įsigaliojus cPK pakeitimams, už ats-
kiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių mokamas 100 Lt dydžio žyminis mokestis. Jis 
įpareigoja šalis susimąstyti, ar iš tiesų yra pagrindas skųsti 
teismo nutartį. tokių skundų nedaug. 

Kartais su atskiraisiais skundais šalis pateikia įrodymus, 
pagrindžiančius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pa-
grindą ar, priešingai, kad jos pritaikytos nepagrįstai. tokiais 
atvejais teismas, sutikdamas su atskiruoju skundu, panaiki-
na skundžiamą nutartį ir priima naują nutartį.

Į kokius aspektus dėmesį turėtų atkreipti asmenys, 
prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones?

Žinoma, kartais norėtųsi, kad šalys daugiau domėtųsi nagrinė-
jama byla. Pasitaiko atvejų, kad ieškovai prašo taikyti laikinąsias 
apsaugos priemones, kai jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas. 
Norėtųsi, kad prašymai būtų ne tik suformuluoti, bet ir pagrįsti.

„Teismas, kiekvieną kartą 
nagrinėdamas prašymą taikyti 
laikinąsias apsaugos priemones, 
vertina, ar prašoma priteisti suma 
didelė konkrečiam skolininkui.“
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AR TEISMAMS 
GALIOJA 
„ KLIENTAS 
 VISADA TEISUS“?
Greičiausiai kiekvienas su klientų aptarnavimu susidūręs 
darbuotojas patvirtins – klientams įtikti be galo sunku. 
Nepaisant įsigalėjusių neigiamų nuostatų teismų atžvilgiu, 
kad paprastas žmogus teismams nerūpi, kliento lūkesčiai, 
viltys ir nepretenzinga aptarnavimo kokybė – vienas iš 
esminių teismų prioritetų.

Indrė GYLYTĖ-VALIENĖ
Nacionalinės teismų administracijos teisės ir 
administravimo skyriaus vedėja

Būtent siekis, kad teisme apsilankę asmenys iš jo išeitų 
patenkinti, skatina teismus gerinti savo kokybės vadybą ir 
puoselėti klientų aptarnavimą.
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KOVOJAME UŽ 
ŽMOGAUS TEISES 
BEI MOTERŲ PADĖTĮ 
VISUOMENĖJE

Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Moters gyvenimo gerovė ir kokybė įvairiose pasaulio valstybėse suvokiama ir vertinama 
skirtingai. Nepaisydamos tautinių, rasinių ir kultūrinių skirtumų 125 šalys sutaria – 
moterys privalo tobulėti tiek dvasiškai, tiek profesinėje veikloje. Moterys lyderės gali 
užsitikrinti ne tik savo padėtį visuomenėje, bet ir kovoti už kitų teises.

Žurnalui Teismai.LT Šilutės rajono apylinkės teismo pirmi-
ninkė, Šilutės soroptimisčių klubo prezidentė Virgina Pankaus-
kienė – apie savanorišką profesionalių moterų organizaciją, 
gerinančią moterų ir mergaičių gyvenimo kokybę visame 
pasaulyje.

Kas yra soroptimistės ir kuo jos užsiima?

tarptautinė soroptimisčių organizacija (tso) yra savano-
riška profesionalių moterų organizacija, kurios veikla skirta 
moterų bei mergaičių gyvenimo kokybei gerinti visame pa-
saulyje. organizacijos tikslai – įtvirtinti aukštus etinius stan-
dartus profesinėje veikloje, tarpusavio bendradarbiavime 
bei kitose gyvenimo srityse, siekti užtikrinti žmogaus teises 
ir ypač gerinti moterų ir vaikų padėtį, puoselėti įvairių šalių 
soroptimisčių draugystės ir vienybės dvasią, gerinti įvairių 
šalių ir tautybių žmonių tarpusavio supratimą ir pagalbą, 
nepriklausomai nuo jų politinių, etninių, religinių ir rasinių 
skirtybių. Šviesti ir įvairiapusiškai lavinti moteris (ypač mer-

gaites), siekiant padėti joms tobulėti dvasiškai ir profesinėje 
veikloje laikantis nuostatos, kad švietimas – tobulėjimo 
pamatas, žmonijos pažangos laidas ir raktas į progresą. 
tso vienija daugiau nei 90 000 soroptimisčių 125 šalyse. 
moterys lyderės įgyvendina projektus ir aktyviai kovoja už 
žmogaus teises bei moterų padėtį visuomenėje. 

tso įkurta 1921 m. Kalifornijoje, JaV. Pats žodis „so-
roptimistė“ verčiamas iš lotynų kalbos žodžių „soror“ ir 
„optima“, kurie reiškia „geriausia – moterims“ (pažodžiui – 
„geriausia sesuo“). Kaip nevyriausybinė organizacija, tso 
turi konsultacinį statusą Jungtinių tautų ekonomikos 
ir socialinių reikalų taryboje, taip pat turi savo atstovus 
Jungtinių tautų centruose Niujorke, Ženevoje, Vienoje, 
Romoje, Nairobyje ir Paryžiuje. Lietuvoje sėkmingai dir-
ba devyni soroptimisčių klubai, iš jų du yra Vilniuje – tai 
Vilniaus pirmasis ir Vilniaus senamiesčio soroptimisčių 
klubai, ir po vieną klubą Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje, 
alytuje, Pasvalyje, Raseiniuose ir Šilutėje. 

Žmonės vertina pagalbą

Vykdydami teisingumą su klientais teismai susiduria kasdien. 
ar visuomenė pasitikės teismais ir koks bus – teigiamas ar 
neigiamas – teismų įvaizdis žmonių akyse, priklauso ne tik nuo 
žiniasklaidos konstruojamos nuomonės, bet ir nuo į teismą 
užsukusius asmenis aptarnaujančio personalo. Visiškai tikėtina, 
kad dėl jus aptarnavusio darbuotojo iš teismo išėjote labai 
supykęs. Juk jau vien pats apsilankymas teisme – nemalonus 
procesas, o jei dar buvote pasitiktas nemaloniai nusiteikusio 
darbuotojo, situacija tapo absurdiška. 

Neigiamas kliento emocijas paprastai lemia ne vienas 
dalykas: darbuotojo nuostatos, požiūris į darbą ir klientą, pro-
fesinės žinios bei gebėjimai bendrauti. savaime suprantama, 
ir klientų yra visokių: iš anksto priešiškai nusiteikusių, laukian-
čių užuojautos, gailesčio, reikalaujančių konsultacijų ir pan. 
akivaizdu, aptarnaujančiam teismo personalui tikrai nelengva: 
privalu atlikti ne tik savo tiesiogines funkcijas, bet taip pat ir 
susitvarkyti su visokiomis interesantų nuotaikomis. Galiausiai, 
teisinio išsilavinimo neturinčiam žmogui, nesusidūrusiam su 
teismo procesu, dažnai sunku suprasti įvairius teismo niuan-
sus. todėl ypač svarbu, kad teismo darbuotojas padėtų susi-
gaudyti šiame procese. Nėra nieko efektyvesnio už tinkamai 
paslaugas teikiantį, mandagų ir paslaugų personalą.

Ar klientas visada teisus?

Įprasta laikyti, kad klientas visuomet teisus. tačiau taip būna 
anaiptol ne visada. todėl teismų klientų aptarnavimo taisyklėse 
nebūtinai turi būti nustatyta, kad klientas visada teisus. Konf-
liktinėse situacijose paprastai padeda ne konkretus taisyklių 
punktas (už beatodairišką vadovavimąsi taisyklėmis visuomenė 
mėgsta kaltinti biurokratiškumu), o išmonė ir sąmoningumas.

aišku, sukurti veiklos, arba kokybės, standartai api-
bendrina įvairių organizacijos veiklos etapų pagrindines 
normas ir reikalavimus visam personalui. Juose konkrečiai ir 
vienareikšmiškai išvardijami svarbiausi organizacijos darbo 
kokybės rodikliai. taigi kokybės vadybos sistemos naudingos 
ne tik klientams, bet ir įstaigos darbuotojams – leidžia page-
rinti įstaigos vidaus tvarką, įgyvendina efektyvesnį valdymą. 
Darbuotojai aiškiau supranta įstaigos tikslus, procesus, jų 
pareigybės yra griežtai apibrėžtos. tai užtikrina organizacijos 
gebėjimą teikti kiek įmanoma kokybiškesnes paslaugas.

„Kokybiniai įstaigos darbo pokyčiai, veiklai organizuoti 
pasitelkus tokį įrankį kaip Iso standartas, yra akivaizdūs. Kaip 

vienus ryškiausių pokyčių, įvardyčiau tikslesnį įstaigoje vyks-
tančių procesų aprašymą, aiškesnį darbuotojų atsakomybių 
atskyrimą, aukštesnį klientų aptarnavimo standartą. Nors 
galima teigti, kad ir iki sertifikuotos kokybės vadybos sistemos 
Nacionalinės teismų administracijos darbas vyko sklandžiai ir 
daugeliui darbuotojų buvo aiškūs įstaigos prioritetai, veiklos, 
kompetencijos, kita vertus, tikslesnis Nacionalinės teismų 
administracijos misijos, vizijos, uždavinių, tikslų ir funkcijų 
aprašymas padeda suburti darniai dirbančią komandą, kurioje 
kiekvienas aiškiai suvokia savo vaidmenį ir atsakomybę, – sako 
Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotoja, 
atliekanti direktoriaus funkcijas, Reda molienė. – Neabejo-
tinai tikslesnis procesų, organizacinių ryšių ir kompetencijų 
įvardijimas diegiant Iso standartus sudarė galimybes dar 
kartą peržiūrėti ir išgryninti uždavinius, funkcijas, sąsajas tarp 
struktūrinių padalinių ir pareigybių. atsirado daugiau aiškumo, 
skaidrumo, bendradarbiavimo, tai padeda išvengti nesusikal-
bėjimo, nesusipratimų vykdant bendras užduotis.“

R. molienė yra įsitikinusi, kad kokybės vadybos sistemos 
formalusis sertifikavimas yra tik įžanga į tikrąją kokybę, o 
realus efektyvus sistemos funkcionavimas prasideda tik tada, 
kai visi įstaigos darbuotojai patiki ir įsisąmonina tas vertybes, 
kurios yra būtinos naujai kokybei užtikrinti. todėl vadovė 
skatina darbuotojus žvelgti į šią sistemą ne kaip į dar vieną 
reikalavimų, reglamentų rinkinį, bet kaip į pagalbą organi-
zuojant savo veiklą, bendradarbiavimą ir darbą su klientais. 
Įgyvendinti šią užduotį padeda tai, kad darbuotojai patys 
gali aiškiai pamatyti rezultatus, įskaitant didėjantį klientų 
pasitikėjimą institucija ir aukštesnius veiklos vertinimus.

Klientų aptarnavimo lygis bus keliamas

siekdami būti inovatyvūs ir orientuoti į besikeičiančius visuo-
menės poreikius, teismai pradėjo diegti Klientų aptarnavimo 
standartą, kuris turėtų dar kilstelėti klientų aptarnavimo lygį 
šalies teismuose, taip pat padės naujus darbuotojus supažin-
dinti su klientų aptarnavimo kultūra, nuostatomis, vertybė-
mis, esamiems darbuotojams pateiks standartizuotas klientų 
aptarnavimo normas. Bus užtikrinti vienodo aptarnavimo 
principai, klientų pasitenkinimas ir lojalumas.

Žinoma, Klientų aptarnavimo standartas neužtikrins, 
kad į teismą atėjęs klientas visada liks teisus. tačiau bus 
sudarytos visos sąlygos, kad jis būtų tinkamai ir kvalifikuo-
tai aptarnautas.
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Esate soroptimisčių klubo prezidentė. Kiek metų 
užsiimate šia veikla?

Šilutės soroptimisčių klubo veikloje pradėjau dalyvauti nuo 
pat klubo įsikūrimo, t. y. nuo 1997 m. pradžios. Klubo inau-
guracija vyko 1998 m. rugpjūčio 15 d., o prezidentė ren-
kama dvejiems metams. aš buvau išrinkta 2011–2013 m. 
kadencijai, kuri baigsis šių metų spalio 1 d.

Kodėl nusprendėte tapti soroptimiste?

Iš tiesų įdomus klausimas, nes niekada rimtai apie tai 
nesusimąsčiau. Darbe patiriu didžiulę įtampą, daug 
neigiamų emocijų, tad norėjau užsiimti ir kitokia, širdžiai 
miela, veikla. Kai buvau pakviesta į besiburiantį klubą, 

susipažinau su šiltomis, nuoširdžiomis moterimis. Iš jų 

semiuosi energijos ir patirties. Kartu nudirbome nemažai 

naudingų darbų, žinau, kad ištikus bėdai visada galėsiu 

jomis pasikliauti. Be to, tai, ką mes dirbame klube, man 

teikia didžiulį pasitenkinimą. sakoma, kad gaunančiajam 

prisipildo rieškučios, o duodančiajam – širdis. tiesiog tai 

tampa tavo gyvenimo būdu.

Šilutės klubas ką tik šventė 15 metų sukaktį,  
tad greičiausiai yra ne vienas pagalbos atvejis,  
kuriuo didžiuojatės.

Per 15 klubo veiklos metų įgyvendinta daugybė įvairiausių 

projektų. Paminėsiu patį pirmąjį ir paskutinįjį. Vienas 

pirmųjų projektų „Į pagalbą moterims, patiriančioms prie-

vartą“ buvo vykdomas porą metų, keliais etapais. Jam vyk-

dyti buvo gautas finansavimas iš tarptautinės soroptimis-

čių organizacijos europos federacijos. Projektui išleista per 

14 000 Lt. Pirmasis etapas – šviečiamasis. medikai, psicho-

logai, klubo teisininkai skaitė paskaitas apie tai, kaip elgtis 

ir kur kreiptis patyrus smurtą bei kaip apsisaugoti nuo jo, 

išleista lankstinukų su visa reikiama informacija, jie platinti 

mokyklose, kaimo bei miesto bendruomenėse. antrajame 

etape buvo teikiama reali psichologinė pagalba 20 smurtą 

patyrusių moterų. aštuonioms moterims suteikta psicho-

loginė reabilitacija Juknaičių sanatorijoje. 

Paskutinis vykdytas projektas – „Priimk mano meilę 

ir saugok mane“. Šiuo ilgalaikiu projektu buvo siekiama 

propaguoti organų donorystę. organizavome konferen-

cijas, kuriose pranešimus skaitė gydytojai reanimatologai, 

Lietuvos transplantologijos biuro specialistai. Konferencijų 

metu organų donorystės tema kalbėjo skirtingų konfesijų 

dvasininkai, savo artimųjų organus paaukoję žmonės. Pri-

statytas ir ne vienam ašarą išspaudęs dokumentinis filmas 

„...ir širdis iškeliauja“. Baigiamojoje konferencijoje pagrindinį 

pranešimą „Šiandienos medicinos galimybės transplantacijoje. 

interjero dizainerė, miškų inžinierė, žurnalistė, pora versli-
ninkių. Kaip matote, visų profesinė patirtis labai skirtinga ir 
tai praverčia klubo veikloje. 

dažnai žmonės skeptiškai žvelgia į pagalbos  
organizacijas, o kaip reagavo Jūsų šeima, kolegos?

manau, teigiamai. Be abejo, veikla klube atima nema-
žai laiko. Šį laiką „vagiu“ iš šeimos. sutuoktinis su tuo 
susitaikė, mane supranta ir palaiko. tiek jam, tiek mano 
vaikams bei anūkams, manau, netrūksta mano dėme-
sio, nes savo laisvalaikį planuoju. Kolegos domisi klubo 
veikla, jaučiu jų paramą.

Tuos, kuriems reikia pagalbos, matote iš labai arti. 
Kokios pagalbos šiandien labiausiai reikia ir  
dėl kokių problemų į Jus kreipiasi?

Na, mūsų klubas nėra labdarą teikianti organizacija, nors 
esame parėmę ne vieną bėdos ištiktą šeimą, tačiau savo 
veiklą vykdome per projektus. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų 
vykdomų ilgalaikių projektų – „Gražinkime savo mies-
tą“. Jį vykdydamos mes sodiname mieste medžius, gėles, 
renkame šiukšles, padovanojome miestui keturis suoliukus, 
kuriuos pastatėme prie Šilutės muziejaus. Vykdydamos kitą 

Kada ir kaip galima padėti pacientui?“ skaitė profesorius, 
habilituotas medicinos mokslų daktaras, filosofijos mokslų 
daktaras, daugelio mokslo premijų už įvairiapusę veiklą chi-
rurgijos, bendrosios ir socialinės medicinos srityse laureatas 
daktaras eckhard Nagel (Vokietija). Beje, šį susitikimą su 
pasaulinio garso profesoriumi padėjo organizuoti jo mama, 
taip pat soroptimistė Gizela Nagel, kuri yra Šilutės ir Vokie-
tijos Hameln / Pyrmont draugystės klubo narė. 

Esate teisėja. Ar kitos sesės žino apie Jūsų pareigas?

Be abejo, žino ir labai normaliai reaguoja. Klubo veiklo-
je dalyvauja 22 profesijų moterys: dvi teisininkės, kelios 
gydytojos, pedagogės, ekonomistės, rinkodaros specialistė, 

projektą Šilutės pradinėje mokykloje įrengėme geriamojo 
vandens fontanėlį ir pan. Veikti tikrai yra ką ir ateityje 
įvykdysime ne vieną projektą, kuriuo prisidėsime prie miesto 
gražinimo, moterų ir vaikų padėties gerinimo.

Jūsų nuomone, ar lietuviai apskritai linkę padėti kitiems?

taip, kiek teko susidurti, lietuviai linkę padėti kitiems. 
Vykdant projektus teko bendrauti su įvairiausiais žmo-
nėmis. Nesusidūriau nė su vienu atveju, kai žmonės būtų 
atsisakę padėti. Pastebėjau labai daug gerumo ir atjautos 
miestelių seniūnijų bendruomenėse. Be to, juk puikiai 
matome, kiek žmonės aukoja įvairių televizijos vykdomų 
gerumo akcijų metu. 

„Darbe patiriu didžiulę įtampą, daug neigiamų emocijų, 
tad norėjau užsiimti ir kitokia, širdžiai miela, veikla. 

Sakoma, kad gaunančiajam prisipildo rieškučios, o duodančiajam – širdis.“ 
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– milda, užeik į pasitarimų kambarį. Dabar.
Vykdomoji direktorė. Labai ne laiku. Nors balsas 

ramus, bet galėjo vėliau. 
Penkiolika minučių po aštuntos – kavos virimo me-

tas. Dar pusvalandis, kol kava būtų užplikyta, susirinktų 
dvi ar trys artimiausios kolegės ir darbo pradžia būtų 
šiek tiek nukelta. Deja, netikėtas iškvietimas.

Pasitarimų kambaryje nebuvo langų, nes didžiąją 
dalį kompanijos filialo sudarė sandėliai. Naujai pristatyti 
šviesūs kabinetai buvo skirti direktoriui, buhalterijai, va-
dybininkams, dar keliems skyriams. Pasitarimams langai 

PASITARIMŲ 
KAMBARIO PASLAPTIS

Nutraukiant darbo santykius su 
darbdaviu tenka praryti ne vieną karčią 
neteisybės piliulę. Jei jau darbdavį 
nusprendėte gydyti jo paties vaistais, 
nusiteikite, kad prieš jus bus panaudota 
visa sunkioji artilerija.

Laura JAKUTĖ

nereikalingi – taip nuspręsta. Vietoje lango sieną puošė 

didžiulis nuolat apšviestas akvariumas. akvariumo dug-

ne į smėliuką nugrimzdęs keraminis puodelis su firmos 

logotipu tarnavo kaip slėptuvė vėžiui... 

– milda, mums reikia pasikalbėti. Penktadienį buvo 

akcininkų susirinkimas, kuris įpareigojo mane pasikalbėti 

su tavimi...

– Klausau, taip.

– Praėjusio ketvirčio ataskaitoje, kurią tu rengei, 

buvo keletas neatitikimų. tiksliau sakant, klaidų. Dar 

tiksliau sakant, tos klaidos yra ne tokios jau ir mažos... 

apskritai akcininkų nuomonė apie tave pastaruoju 

metu...

Byla nesudėtinga. Vieno ar dviejų posėdžių turi 
užtekti.

– Netikėtai tą rytą mane pasikvietė į pasitarimų 
kambarį. Vykdomoji direktorė pateikė man jau parengtą 
darbuotojo ir darbdavio susitarimo tekstą. Buvo para-
šyta taip: šalys susitaria nutraukti darbo sutartį. sutartis 
nutraukiama, kai abi šalys pasirašo susitarimą. Pasiūly-
mas galioja iki mėnesio dvidešimt septintos dienos. Jie 
sumoka man atlyginimą ir dar už dvi savaites į priekį. Ir 
parašo man palankią rekomendaciją.

– susitarime parašyta, kad pasiūlymas galioja iki 27 
dienos. Vadinasi, galėjote galvoti dar tris dienas, nebuvo 
būtina iš karto spręsti. Kodėl pasirašėte tą pačią dieną?

– mane privertė. mane uždarė pasitarimų kamba-
ryje, neleido niekur išeiti. tas kambarys be langų, be 
telefono.  

– ar durys buvo užrakintos?
– Nežinau, neatsimenu. 
– Nebandėte išeiti?
– man neleido.
– Kaip?
– tiesiog sakė, nesiblaškyk, pasėdėk, pagalvok. aš 

sutrikau, susinervinau ir pasirašiau.
– Vis dėlto nelabai suprantamas toks skubėjimas. 

Kaip jūs įrodinėsite, kad pasirašėte priversta?
– tai akivaizdu! aš net neketinau išeiti iš darbo. aš 

dirbau labai gerai, esu gavusi ne vieną padėkos raštą per 
metinius susirinkimus. Negali septynerius metus dirbęs 
žmogus staiga parašyti pareiškimą ir išeiti. Pagaliau aš 
net neturėjau kur išeiti ir dabar dar neturiu darbo!

– ar nenujautėte, kad vadovai nepatenkinti jūsų 
darbu?

– Ne, nenujaučiau. 
– Kas buvo po to, kai pasirašėte susitarimą?
– man liepė tuoj pat važiuoti namo. Vykdomoji 

atnešė mano daiktus iš kabineto. 
– ar Jūs tikrai neleidote ieškovei pagalvoti iki pasiū-

lymo termino pabaigos, kaip kad patys rašėte? – teisėja 
paklausė vykdomosios direktorės.

– Nesąmonė, jokio spaudimo jai nebuvo. Net raštu 
išdėstyta – pasiūlymas galioja dar tris dienas. 

– ar tikrai jūs neleidote pačiai ieškovei pasiimti 
daiktų?

„Tokių ieškinių teisme kartais pasitaiko: 
mane privertė pasirašyti, 
kad sutinku nutraukti darbo sutartį 
šalių susitarimu.“

Kava buvo baigta be mildos. apie vienuoliktą kabi-
nete pasirodė vykdomoji direktorė:

– milda susirgo ir išvyksta namo. Kur jos daiktai: 
rankinė, paltas, raktai, automobilio raktai? 

elena surinko mildos daiktus, vykdomoji juos paėmė:
– tu nesitrukdyk, aš nunešiu pati.
Nuo tos dienos bendradarbės mildos nebematė. Iš 

pradžių personalo skyrius sakė, kad milda serga. Po kelių 
savaičių buvo paskelbta, kad milda nusprendė palikti 
kompaniją ir į jos vietą ieškoma naujo žmogaus. 

Pasirašymas priverstinai?

tokių ieškinių teisme kartais pasitaiko: mane privertė 
pasirašyti, kad sutinku nutraukti darbo sutartį šalių 
susitarimu. Iš tikrųjų aš neketinau ir nenorėjau išeiti iš 
darbo. Iš baimės ir neatlaikiusi spaudimo pasirašiau su-
sitarimą ir tą pačią dieną buvau atleista. man nesuteikė 
trijų dienų, per kurias galėčiau apsigalvoti. tuo pažeidė 
įstatymą. manau, turiu būti grąžinta į darbą...
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– Ji pati nenorėjo grįžti į kabinetą. Prašė pasakyti, 
kad susirgo, ir atnešti jai paltą, raktus, rankinę. Ji nenorėjo 
niekam sakyti, kad išeina iš darbo. Ji prašė pasakyti, kad 
staiga susirgo.

– Bet juk jūs teigiate, kad ji pati norėjo išeiti iš fir-
mos? Koks tikslas buvo slėptis?     

– Ji taip nusprendė. Nežinau jos motyvų. 
– Kodėl atleidote ją tą pačią dieną, nelaukėte trijų 

dienų, kaip buvo parašyta jūsų pasiūlyme. Gal ji būtų 
apsigalvojusi?

– milda galėjo nesirašyti šalių susitarimo tą pačią dieną. Ji 
galėjo galvoti tris dienas. Bet ji pati pasirašė. Ji – protinga mote-
ris, turi aukštąjį išsilavinimą. Pagaliau ji dirbo mūsų įmonėje 
regiono vadove, negalėjo būti tokia nenuovoki ir baukšti. 

– Bet juk buvo ir darbdavio iniciatyva siūlyti susitarimą. 
Jūs irgi siekėte, kad milda išeitų. 

– taip, tiesą sakant, mes turėjome savo priežasčių. Bet 
gerbdami tai, kad ji vis dėlto dirbo pas mus daugiau kaip 
septynerius metus, manėme, jog bus geriau, jeigu bus šalių 
susitarimas. Ji galėjo galvoti tris dienas, bet pasirašė iš karto. 

Vargu ar akcininkai pakeis savo nuomonę apie mildą. o 
jeigu dar teismas priteistų neturtinės žalos atlyginimą? 
Reikėjo neskubėti. Bet ir vėl – nebūtų skubėję, tai nebū-
tų apskritai mildos atleidę, ji tikriausiai būtų pakeitusi 
nuomonę jau rytojaus dieną. o dabar? Gal taikos sutartis 
būtų geresnis variantas?

– Nesvarbu, kaip pažiūrės pirmos instancijos teismas, – 
patikslino teisėja, – tačiau nežinia, kaip pažiūrės ir aukš-
tesnis teismas. susitarimas sutaupytų jums laiko. abiem 
pusėms. o atsakovui gal sutaupytų ir pinigų. 

Bandyti sutaikyti šalis. Įprasta praktika pirmojoje ins-
tancijoje. Po pirmojo posėdžio patyrę bylininkai pradeda 
nujausti, kur link svyra svarstyklės. Iki antrojo posėdžio 
galima sudaryti taikos sutartį ir išvengti netikėtumų. Iš to, 
kas buvo kalbama pirmajame posėdyje, matyti, kad milda 
neįrodys buvusi priversta pasirašyti. tačiau ir įmonė pasku-
bėjo – nedavė jai laiko apsigalvoti, nors patys susitarime tai 
buvo pažadėję. 

Kitame posėdyje byla turėjo būti baigta. Liko sudėti 
paskutinius taškus procese ir paklausyti baigiamųjų kalbų. 

Nebūtų skubėję – nebūtų atleidę

Pirmajam teismo posėdžiui baigiantis atsakovo pusėje 
kilo abejonių: iš tiesų, susitarimo tekste buvo parašyta, 
kad darbo sutartis nutraukiama po trijų dienų. Jie nelaukė 
tų trijų dienų. tuo pačiu apribojo mildos teisę pakeisti 
nuomonę. Gali būti, kad teismas patenkins ieškinį. tada 
milda būtų grąžinta į darbą ir dar reikėtų jai sumokėti 
už visą laiką nuo atleidimo dienos iki teismo sprendi-
mo įsiteisėjimo. Išeitų beveik už tris ar keturis mėnesius 
geriausiu atveju. Be to, milda būtų vėl įmonėje ir, turint 
galvoje dabar dar labiau pablogėjusius santykius ir tai, kas 
buvo iki jos atleidimo, vėl reikėtų mąstyti, kaip ją atleisti. 

Nebent būtų taikos sutartis.
Į teismo salę suvirto būrys studentų, iš tvarkaraščio 

nustatę, kad posėdis įvyks ir byla bus baigta nagrinėti. 
atvyko abiejų šalių advokatai. mildos nebuvo.

– advokate, kur jūsų klientė? Kas nors atsitiko?
– Nežinau, nepavyko su ja susisiekti. Nežinau, gal 

susirgo. Gal galima atidėti posėdį? 
– mes prieštaraujame, – nerimavo atsakovo advoka-

tas. – apie posėdį ieškovė žino, jokio prašymo neatsiun-
tė, todėl teigti, kad serga, negalima. mes įtariame, kodėl 
ji neatvyko, ir prašome bylą nagrinėti. yra jos advokatė, 
gali puikiausiai atstovauti.  

„Bandyti sutaikyti šalis. Įprasta praktika pirmojoje instancijoje. 
Po pirmojo posėdžio patyrę bylininkai pradeda nujausti, 

kur link svyra svarstyklės. 
Iki antrojo posėdžio galima sudaryti taikos sutartį ir išvengti netikėtumų.“ 

– Gerai, nagrinėsime šiandien. 
– aš turiu dar vieną prašymą – prašau nagrinėti šią 

bylą uždarame teismo posėdyje, – įmonės advokato 
prašymas nustebino. 

– Kodėl reikėtų tą daryti?
– Ketiname pateikti tam tikrus duomenis apie ieško-

vės asmeninį gyvenimą. matau, kad salėje susirinkę daug 
žiūrovų.

– teismas skelbia penkių minučių pertrauką.

Kai taikos sutarties sudaryti nepavyksta

uždaras posėdis darbo byloje – tai pasitaiko labai 
retai. Bet ką gali žinoti, kas ten atsitiko? Kokios buvo 
tikros priežastys, dėl kurių septynerius metus išdir-
busi regiono vadovė buvo paprašyta staiga išeiti. Ir 
kodėl ji sutiko tą pačią dieną? Išsigando, buvo šanta-
žuojama? Jei taip, tai dėl ko? Gal koks nors tarnybinis 
romanas, kurio detales atskleisti netiktų viešajame 
posėdyje? 

– teismas priėmė nutartį nagrinėti bylą uždarame 
posėdyje. Nutartis neskundžiama. atsiprašau studentų, 
tačiau negalite toliau būti teismo salėje, – grįžusi pareiš-
kė teisėja. 

Jaunuoliai išėjo labai nusivylę. Nėra lengva rasti 
posėdį, kuriame byla būtų baigiama nagrinėti ir atskleistų 
visą savo teisinį grožį. Daugybė posėdžių atidedama arba 
apskritai neprasideda. 

– tęskime toliau. Kaip sekėsi šalims? Gal pavyko 
sudaryti taikos sutartį?

– Ne, taikos sutarties mes neturime, – įmonės 
advokatas atrodė paslaptingas, – aplinkybės pasikeitė. 
Derėdamasi dėl taikaus susitarimo ieškovė pareikala-
vo perleisti jai 50 procentų įmonės akcijų. Jeigu įmonė 
nesutiks, ieškovė pagrasino paviešinti tam tikrus duome-
nis apie įmonės veiklą, tam tikrus santykius su valstybės 
pareigūnais. Įsivaizduojate, ką reiškia 50 procentų akcijų?! 
tai daugiau negu milijonas litų! akcininkai nusprendė, 
kad tai šantažas. mes kreipėmės į prokuratūrą. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. manau, todėl milda ir nepasirodė 
šiandien. apskritai, gerbiamasis teisme, mums visiškai 
nesvarbu, koks bus sprendimas. tiesiog norime užbaigti 
šią bylą. mums dabar rūpi visai kiti šios istorijos aspektai. 

– Labai gerai, – teisėjos noras sutaikyti šalis išblėso, – 
ieškovės atstove, jūs ką nors žinote apie tai?

– Visiškai nieko, man netikėta, ką kalba oponentas. 
aš prašau vis dėlto atidėti posėdį.

– Kaip jau sakyta, atidėti nėra priežasčių. Jūs, ieško-
vės atstovė, esate, galime nagrinėti.

Posėdis ilgai neužtruko. Šalių pasisakymai buvo nuo-
bodūs: moteris sėkmingai dirbo septynerius metus, padarė 
karjerą, ketino ir toliau aukoti savo laiką ir jėgas skirti šiai 
įmonei. Netikėtai buvo apipilta nepagrįstais priekaištais, 

uždaryta pasitarimų kambaryje ir priversta pasirašyti, kad 
sutinka nutraukti sutartį šalių susitarimu. Jeigu darbdavys 
būtų sąžiningas, tai turėtų laikytis savo paties pasiūlyto 
varianto, laukti tris dienas, per kurias ieškovė būtų apsi-
sprendusi galutinai. atsakovo atstovas kalbėjo priešingai: 
moteris dirbo septynerius metus, tačiau paskutiniuoju 
metu vadovai buvo nepatenkinti jos darbu. Kokios to ne-
pasitenkinimo priežastys, jie nenori įvardyti, nes neturi nei 
noro, nei pareigos tą atskleisti. Jai buvo pateiktas pasiūly-
mas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Duota laiko 
pagalvoti. tačiau darbuotoja nusprendė pasirašyti iškart. 
Ji turėjo savų sumetimų. Prievarta, apgaulė, spaudimas – 
niekas neįrodyta. Pagaliau čia ne tas atvejis, kai darbuotojas 
gali apsigalvoti. tai buvo dviejų šalių susitarimas, todėl joks 
vienos šalies valios atšaukimo mechanizmas čia negalimas.   

Kadangi baigiant bylą pačios mildos nebuvo, tai ir 
teismo sprendime neatsirado mildos minčių ir ketinimų 
aprašymo: ką ji iš tiesų išgirdo pasitarimų kambaryje, 
kodėl tą minutę staiga palūžo ir pasirašė. tiesiog pasi-
tarimų kambaryje ji pasirašė. Vėlesni bandymai pasukti 
įvykius kitaip nieko nepakeitė.  

„Kadangi baigiant bylą pačios Mildos 
nebuvo, tai ir teismo sprendime 
neatsirado Mildos minčių ir 
ketinimų aprašymo: ką ji iš tiesų 
išgirdo pasitarimų kambaryje.“
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Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus 
vyriausiasis specialistas

PLIENINIŲ 
ŽIRGŲ 
TRAMDYTOJAS

Sutramdyti urzgiantį plieninį žirgą gali 
kone kiekvienas, jei tik tai nevirsta kvaila 
rizika sau ir kitiems. Arūno Nevardauskio 
rankoms be jokių problemų yra paklususi 
ne viena riaumojanti dviratė transporto 
priemonė. Greičiausiai dėl to, kad 
plieniniai žirgai – aistra ir gyvenimo būdas.
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Kai prie mūsų savo plieninį žirgą stabtelėjęs ir šalmą nusiė-
męs arūnas išduoda, kad ir į teismą balnoja savo „mažylį“, 
sunkiai galime tuo patikėti, bet kolegos tik patvirtina, kad 
teisėją dažnai išvysi įriaumojantį į teismo kiemą. apie kiek 
netikėtą hobį Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas 
specialiai žurnalui Teismai.LT

Ar motociklas – saugi transporto priemonė?

Nėra abejonių, kad automobilis yra daug saugesnė trans-
porto priemonė – juk su keturiais ratais. Kadangi vairuoju 
tiek motociklą, tiek automobilį, galiu drąsiai sakyti, kad va-
žiuojant motociklu reikia daug daugiau atidumo ir susikau-
pimo, orientacijos. eismo įvykio pasekmės motociklininkui 
visada bus daug sunkesnės nei automobilio vairuotojui.

Kuo skiriasi automobilio ir motociklo vairavimas?

Pagrindinis skirtumas tas, kad motociklą vairuoji visu kūnu. 
Pavyzdžiui, posūkyje motociklas nelieka horizontalios 
padėties, pasikreipia, todėl atitinkamai turi keisti ir kūno 
padėtį. Vairuodamas automobilį – sėdi, ir tiek.

 
Paprastai žmonės skeptiškai nusiteikę  
motociklininkų atžvilgiu? 

Deja, taip jie nusiteikę ir dviratininkų atžvilgiu... Priešiškai 
nusiteikusiems siūlyčiau pabandyti pavažinėti motociklais. 
tai kaip bet kuris hobis: slidinėjimas, kopimas į kalnus ir 
pan. arba „užkabina“, arba ne.

tai tikrai geras ir ganėtinai galingas motociklas. Džiaugiuosi, 
kad įsigyjant motociklą mane palaikė mano žmona Jolita, 
nes motociklo pirkimas gerokai atsiliepė šeimos biudžetui.

Motociklas – brangus malonumas?  
Turite svajonių motociklą? 

turėti savo motociklą nėra labai brangus malonumas. 
Jei motociklas negenda ir jo nereikia dažnai remontuoti, 
išlaidos yra tokios: apranga ir aksesuarai, degalai ir civilinės 
atsakomybės draudimas. svajonių motociklą turiu, tačiau 
jis kainuoja tiek, kad vargu ar kada galėsiu sau leisti jį įsigyti. 

 
Kokią vietą motociklas užima Jūsų gyvenime? 

Reikšmingą, nes tai senos svajonės išpildymas, malonus laiko 
praleidimas (važinėjame kartu su žmona Jolita), o neretai ir 
greitesnis (nei automobiliu) tikslo pasiekimas. motociklo vai-
ravimas teikia gerų emocijų, kelia nuotaiką, prideda žvalumo.

 
Kada važinėjate motociklu ir kur toliausiai esate 
nuvykęs?

Visada, kai tik yra galimybė – tinkamos oro sąlygos. Papras-
tai važinėjame Lietuvoje – Klaipėda, pajūris.

 
Kartais motociklu vykstate į darbą?  
Kaip į tai reaguoja Jūsų kolegos ir šeima? 

Šeimos nariai palaiko, o žmona, esant galimybei, važinėja 
kartu. Kai būna tinkamas oras, į darbą važiuoju motociklu. 
tai sukelia šiek tiek nepatogumų – darbe reikia persirengti, 
persiauti, bet tai tikrai smulkmena, palyginti su tuo malo-
numu, kurį patiriu važiuodamas šia transporto priemone... 
Kolegoms mano atvykimas į darbą motociklu yra įprastas, 
todėl nepasakyčiau, kad keltų kokių nors emocijų. Kadangi 
teisme vienintelis vairuoju motociklą, vieną kitą kolegą, 
jiems prašant, esu pavėžinęs.

 
Koks yra geras motociklininkas? 

toks, kuriam motociklas – ne tik susisiekimo priemonė, 
leidžianti iš taško a pasiekti tašką B, bet kuris jaučia didelį 
malonumą galynėtis su vėju. todėl jis ir sverti turi kaip 
tikras lietuvis – per 100 kilogramų... (juokiasi). Beje, teko 
matyti, kaip grupelė jaunuolių motociklais kirto sankryžą 
degant raudonam šviesoforo signalui ir kaip automobilis 
vos nepartrenkė motociklininko bei kartu važiavusios keleivės. 
tai – vadinamieji „britvininkai“: nei vairavimo meistriškumo, 

Kada susidomėjote motociklais? Kiek jų turėjote?

motociklais domiuosi nuo vaikystės. teko važinėti rusiškais 
mažo galingumo motociklais, turėjau čekų, austrų gamybos 
motokrosui skirtų ir, aišku, čekišką „JaWa“. Kai prieš daug 
metų minėtajai „JaWa“ sugedus įstrigau miške ir keletą 
kilometrų teko motociklą stumti, prisiekiau sau, kad arba 
važinėsiu normaliu motociklu, arba visai nebevažinėsiu. Šiuo 
metu važiuoju motociklu ,,HoNDa sHaDoW  Vt 1100 c“. 

„Paprastai žmonės skeptiškai 
nusiteikę motociklininkų atžvilgiu. 
Deja, taip nusiteikę ir 
dviratininkų atžvilgiu.“
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įgūdžių, nei vairavimo kultūros, tik kvailas rizikavimas savo 
ir keleivio gyvybe, sveikata. tokių nepakenčiu...

Kokį didžiausią greitį esate pasiekęs savo motociklu?

Nesu ekstremalas, greičio rekordų taip pat nesiekiu, važiuo-
damas stengiuosi laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų. 
Buvo atvejis, kai reikėjo atitrūkti nuo automobilio, kurio 
keleiviai fotografavo mus važiuojančius ir automobilis vis 
sudarydavo pavojingas situacijas. Norėdamas atitrūkti nuo 
įkyruolių „paspaudžiau“ iki 180–190 km/h. Žinoma, ekstre-
malams tai visai neįspūdingas greitis.

 
Kadangi važinėjate motociklu, tikriausiai galite  
paneigti ne vieną stereotipą apie motociklininkus?

tereikia atkreipti dėmesį į tai, kad po dabar jau dažnų 
baikerių susibūrimų kriminaliniai įvykiai ir nusikaltimai 
tikrai nėra gausesni nei reportažuose iš kitų švenčių. Be to, 
jie tarpusavyje labai draugiški: prasilenkdami vieni su kitais 
pasisveikina. Jei kelyje sugedo automobilis, nedažnas auto-
mobilininkas sustos pagelbėti, baikeris – visada.

Moterys motociklininkės – geros vairuotojos?

asmeniškai motociklus vairuojančių moterų nepažįstu, 

kelyje taip pat nesutikau, todėl negaliu pasakyti, prasčiau ar 

geriau jos vairuoja. tiesiog manau, kad tuo atveju, jei moteris 

pasiryžta vairuoti motociklą, ji turėtų būti gera automobilio 

vairuotoja. Išmokti vairuoti motociklą norėjo ir mano žmo-

na, tačiau mūsų turimas motociklas yra per sunkus moteriai, 

jį sunkiau valdyti, todėl nutarėme, kad šeimoje pakaks vieno 

motociklo vairuotojo. manau, kad moteris, ketinanti vairuoti 

motociklą, turėtų rinktis jį tokio modelio ir tokių gabaritų, 

kad pati galėtų pakelti, jei nuvirstų ant šono.

Kokių nuotykių patyrėte važinėdamas motociklu? 

Bevažiuodamas esu pametęs šalmą: blogai susegtas jis pa-

prasčiausiai atsisegė ir nuriedėjo šalikelėn. Gerai, kad nurie-

dėjo ne galva (šypsosi). esu posūkyje nesuvaldęs motocik lo 

ir nuvažiavęs į pievą. Laimė, negriuvau. Nors širdis, kaip 

sakoma, jau buvo atsidūrusi kulnyse (nusišypso).
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Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

TEISĖJAS 
GELEŽINE RANKA

Susidūrei su teisėju Vytautu Krikščiūnu, tikėkis geriausio – kad neišties 
tau rankos ir netars „lenkiam“. Net jei rankos lenkimas tau atrodo
 „kas čia tokio“, atsiraitodamas rankovę prisimink – šiam teisėjui jau ne 
vienerius marškinius ar švarkus teko pasikeisti į šiek tiek platesnius.
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Keičiantis darbams ir gyvenimui, sportui laiko likdavo 
vis mažiau, tačiau fizinio krūvio visada pakako, todėl išlikau 
fiziškai tvirtas, nesistemingai žaisdavau krepšinį, kažkurį 
laiką lankiau kikbokso treniruotes.

Ir savo vaikus pratinau prie sporto. sūnus Donatas ilgą 
laiką Jonavos sporto mokykloje žaidė futbolą, o atvykęs 
į Panevėžį kovojo bokso ringe (būdamas J. Balčikonio 
gimnazijos moksleivis tapo V. Karpačiausko bokso turnyro 
nugalėtoju). sūnus almantas lankė Panevėžio krepšinio 
sporto mokyklą, buvo įžaidėjas ir jam labai gerai sekėsi.

aplinkybės taip susiklostė, kad Dubline sūnūs dirbo 
viešbučio restorano naktinio klubo apsaugoje, kur reikėjo 
didelės fizinės jėgos. Jie ėmė kultivuoti jėgos sportą. Grįžęs į 
Lietuvą sūnus Donatas pabandė rankų lenkimo varžybose 
ir jam patiko. Jaunėlis almantas nenorėjo nusileisti, todėl ir 
jis užsiėmė rankų lenkimo sportu.

 
Kiek laiko jau užsiimate šiuo sportu ir  
kokių pasiekimų turite?

Visi trys 2011 m. rudenį nuvykome į turnyrą Šiauliuose. 
aš – kaip žiūrovas ir vaikų palaikytojas. tada juokaudamas 
ir aš pabandžiau. sportininkai liepė ir man sportuoti, nes ir 
be specialių treniruočių rezultatai buvo geri.

ypač vyriška sporto šaka – rankų lenkimu – jau antrus me-
tus užsiimantis Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmi-
ninko pavaduotojas teisėjas Vytautas Krikščiūnas žurnalui 
Teismai.LT atvirai apie šią sporto šaką, jos pasirinkimą ir 
privalumus.

Teisėjas, kultivuojantis rankų lenkimą, – kiek netikėta. 
Kodėl būtent rankų lenkimas?

Visą savo gyvenimą sportavau. Kiek prisimenu, mokykloje 
toliausiai mesdavau kamuoliuką, greičiausiai bėgdavau 60 m, 
paskui 100 m distanciją, pirmas atvažiuodavau dviračiu, 
toliausiai nušokdavau. Kambario siena buvo nukabinėta 
pagyrimo raštais ir diplomais už pasiekimus sporte ir moksle. 
augdamas kaime nuo 10 metų po 30–40 dienų per vasarą 
kartu su broliais ir draugais dirbdavau kolūkio laukuose prie 
šieno, rinkdavau akmenis (iki šiol turiu kolūkiečio darbo kny-
gelę, išduotą man asmeniškai 1969 metais). Be to, padėdavau 
tėvams ūkio darbuose – šienaudavau dalgiu, ilgomis šakėmis 
kraudavau šieną į vežimą, pjaudavau kviečius ir miežius, neš-
davau maišus į svirną, ardavau, akėdavau... Visada fizinį darbą 
vertinau kaip savotišką žaidimą, nes, pavyzdžiui, pjaudamas 
šieną visada stebėdavau, kokios raumenų grupės dirba. tokiu 
būdu stengdavausi treniruotis, stiprėti.

Prieš kariuomenę lankiau sambo treniruotes, labai 
norėjau pakliūti tarnauti į oro desanto dalinius. mano 
prašymą karinis komisariatas patenkino ir pasiuntė atlikti 
tarnybos į oro desanto dalinį odesos srityje. tarnavau 
žvalgų padalinyje, vėliau karinės milicijos-autoinspekcijos 
būryje, todėl dveji tarnybos metai davė labai gerą psicholo-
ginį, fizinį ir kovinį pasirengimą.

Po to dirbau Jonavos milicijos skyriuje, 7 metus nuolat 
dalyvavau visose VRm ir savanoriškos draugijos „Dinamo“ 
organizuojamose šalies specialiosios daugiakovės, šaudy-
mo, kovinio biatlono, automobilių ir motociklų varžybose, 
sėkmingai gindamas Jonavos VRs garbę. Kai gavau milicijos 
karininko laipsnį, dirbau tame pačiame skyriuje darbuotojų 
kovinės ir tarnybinės parengties vyresniuoju inspektoriumi, 
mokiau kolegas ekstremalaus šaudymo, kovinės savigynos, 
vairavimo ypatumų. Kaip pavyzdys – prisitraukdavau prie 
skersinio 25 kartus, rankomis atsispaudavau 47–50 kartų 
be sustojimo, šaudydavau 95–97 taškus iš 100, buvau įvyk-
dęs kandidato į tsRs sporto meistrus normatyvą. Baigiau 
specialiuosius snaiperių kursus.

„Ir būdamas 54-erių jau antrus metus 
kiekvieną rytą prisiverčiu 
po pusvalandį padirbėti
su namuose esančiais treniruokliais.“

Didelių oficialių pasiekimų neturiu, išskyrus tai, kad 
2012 m. tapau Lietuvos oficialaus čempionato sidabro 
medalių laimėtoju tiek kaire, tiek dešine rankomis meistrų 
(vyresnių nei 40 metų amžiaus) grupėje. 2013 m. Lietuvos 
čempionate pabandžiau dalyvauti kovose su jaunesniais 
varžovais, tačiau pergalės džiaugsmo neteko patirti, nors 
praktika buvo labai gera.  

Labiausiai vertinu asmeninį pasiekimą, nes ir būda-
mas 54-erių jau antrus metus kiekvieną rytą prisiverčiu po 
pusvalandį padirbėti su namuose esančiais treniruokliais. 
Progresas akivaizdus, o tai mane labai malonina, padeda 
įveikti psichologines ir fizines perkrovas darbe.
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Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas Vytautas Krikščiūnas (kairėje).
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Rankų lenkimas – populiarus sportas? 

manau, kad šiuo metu rankų lenkimo sporto populiaru-
mas įgauna pagreitį, nes yra įregistruota Lietuvos rankų 
lenkimo federacija, daugelis miestų turi savo komandas, į 
turnyrus suvažiuoja daugiau kaip 100 įvairaus amžiaus ir 
svorio grupių sportininkų. atvažiuoja ir užsienio sporti-
ninkų – iš Rusijos, Latvijos, ukrainos, Baltarusijos, Lenki-
jos. Šiuo metu stipriausios Klaipėdos, Šilutės, mažeikių ir 
Vilniaus komandos. Jas sudaro po 20–30 sportininkų. Kai 
kurie miestai organizuoja net moksleivių turnyrus. oficia-
liuose turnyruose daugėja jaunų, perspektyvių žmonių, 
labai aktyviai kovoja merginos ir moterys. turnyruose 
paprastai vyrų svorio kategorijos būna kas 10 kg pradedant 
nuo 60 kg, moterų – nuo 50 kg. tarptautinėse varžybose 
svoris skirstomas kas 5 kg. sunkiausi sportininkai sveria 
daugiau kaip 110 kg. 

stebina sportininkė eglė Vaitkutė (Šilutės r. PK poli-
cininkė), kuri jau ne vieną kartą tapo absoliučia pasaulio 
čempione, yra daugkartinė Lietuvos ir europos čempionė. 
Labai daug jaunimo atvažiuoja iš Šilutės, čia sportininkams 
vadovauja aleksandras Pancerovas, taip pat iš Klaipėdos, 
kur vadovauja mantas ašmonas. tai jaunų žmonių sportas, 
nes labai svarbu ne tik jėga, bet ir technika, reakcija, greitis, 
taktika, todėl vyresnių nei 50 metų sportininkų nedaug, tik 
apie dešimt. aišku, realiai vyresnių sportininkų yra daugiau, 
bet jie nedalyvauja oficialiuose turnyruose, pasitenkina 
rajoninėmis šventėmis.            

pratimą darau ne 20 kartų, o tol, kol galiu. Kitą rytą prisėdu 
prie kito treniruoklio – stiprinu tik bicepsus. trečią rytą kita se-
rija – pečių ir nugaros raumenims stiprinti. o laisvu laiku, taip 
pat ir darbe, spaudinėju ekspanderį, stiprinantį riešo ir rankos 
raumenis. Paskui – drungnas dušas ir ruošimasis į darbą.

mano sūnūs treniruojasi profesionaliai. Jie eina į sporto 
klubą ir ten sportuoja apie dvi valandas, naudoja visai 
kitokią taktiką, kitus pratimus ir įrengimus. Geriausia turėti 
partnerį ir kartu su juo atlikti realius rankų lenkimo prati-
mus prie tam skirto stalo.

 
Nuo ko turėtų pradėti susidomėjusieji šia sporto šaka?

manau, nuo profesionalaus trenerio arba rankų lenkiko 
patarimų, nes gauti traumą, kuri kels skausmą visą likusį 
gyvenimą, labai nesunku. Kategoriškai nepatariu buitiškai, 
be pasirengimo ir be apšilimo, o ypač panaudojus „degaus 
skysčio“, rungtis su draugais. traumos garantuotos, net su 
raiščių trūkimais ir kaulų lūžiais.  

 
Kas sunkiausia šiame sporte?

aš fizinės jėgos turiu pakankamai, tačiau trūksta patirties ir 
staigumo, žaibiško smūgio starto metu, dar netobula sto-
vėsena ir neteisingai pasirenkama taktika (be to, ir amžius 
juk savo daro). Dauguma sportininkų šioje srityje sportuoja 
kelis ar keliolika metų. teisėjui davus startą, dažnai pavė-
luotai reaguoju priešintis. tai – sekundės dalys, o kova jau 
praktiškai pralaimėta.

„Šiuo metu rankų lenkimo sporto populiarumas įgauna pagreitį, 
nes yra įregistruota Lietuvos rankų lenkimo federacija, 

daugelis miestų turi savo komandas, į turnyrus suvažiuoja 
daugiau kaip 100 įvairaus amžiaus ir svorio grupių sportininkų.“ 

 
Papasakokite, kaip atrodo rankų lenkiko treniruotė?

aš kiekvieną rytą apie 10 minučių skiriu intensyviam apšilimui: 
kaklo, nugaros, stuburo, kojų lavinimo judesiai, lanko sukimas 
apie juosmenį, šuoliukai, rankų judesiai be krūvio. Po to dirbu 
treniruokliu: vieną rytą darau pratimus, imituojančius rankų 
lenkimą, su 35 kg svarmenimis – 5 prisėdimai po 15–20 kartų. 
Jeigu dar nejaučiu didelio raumenų tempimo, paskutinįjį 

 
Ar teko patirti traumų?

Čia tris kartus nusispjoviau... (juokiasi). Kol kas ne, 
nes organizmas pats save dar saugo. Kai jam pasidaro 
per sunku, jis kažkaip „išjungia“ raumenis. Profesio-
nalūs sportininkai užsišaldo skaudančius sąnarius ir 
toliau eina į kovą. man taip neteko, matyt, aš taip ir 
nedaryčiau.
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Ar Jūsų kolegos žino apie šį sportą?

manau, kad kai kurie žino.
 

Ką apie šį Jūsų užsiėmimą mano vaikai ir žmona?

Vaikai labai patenkinti, didžiuojasi, kai kiti sportininkai 
klausia, ar čia jų tėtis, nes tokių šiuo sportu užsiimančių 
šeimų yra vienetai: Pancerovų šeima iš Šilutės, milių 
šeima iš mažeikių, broliai Grigaičiai iš Kauno klubo. 
atvažiavę sūnūs (mat abu gyvena Vilniuje) pataria, ką 
geriau daryti, kokias vietas labiau lavinti, į ką atkreipti 
dėmesį. Vis ragina daugiau dalyvauti įvairiose varžybose, 
įgauti daugiau praktikos. o aš viską darau tiek, kiek man 
tai yra malonu. 

savo svorio kategorijoje galiu pakovoti. Kadangi mano 
rezultatai per treniruotes tolygiai kyla, manau, dar vieną 
kitą kovą, kad ir su jaunais varžovais, galiu laimėti (šyp-
sosi). Kadangi šioje sporto šakoje retai kova trunka ilgiau 
nei 10–15 s, o kitos – tik sekundę kitą, tai kovos įtampa 
neturi didelio poveikio širdies veiklai ir negresia infarktu 
vyresniems žmonėms, kaip kad tokiose sporto šakose, 
kaip ilgas bėgimas, krepšinis, futbolas. aišku, jeigu neper-
sistengi... (juokiasi).

 
Ar rankų lenkimo čempionatų dalyviai žino,  
kad jiems tenka kovoti su teisėju?  
Kokia būna jų reakcija?

manau, kad nežino, nes aš niekam to specialiai nesakau, 
visiems esu paprasčiausiai Vytautas Krikščiūnas iš Panevė-
žio. Privataus pokalbio metu vienam treneriui tai pasakiau 
atsakydamas į jo klausimą, kuo aš užsiimu. Jis liko labai 
nustebęs, nes dar nėra to buvę, kad Lietuvos aukščiausios 
lygos rankų lenkimo turnyruose dalyvautų tokios specialy-
bės žmogus.

 
Ką Jums, kaip teisėjui ir kaip žmogui,  
duoda šis sportas?

Jau minėjau, kad moralinis pasitenkinimas yra labai didelis. 
su vaikais juokaujame, aptarinėjame vienas kito bicepsus, 
progresą, diskutuojame visiems rūpima ta pačia tema. 
o tai labai miela kaip tėvui. Be to, jaučiuosi pakankamai 
tvirtas, sportiškas.

Šią vasarą jauno, išsipūtusiais raumenimis, neblai-
vaus chuligano buvau užpultas prekybos centre, prie 
kasos, vien dėl to, kad šeštadienio rytą į prekybos centrą 
nusipirkti laikraščių nuvykau „neatsargiai“ apsivilkęs 
marškinėlius su rankų lenkimo sporto piešinėliu ir atitin-
kamu užrašu. Jis ėmė reikalauti „išeiti į lauką“ ir išbandyti 
jėgas, tačiau aš nesutikau ir liepiau kviesti apsaugą. tada 
čia pat, viešoje vietoje, dešimčių pirkėjų akivaizdoje, 
jis panaudojo smurtą suduodamas smūgius rankomis 
ir kojomis į įvairias mano kūno vietas. Jam nepasisekė, 
nes ne tik kad nepadarė man didelės žalos (išskyrus 
moralinę), tačiau pats nukentėjo fiziškai, be to, buvo 
sulaikytas (be apsaugininkų pagalbos), o šiuo metu jau 
atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, nes 
anksčiau kelis kartus buvo teistas už analogiškas veikas 
neišnykus teistumui. 

Na, o žmona seniai prie manęs tokio priprato, ji nuo 
pat pirmų dienų mane sportuojantį matė, tad priima gana 
tolerantiškai. tik bijo, kad nepatirčiau traumų.

 
Šiame sporte dar esate pradedantysis.  
Kokie jausmai apima, kai nepavyksta nugalėti?

aišku, labai malonus pergalės jausmas, tačiau visiškai nesi-
kankinu, kai mane nugali, o tai nutinka dažnai. aš visa tai 
vertinu kaip žaidimą, kaip savo ego patenkinimą. Pergalė 
man nėra savitikslis dalykas. man svarbiau fizinė būklė, 
kūno sudėjimas, išvaizda, sveikata ir moralinis pasitenki-
nimas.  

 
Kokią savo ateitį įsivaizduojate šiame sporte?

Neturiu planų nugalėti bendraamžį aleksandrą Pancero-
vą, kuris sportuoja jau dešimtmečius ir yra daugiametis 
Lietuvos, europos čempionas bei prizininkas, 2013 m. 
europos čempionato bronzos medalio laimėtojas, 
vadinasi, pirmoji vieta nenusimato… (juokiasi). su kitais 

„Pergalė man nėra 
savitikslis dalykas. 
Man svarbiau fizinė būklė, 
kūno sudėjimas, 
išvaizda, sveikata ir 
moralinis pasitenkinimas.“
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