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SUVOKTAS TEISINGUMAS

„Su teismais reikalų neturėjau, tačiau teismais nepasitikiu“, – sako statistinis lietuvis televizijos žinių reportaže. 
Ar kada susimąstėte, kodėl teismo salę, greičiausiai, iš televizijos reportažo matęs ir gyvame teismo procese 
niekuomet nedalyvavęs pilietis apie teismus turi tokią neigiamą nuostatą? 

Teigiamą ar neigiamą nuostatą lemia subjektyvus žmogaus įsitikinimas, kad ginčas vyko teisingai ar 
neteisingai. O suvoktas teisingumas visuomet yra daugiau ar mažiau subjektyvus. Taigi net ir teisėjui, tiksliai 
pritaikius įstatymą, sprendžiant ginčą, žmogus vis tiek gali manyti, kad su juo buvo pasielgta neteisingai.

Žmonės nėra linkę vadovautis patikrintais faktais ir duomenimis. Paprastai vadovaujamasi subjektyviu 
požiūriu, simpatijomis, antipatijomis, pasikliaujama iš anksto suformuota nuomone. Dar daugiau, suvokiant 
teisingumą pasikliaujama nuogirdomis ir svetima, paprastai nepatikrinta, patirtimi. Neturėdami specialių 
teisinių žinių žmonės nesigilina į teisėjų priimamų sprendimų motyvus. Juk tai, apie ką neturiu žinių ar trūksta 
patyrimo, visuomet atrodo bauginančiai ir blogai – tai atsispindi tiek suvokime, tiek ir vertinime.

Linkime, kad verčiant TEISMAI.LT puslapius šis suvokimas keistųsi.
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Seimui pritarus Apylinkių teismų reorganizavimui, 
Kauno ir Šiaulių rajonų apylinkių teismai, susijungę 
su šių miestų apylinkių teismais, 2013 m. sausio 1 d. 
oficialiai taps Šiaulių apylinkės ir Kauno apylinkės 
teismais. O keturis Vilniaus miesto apylinkių teismus 
pakeis vienas juridinis asmuo – Vilniaus miesto 
apylinkės teismas. Kaip šias teismų sistemos 
permainas vertina teismų vadovai, kokią naudą ši, 
neoficialiai „mažąja teismų reforma“ vadinama, 
pertvarka duos į teismus besikreipiantiems 
asmenims, – pasakoja teismų pirmininkai.

ARTĖJANT APYLINKIŲ TEISMŲ 
SUJUNGIMUI
Gintarė ŠATKAUSKAITĖ
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
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Pavel Borkovski 
Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo pirmininkas

Boleslovas Kalainis
Šiaulių apygardos teismo pirmininkas

Nuo kitų metų naujajame Vilniaus miesto apylinkės 
teisme dirbs daugiau nei 100 teisėjų, kartu su visais 
darbuotojais teismo pastate Laisvės prospekte turės 
tilpti apie 500 žmonių. Tokio didelio teismo Lietuvos 
Respublikoje dar nebuvo.   

Kalbant apie šios reorganizacijos naudą, mes 
jau turime status quo – visi Vilniaus miesto apylinkių 
teismai bus vienoje vietoje. Tai, tikimasi, padės išspręsti 
komplikuotą bylos teismingumo nustatymo klausimą, 

o tai paspartins bylų nagrinėjimą. 
Pagrindinė teisingumą vykdančios institucijos 

– teismo – funkcija yra spręsti ginčus. Į teismą 
besikreipiantis žmogus iškilusias problemas tikisi 
išspręsti greitai ir kokybiškai. Tad aš, kaip teisėjas, 
Teisėjų tarybos narys, dalyvaudamas keturių Vilniaus 
miesto apylinkių teismų sujungime, visų pirma, galvoju 
apie piliečius, apie efektyvesnį žmogaus, atėjusio į 
teismą, aptarnavimą.

Būtina atkreipti dėmesį ir į gero psichologinio 
klimato kūrimą paties teismo viduje. Vykdant teismų 
sujungimą norėtųsi išsaugoti pagarbą tiek teismo 
darbuotojui, tiek teismo lankytojui. Pagarba žmogui 
man visada siejasi su pagarba tiesai. 

Kalbant valstybės lygmeniu, reikėtų pabrėžti 
teismų darbo krūvio optimizavimą ir sutaupytas lėšas. 
Policijoje lygiagrečiai vykstanti reforma, besikeičiantys 
policijos padalinių adresai keičia ir ikiteisminį tyrimą 
atliekančių teisėjų darbo krūvį. Visus Vilniaus miesto 
apylinkių teismus sujungus į vieną didelį aparatą, 
darbo krūvis turėtų suvienodėti.

Jungiant sostinės apylinkių teismus, reikėtų 
objektyviai analizuoti ir surasti visų teismų stipriausias 
puses, geriausias praktikas ir visą dėmesį nukreipti į 
teisėjų darbo organizavimą. Tikimės, kad ši apylinkių 
teismų reorganizacija leis išgryninti teisėjų funkcijas, 
efektyviau formuoti praktiką, sudaryti daugiau 
galimybių teisėjams specializuotis.   

Kaip ir bet kuri didesnė pertvarka, ši taip pat gali 
pareikalauti atitinkamų sprendimų ir papildomų 
lėšų, bet po kiek laiko pirminė investicija turėtų duoti 
teigiamų rezultatų. Svarbiausia turėti aiškią viziją – ko 
siekiama, jungiant teismus, ar įvertintos rizikos ir kokios 
naudos iš šių pokyčių tikimasi.

Reforma bet kurioje srityje turi savo pagrindinius 
tikslus, tarp kurių – ne tik ekonominis efektas, bet ir 
funkcionalumas, atitinkamos srities modernizacija. 
Labai tikimės, kad, sujungus Šiaulių rajono ir 
miesto apylinkės teismus, pagaliau pavyks išspręsti 
patalpų problemą, nes vienas teismas akivaizdžiai 
perpildytas, kitame esama daugiau erdvės. Kartu 
tikimės teigiamų pokyčių ir dėl teisėjų darbo krūvio, 
specializacijos, teismams išlaikyti skiriamų lėšų 
panaudojimo efektyvumo.

Žinoma, įgyvendinant reformos užduotis, 
galima susidurti su įvairiomis staigmenomis, įžvelgti 
jas pradinėje reformos stadijoje yra nelengva. 
Pavyzdžiui, Šiaulių mieste sujungti teismai pagal 
numatytą planą turi funkcionuoti dviejuose 
pastatuose: viename turėtų būti įkurdinti teisėjai, 
kurie nagrinės baudžiamąsias, administracinių 
teisės pažeidimų bylas, kitame dirbs civilines bylas 
nagrinėjantys teisėjai. Darbą turėsime organizuoti 
taip, kad proceso dalyviai, šalys neklaidžiotų tarp 
dviejų pastatų, o iš karto patektų ten, kur jiems 
reikia. Tai labai svarbu piliečiams, atvykstantiems į 
miesto teismą iš rajonų. 

Reforma yra savotiška proceso grandinė, tad 
įžvelgti visus niuansus toli į priekį sunku. Akivaizdu 
viena – jeigu sistema veiks nepriekaištingai, tai bus 
į gera ir tam žmogui, kuris kreipsis į mus. 
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Kauno teismų reorganizavimas, sujungiant miesto 
ir rajono apylinkės teismus, gali turėti teigiamos įtakos 
teismo darbo organizavimui, nes dideliame teisme 
teisėjams atsiras dar daugiau galimybių specializuotis. 
Teisėjų specializacija gerina teismo darbo kokybę: 
teisėjai gali labiau gilinti teisines žinias, reikalingas 
nagrinėjant atskirų kategorijų bylas, operatyviai 
sekti naujausią aukštesnių teismų teisminę praktiką, 
jos tendencijas, sistemingai analizuoti savo darbą, 
siekiant vienodos to paties teismo teisėjų teisminės 
praktikos ir šalinant pasitaikančias teisės taikymo bei 
aiškinimo klaidas. 

Teisėjų specializacija turi teigiamos įtakos 
organizuojant ir pačius teisminius procesus, nes vienos 
rūšies bylų kategorijas nagrinėja atskira teisėjų grupė. 
Tai nulemia bylų paskirstymo tolygumą, sumažina 
galimą per didelio bylų skaičiaus, tenkančio vienam 

teisėjui išnagrinėti per vieną dieną, atsiradimą. 
Žmonės, kurie yra aptarnaujami teisme, pokyčius 
pajus tik per ilgesnį laiko tarpą. 

Tai, kad Kauno miesto ir rajono gyventojai po 
reorganizavimo bus aptarnaujami viename teisme, 
iš esmės turėtų būti naudinga visiems, nes sumažės 
probleminių teismingumo klausimų. Teismo vieta 
nesikeis – tiek Kauno miesto, tiek Kauno rajono 
apylinkės teismai dabar yra miesto centre, nedaug 
nutolę vienas nuo kito. 

Pastebėčiau, kad teismų reorganizavimas 
turėtų būti atliekamas planingai, visų pirma iškėlus 
reorganizavimo strateginius tikslus, orientuotus į 
teismo veiklos kokybės gerinimą, nustačius realų 
tokio reorganizavimo poreikį. Individualiai, atsižvelgus 
į kiekvieno teismo materialinę bazę, vidinius poreikius, 
teisėjų etatų skaičių ir nustačius optimalią naujo 
teismo vidaus struktūrą, turėtų būti parengtas 
reorganizavimo projektas, jo įgyvendinimo etapai, 
priemonės, finansavimas. 

Šiuo metu reorganizavimas vykdomas kitu būdu, 
– visų pirma teismus sujungiant, o po to kuriant vidinę 
struktūrą, visuomenės aptarnavimo sistemą, neatlikus 
jos detalios analizės. Tai sudaro prielaidas atsirasti 
teismo veiklos trukdžiams ir tampa nemažu galvos 
skausmu būsimiems teismų vadovams. 

Šiuo metu Kauno miesto apylinkės teismo 
pastate, esančiame Laisvės al. 103, neatlikus 
pastato suprojektuotos rekonstrukcijos, trūksta bylų 
nagrinėjimo salių, didelės dalies teisėjų materialinės 
darbo sąlygos yra blogos, todėl būtų buvę gerai 
teismų reorganizavimą pradėti vykdyti, išsprendus 
šiuos klausimus.

Seimui pritarus, kad teismų sujungimas bus 
vykdomas ne nuo iš pradžių planuotos 2012 m. 
rugsėjo 1 d., o nuo 2013 m. sausio 1 d., bus galima 
tinkamai pasirengti naujo teismo funkcionavimui, 
sudaryti optimalią teismo vidaus struktūrą, teisėjų 
specializacijas, bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų 
teisminių procesų vyksmą.    

Mindaugas Šimonis 
Kauno miesto apylinkės teismo pirmininkas 

Julija Vorobjova 
Nacionalinės teismų administracijos Teismų veiklos analizės skyriaus vyriausioji 
specialistė

Sujungus apylinkių teismus bus būtini tam tikri šių teismų struktūrų pasikeitimai, 
kurie turės teigiamos įtakos teismų darbo organizavimui, sudarys galimybę 
didinti teismams išlaikyti skiriamų lėšų panaudojimo efektyvumą ir taupyti 
teismų ūkines išlaidas, teismų darbo sąlygoms gerinti, teisėjų ir aptarnaujančio 
personalao kvalifikacijai kelti.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 
straipsniu,  teismo struktūrą tvirtina teismo pirmininkas. Jis taip pat organizuoja 
ir prižiūri administravimą teisme, kartu su teismo pirmininko pavaduotojais 
ir skyriaus pirmininkais teisės aktų nustatyta tvarka vadovauja teismo 
organizaciniam darbui. 

Šiuo metu yra paskelbtos ir vyksta atrankos į po reorganizavimo veiksiančių 
apylinkių teismų pirmininkų pareigas. Atitinkamai struktūriniai pertvarkymai 
bus galimi tik pradėjus veikti naujiems teismams, paskyrus šių teismų 
pirmininkus ir jiems priėmus konkrečius sprendimus.
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Keliautojus pargabenti privalu

Vienas iš 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos  
90/314/EEB  dėl kelionių, atostogų ir organizuotų 
išvykų paketų (toliau – Direktyva 90/314/EEB)1 tikslų 
–  užtikrinti, kad kelionių organizatoriaus nemokumo 
ar bankroto atveju vartotojui būtų garantuotas 
parvežimas į tėvynę ar įmokėtų lėšų grąžinimas. 
Taigi Direktyva 90/314/EEB kelionių organizatorių 
įpareigoja pateikti įrodymą, kad egzistuoja 
pakankama garantija,  užtikrinanti, kad įmokėtos 
lėšos, ištikus nemokumui, bus grąžintos ar keleivis bus 
pargabentas į savo šalį.

Sumokėtą kelionės dalį kompensuoti vis tiek teks

ES Teisingumo teismo nagrinėtoje byloje  
Nr. C-134/11 ginčas kilo tarp pono J. Blödel-Pawlik‘o 
ir HanseMerkur Reiseversicherung AG, Vokietijos 
draudimo kompanijos, nes ši atsisakė kompensuoti 
pono J. Blödel-Pawlik’o įmokėtas lėšas už kelionę, 
neįvykusią dėl draudimo kompanijos kliento kelionių 
organizatoriaus Rhein Reisen GmbH nemokumo.

Vokietijos Civilinis kodeksas nustato, kad kelionių 
organizatorius privalo garantuoti, kad už kelionę 
sumokėta suma bus grąžinta, jei kelionės paslauga 
nebus suteikta todėl, kad kelionių organizatorius tapo 
nemokus. Hamburgo apygardos teismas (Vokietija) 
kreipėsi į Teisingumo Teismą, siekdamas išsiaiškinti, ar 
vartotojų apsauga taip pat yra taikoma, kai kelionių 
organizatoriaus nemokumą nulemia paties kelionių 
organizatoriaus apgaulingi veiksmai. Hamburgo 
apygardos teismas turėjo priimti sprendimą dėl pono 
J. Blödel-Pawlik‘o pareikšto ieškinio HanseMerkur 

Reiseversicherung AG, Vokietijos draudimo 
kompanijai, dėl jos atsisakymo kompensuoti už 
kelionės paketus įmokėtas lėšas, kurios nebuvo 
grąžintos dėl kelionės organizatoriaus Rhein Reisen 
GmbH nemokumo. 

Hamburgo apygardos teismo nuomone, kelionių 
organizatorius J. Blödel-Pawlik‘o sau ir savo žmonai 
užsakytos kelionės iš tiesų organizuoti niekada 
neketino  ir nemokus tapo, todėl, kad pasisavino 
būsimų keliautojų sumokėtus pinigus. Juos kelionių 
organizatorius buvo apdraudęs draudimo 
kompanijoje HanseMerkur Reiseversicherung AG, o 
ponui J. Blödel Pawlik’ui buvo pateikęs du draudimo 
polisus, kuriuose nebuvo nurodyta, kad  kelionės kaina 
jam bus kompensuota, jei kelionės paslaugos nebus 
suteiktos dėl kelionės organizatoriaus nemokumo.  
Tiesa, minėta Vokietijos draudimo bendrovė manė, 
kad kelionės kainos kompensuoti neprivalo, nes 
Direktyvos 90/314/EEB 7 straipsnis tuo atveju, kai 
kelionė atšaukiama tik dėl kelionės organizatoriaus 
apgaulingų veiksmų, netaikomas.

Teisingumo Teismas konstatavo, kad kelionių 
organizatoriaus nemokumo atveju keliautojams 
suteikiama Direktyvos 90/314/EEB  apsauga taikoma 
net ir tada, kai kelionių organizatoriaus nemokumą 
nulemia jo paties apgaulingi veiksmai. Minėtoji 
Direktyva 90/314/EEB nukreipta į kelionių apsaugą 
būtent nuo nemokumo pasekmių, neatsižvelgiant 
į nemokumą nulėmusias priežastis. Todėl tai, kad 
kelionių organizatoriaus nemokumą lėmė jo paties 
apgaulingi veiksmai, negali būti traktuojama kaip 
kliūtis, neleidžianti keliautojams grąžinti jų įmokėtų 
lėšų ar juos pargabenti į tėvynę.

EUROPOS SĄJUNGA – MŪRU 
UŽ VARTOTOJUS
Rūta BUČINSKAITĖ
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Privatinės teisės grupės konsultantė

NEMOKUMAS KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS NUO ĮMOKŲ GRĄŽINIMO NEATLEIDŽIA

„Viso gero“ atostogų metu Jums nusprendusiam 
pasakyti kelionių organizatoriui lengvai išsisukti 
nepavyks. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
išaiškino, kad vartotojų apsauga nuo kelionių 
organizatoriaus nemokumo rizikos taip pat yra 
taikoma ir tuo atveju, kai kelionių organizatoriaus 
nemokumas yra jo apgaulingų veiksmų pasekmė.

1  OL L 158, p. 59; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 10 t., p. 132
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Neteisingas sąlygas sutartyse nurodžiusiems 
prekybininkams derėtų suklusti ir labiau pagalvoti, 
ar savo klientams verta regzti įsipareigojimų pinkles. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino, 
kad nacionaliniai teisės aktai gali nustatyti, kad 
nesąžiningą sąlygą turinti sutartis tarp vartotojo 
ir prekybininko gali tapti niekine, jei tai užtikrina 
geresnę vartotojų apsaugą.

Sutarties dalies niekine pripažinti nepakanka

ES Teisingumo Teismas nagrinėdamas bylą  
Nr. C-453/10  2012 m. kovo 15 d. sprendimu padarė 
išvadą, kad, siekiant užtikrinti vartotojų apsaugą, 
neužtenka niekine pripažinti jos dalies, niekine turi 
būti pripažinta visa sutartis.  

Šiuo konkrečiu atveju ponas ir ponia Pereničiai iš 
nebankinės institucijos SOS, veikiančios standartinių 
sutarčių pagrindu, buvo paėmę vartojimo kreditą 
– 150 000 SKK (4 979 EUR). Pagal vartojimo kredito 
sutartį, kreditas privalėjo būti grąžintas per 32 
mėnesius, mokant 6 000 SKK (199 EUR) mėnesines 
įmokas. Trisdešimt trečioji, paskutinė, įmoka turėjo 
būti paties kredito dydžio, t. y. 150 000 SKK (4 979 
EUR). Iš viso nebankinei institucijai Pereničiai turėjo 
grąžinti342 000 SKK (11 352 EUR) sumą. Bendra kredito 
metinė norma, kurią buvo nurodžiusi bendrovė SOS, 
buvo 48,63 proc. Pagal prašymą priimti prejudicinį 
sprendimą pateikusio teismo skaičiavimus bendros 
kredito kainos metinė norma iš tiesų sudarė 58,76 
proc.

Sutartį ginčiję Pereničiai tvirtino, kad sutartyje 
yra daug jų nenaudai suformuluotų sąlygų, dėl 
kurių, Pereničiai, kaip vartotojai, patiria žalą. Bylą 
sprendusio Teisingumo Teismo tvirtinimu Pereničių 
sutarties sąlygos turi būti vertinamos kaip nesąžiningos, 
kaip tai suprantama pagal 1993 m. balandžio 5 d. 
Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų 
sutartyse su vartotojais (toliau – Direktyva  93/13/
EEB)2, ir (arba) kaip nesąžininga komercinė veikla, 
kaip tai suprantama pagal 2005 m. gegužės 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB 
dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų 
atžvilgiu vidaus rinkoje (toliau – Direktyva 2005/29/
EB)3. Vadovaudamasis tuo Teisingumo Teismas 
nusprendė, kad niekine reikia pripažinti visą sutartį.

 
Valstybė turi teisę rinktis

Į Teisingumo Teismą kreipęsis Slovakijos teismas 
siekė išsiaiškinti, ar Direktyva  93/13/EEB leidžia niekine 
pripažinti vartojimo sutartį, kurioje yra nesąžiningų 
sąlygų, jei tai palankiau vartotojui. Slovakijos 
teismas pažymėjo, kad jeigu sutartis būtų pripažinta 
niekine, vartotojai privalėtų mokėti tik palūkanas 

už pavėluotą mokėjimą (9 proc.) norma, o ne visus 
suteiktu vartojimo kreditu susijusius mokesčius,  kurie 
būtų daug didesni nei palūkanos už pavėluotą 
mokėjimą.

Teisingumo Teismas nurodė, kad Direktyvos  
93/13/EEB tikslas – pašalinti nesąžiningas sutarčių su 
vartotojais sąlygas, išsaugant, jei įmanoma, sutarties 
galiojimą, o ne panaikinant visą nesąžiningų salygų 
turinčią sutartį. Vertindamas, ar sutartis iš tikrųjų gali 
ir toliau egzistuoti be nesąžiningų sąlygų, teismas 
išaiškino, kad turi būti taikomas objektyvus požiūris, 
pagal kurį vienos iš sutarties šalių padėtis, šiuo atveju 
vartotojo, negali būti laikoma lemiamu kriterijumi, 
sąlygojančiu sutarties likimą. 

Teismas taip pat pažymėjo, kad vis dėlto 
Direktyva 93/13/EEB yra atliktas tik dalinis ir minimalus 
nacionalinių teisės aktų dėl nesąžiningų sąlygų 
derinimas, leidžiant valstybėms narėms užtikrinti 
aukštesnį vartotojų apsaugos lygį nei tas, kuris 
yra numatytas direktyvoje. Direktyvos 93/13/EEB 
6 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad joje nėra 
reikalavimo vartojimo sutartį, kurioje naudojamos 
nesąžiningos sąlygos, pripažinti negaliojančia, jei tai 
vartotojui palankiau. Tačiau šia nuostata valstybėms 
narėms nedraudžiama nacionalinės teisės sistemoje 
aptartuoju atveju numatyti visos sutarties negaliojimo 
kaip teisinės pasekmės.

Direktyvos aiškinimas 

Direktyvą 2005/29/EB reikėtų aiškinti taip, kad 
prekybininko veiksmai, kai sutartyje nurodoma 
mažesnė už tikrąją bendros kredito kainos metinė 
norma, atitinka nesąžiningos komercinės veiklos 
kriterijus. Tai, kad, remiantis Direktyva 2005/29/EB, 
nustatyta, jog prekybininkas užsiėmė nesąžininga 
komercine veikla, nereiškia, kad tam tikra sutarties 
sąlyga yra nesąžininga ir negalioja, taip pat nereiškia 
ir visos kredito sutarties negaliojimo pagal Direktyvą 
93/13/EEB. Tačiau nesąžininga prekybininko 
komercinė veikla pagal Direktyvą 2005/29/EB gali 
būti laikoma sutarties sudarymo aplinkybe, į kurią, 
vertindamas pagal Direktyvos 93/13/EEB 4 straipsnio 
1 dalį, turi atsižvelgti kompetentingas nacionalinis 
teismas.

Taigi, anot Teisingumo Teismo, Direktyva 93/13/
EEB yra nustatytas minimalus vartotojų apsaugos 
lygis. Valstybės narės savo teisės aktuose gali 
nustatyti aukštesnį vartotojų apsaugos lygį nei 
minėtoje direktyvoje, t. y. nors Direktyva 93/13/EEB ir 
nereikalauja, kad sutartis, sudaryta tarp prekybininko 
ir vartotojo, esant nesąžiningoms sąlygoms, turi 
būti pripažinta negaliojančia, ši direktyva, siekiant 
užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą, tą nustatyti 
valstybių narių teisės aktuose nedraudžia. 

PREKYBININKO SUTARTIS GALI VIRSTI NIEKINE

2  OL L 95, 1993 4 21, p. 29-34.
3 OL L 149, 2005 6 11, p. 22-39.
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INA KIRKUTIENĖ: „NESKUBU 
TEISTI, STENGIUOSI SUPRASTI“
Sigita JACINEVIČIENĖ-BALTADUONĖ
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko padėjėja 
ryšiams su visuomene

„Niekada nesigailėjau dėl savo 
sprendimo pasirinkti teisininko 
profesiją. Teismo pirmininkė esu ne tik 
darbo valandomis, bet ir visą parą, – 
entuziastingai pokalbį pradeda naujoji 
Vilniaus apygardos administracinio 
teismo pirmininkė Ina Kirkutienė.
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Apie tai, kas pasikeitė teisme jam pradėjus 
vadovauti naujai pirmininkei, karti ar saldi teismo 
vadovo duona, kokiomis asmeninėmis savybėmis 
turi būti apdovanotas žmogus, kuriam patikėtas 
tokio sudėtingo ir tokio svarbaus mechanizmo vairas, 
TEISMAI.LT paklausė Inos Kirkutienės. 

Ar nebuvo baisu tapti didžiausio administracinio 
teismo Lietuvoje vadove? 

Reikėtų kalbėti ne apie baimę, o apie didžiulę 
atsakomybę, kuri slegia teismo vadovo pečius 
24 valandas per parą. Apsisprendimą dalyvauti 
konkurse eiti pirmininko pareigas brandinau pusę 
metų, o galutinai apsisprendžiau tik paskutinę 
dokumentų priėmimo dieną. Tai padaryti padėjo 
mano abiturientas sūnus, nuo ketverių metų 
trepenęs teismo koridoriais ir anksčiau už kai kuriuos 
suaugusiuosius sužinojęs, kas yra teismas. Būtent jis 
mane ir drąsino: „Mama, tu gali, tu privalai priimti šį 
iššūkį“. Jutau moralinį palaikymą, raginimą ir iš teisėjų, 
teismo darbuotojų. 

Kokios asmeninės savybės, Jūsų manymu, 
svarbiausios vadovaujant daugiau nei šimtui 
žmonių?

Savikritika, darbštumas ir atsakomybė. Šiame 
teisme dirbu aštuonerius metus. Gerai pažįstu 
čia dirbančius žmones, kuriuos labai gerbiu už jų 
kruopštumą, profesionalumą ir sąžiningumą. Negaliu 
jų apvilti, todėl, prieš ką nors nuspręsdama, septyniskart 
matuoju, apmąstydama kiekvieną detalę. 

 
Kurios darbo sritys sulaukė didžiausio Jūsų 

dėmesio? Kas pasikeitė teisme, Jums perėmus vairą?

Man pasisekė, kad vadovauju teismui, kuris buvo 
pakankamai gerai sustyguotas ir iki tol ir kuriam 
„greitosios pagalbos“ nereikėjo. Su pirmininko 
pareigomis turėjau galimybę susidraugauti palengva. 
Per tuos pusę metų, kol laikinai ėjau teismo vadovo 
pareigas, jokių radikalių pertvarkų nedariau, tačiau 
pamažu pamačiau, ką reikėtų keisti. 

Pirmiausia – tobulinti bylų paskirstymą, didinti 
šio etapo skaidrumą ir viešumą. Kaip žinia, visuose 
teismuose yra įdiegta elektroninė bylų paskirstymo 
teisėjams programa „LITEKO“, veikianti ir mūsų 
teisme. Esu prieš bet kokį kišimąsi į bylų skirstymą, todėl 
programa dirba teismo paskirtas specialistas.

Siekdama optimizuoti asignavimų valdymą, 
tinkamai išnaudoti visą darbuotojų potencialą, 
supratau, kad būtini radikalūs pokyčiai. Taigi nuo 
balandžio 2 dienos skundų priėmimo klausimą 
Vilniaus apygardos administraciniame teisme 
sprendžia visi teisėjai. Anksčiau tai darydavo teismo 
pirmininkas ir pavaduotojas. Dabar, skundą ar 
prašymą užregistravus teismo raštinėje ir „LITEKO“ bylų 

paskirstymo programa paskyrus teisėją, skundas ar 
prašymas atsiduria ant teisėjo stalo ir būtent teisėjas 
sprendžia, priimti skundą nagrinėti ar ne, išsireikalauja 
visus bylai nagrinėti reikalingus dokumentus, paskiria 
nagrinėjimo datą ir, galiausiai, skelbia sprendimą. 

Taigi pareiškėjo skundas nuo jo pateikimo iki 
sprendimo priėmimo – vienose rankose. Manau, ši 
tvarka galutinai išsklaidys įvairias abejones dėl esą 
neskaidraus bylų skirstymo. Skirstant bylas teisėjams, 
atsižvelgiama tik į viena – bylų specializaciją. 
Mano pavaduotojas Donatas Vansevičius ir aš pati 
specializuojamės sankcionavimo bylose, šeši teisėjai 
– prieglobščio prašytojų bylose, t. y. asmenų ginčuose 
su Migracijos departamentu prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos..      

O kokie pokyčiai teismo dar laukia?

Kreipėmės į Teisėjų tarybą prašydami pakeisti 
teismo struktūrą. Teismui verkiant reikia antro 
finansininko, kuris būtų valstybės tarnautojas. Darbui 
su personalu taip pat reikia valstybės tarnautojo 
etato. Stengsiuosi pakeisti teisėjų padėjėjų statusą. 
Jie yra valstybės tarnautojai ir jiems taikoma Valstybės 
tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos nustatyta priėmimo į darbą 
tvarka, tačiau, mano nuomone, tą tvarką reikėtų 
keisti. Turėtų būti teisėjų padėjėjų rezervas, jiems 
organizuojami specialūs mokymai.

Dabar su padėjėjais, nuo kurių profesionalumo 
labai priklauso ir teisėjo darbo sparta, turime nemažai 
problemų. Žmogus laimi konkursą į padėjėjo vietą, 
bet, priėmus jį dirbti, paaiškėja, kad šis darbas jam 
per sunkus. Teisėjas sugaišta marias laiko, energijos jį 
mokydamas elementariausių dalykų, tačiau vis viena 
nieko neišeina ir tenka atsisveikinti.  

Kokiais kriterijais remiatės vadovaudama 
kolektyvui? Kaip, kokiais žodžiais, pavyzdžiui, 
auklėjate prasižengusį ar suklydusį darbuotoją?

Kas nedirba, tas neklysta. Niekada darbuotojo 
neskubu teisti, visada stengiuosi suprasti. Esu įsitikinusi, 
kad geriausias darbuotojo auklėjimas – ne nuobaudos, 
o nuoširdus pokalbis, bandant su žmogumi išsiaiškinti, 
kodėl jis padarė klaidą. Visada ir visiems kartoju tą 
patį: jei suklydote ar kažko neatlikote, ką privalėjote, 
ateikite ir prisipažinkite, o ne bandykite ištaisyti tai 
man už nugaros. Labai branginu teismo kolektyvą – 
kaip sveiką, darbštų ir draugišką, todėl stengiuosi jį 
išsaugoti. 

Kuri Jūsų, kaip teismo vadovės, diena buvo pati 
sunkiausia?

Pirmoji, pradėjus eiti pirmininkės pareigas. Vasario 
6-oji. Tądien pajutau visą atsakomybės svorį ir šių 
pareigų svarbą. 



10 TEISMAI.LT | Ina Kirkutienė: „Neskubu teisti, stengiuosi suprasti“

Teisėja dirbate jau antrą dešimtmetį, esate 
nagrinėjusi labai sudėtingų, visuomenės dėmesio 
sulaukusių bylų. Kaip manote, teisėjų darbo krūvis  
normalus? Įmanoma, ką nors pakeisti, kad  teisėjas 
turėtų daugiau laiko įsigilinti į bylas?

Teisėjų krūvis išties nežmoniškas. Dažnai stebiuosi, 
iš kur jie turi tiek jėgų suspėti išnagrinėti bylas, priimti 
sprendimus, atlaikyti visuomenės spaudimą ir dar 
turėti asmeninį gyvenimą, atlikti vyro, žmonos, tėvo, 
motinos pareigas? Bylos nagrinėjimas pareikalauja 
labai daug energijos, emocinių ir dvasinių jėgų. Prieš 
priimdamas sprendimą, teisėjas turi jį išnešioti savyje 
kaip kūdikį, su juo susigyventi. Visa tai – laisvalaikio, 
miego sąskaita, nes darbo diena tokia intensyvi, kad 
kartais nebūna kada net prisėsti užkąsti. Posėdis veja 
posėdį. 

Šiuo metu rengiamos Administracinių bylų 
teisenos įstatymo pataisos, kurias apibendrinusi 
teisėjų bendruomenė pateiks Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijai. Šiose pataisose – ir teisėjų darbo 
krūvių optimizavimo  klausimai.  Bet yra ir kita medalio 
pusė – esu pirmos instancijos teismo pirmininkė, čia 
kiekvienas žmogus privalo būti išklausytas, išgirstas. 
Kaip išlaviruoti, kaip organizuoti teismo darbą, kad ir 
žmogui, ir teisėjui būtų gerai?

Teisėjai, teismai pastaraisiais metais kaip niekad 
nuožmiai ir visuotinai kritikuojami. Tai daryti tiesiog 
tapo madinga. Ar tai neatsiliepia teisėjo darbo 
kokybei, dvasinei savijautai? Nesigailite pasirinkusi 
teisėjo, o ne, pavyzdžiui, advokato, profesiją? 

Kaip sakė Konfucijus, pasirink dirbti mėgstamą 
darbą ir tau gyvenime nereikės nė vienos dienos 
dirbti. Esu labai pastovus žmogus ir niekad nesigailėjau 
pasirinkusi teisėjo profesiją. Dėl viešojoje erdvėje 
nuolat griaudinčios kritikos, pagrįstų ar iš piršto 
laužtų kaltinimų nebūtom nuodėmėm ir teisėjai, ir 
aš asmeniškai išgyvename labai skaudžiai. Tai tikrai 
nepadeda dirbti. Žinoma, kai teisėjas tikrai nusižengia 
etikai ar dar blogiau – apskritai nusikalsta, to negalima 
niekuo pateisinti. Toks teisėjas, manau, pirmiausia 
turėtų atsistoti prieš visą teisėjų bendruomenę ir viešai 
atsiprašyti. 

Balandžio pabaigoje Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos siūlymui į teismų darbą įtraukti visuomenės 
atstovus, kurie dalyvautų sprendžiant svarbias bylas ir 
patartų teismui, kokį sprendimą priimti. Palengvins tai 
ar apsunkins, pagreitins ar sulėtins teismų procesus?

Aš ne prieš visuomenės atstovų įtraukimą į 
teismų darbą, bet tam turi būti tinkamai pasiruošta. 
Visuomenės atstovams turi būti keliami ne mažesni 
reikalavimai nei teisėjams: nepriekaištinga reputacija, 
atitinkamas išsilavinimas, amžius. Manau, jų 
gyvenimiška patirtis tikrai pravers nagrinėjant bylas. 
Ar tai palengvins teisėjų darbą? Tai tik organizacinis 
klausimas. 

Kartais teisėjų sprendimus tenka „versti“ į žmonių 
kalbą. Ar apie tai diskutuojate su teisėjais?

Žinoma, nuolat apie tai kalbame. Mano mokytojas 
nuolat kartodavo: „Nereikia rašyti žmogui to, ką jis ir taip 
žino, reikia rašyti tai, ko jis nežino.“ Teismo sprendimo 
kokybė priklauso ne nuo lapų skaičiaus, o nuo to, kaip 
teismas atsako į proceso šalių argumentus. Išmokti 
lakoniškai ir aiškiai, suprantamai išdėstyti sprendimo 
motyvus – menas, kurio kiekvienas turime mokytis. Per 
tuos ketverius vadovavimo teismui mėnesius į mane 
kreipėsi keli žmonės, prašantys paaiškinti, ką reiškia 
teismo sprendimas. 

Šiame teisme nagrinėjama daug rezonansinių 
bylų. Ar teko patirti politikų ar kolegų spaudimą 
priimant vieną ar kitą sprendimą? 

Ne, neteko ir tuo džiaugiuosi. Gal tiesiog esu 
laikoma beviltiška?...

Galėtumėte įsikišti į kompiuterinį bylų skirstymą 
ir paskirti bylą teisėjui, kuriam norite Jūs, o ne 
kompiuteris?

Ne.

Kaip nuo vadovavimo pradžios pasikeitė Jūsų 
asmeninis gyvenimas? 

Turiu mažiau laiko sau, šeimai, draugams. Pasikeitė 
ir pokalbių temos su artimaisiais, miego režimas – juk 
esu teismo pirmininkė 24 valandas per parą ir turiu 
būti pasiruošusi bet kokiam netikėtumui.

1989 11–1989 11 Vilniaus m. Naujosios Vilnios r. prokuratūra, stažuotoja
1989 11–1995 09 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Bendrosios priežiūros skyrius, prokurorė, 
Civilinių bylų ir bendrosios kompetencijos skyriaus vyr. prokuroro pavaduotoja
1995 09–1997 10 Vilniaus apygardos prokuratūra, Organizacinės kontrolinės grupės vyr. prokurorė
1997 10–2004 02 Vilniaus m.1 apylinkės teismas, teisėja
2004 02–2009 04 Vilniaus apygardos administracinis teismas, teisėja
2009 04–2012 02 Vilniaus apygardos administracinis teismas, teisėja, teismo pirmininko pavaduotoja
2012 02–dabar Vilniaus apygardos administracinis teismas, teisėja, teismo pirmininkė

Ina Kirkutienė:
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KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS 
LIETUVOS TEISMUOSE – NAŠTA AR 
BŪTINYBĖ? 
Indrė GYLYTĖ-VALIENĖ
Nacionalinės teismų administracijos Projekto vadovė

Nuolat didėjantys visuomenės reikalavimai teismams, besikeičianti socialinė aplinka, turimi riboti ištekliai 
(tiek finansiniai, tiek žmogiškieji) – pagrindinės priežastys verčiančios teismus keistis, ieškoti optimaliausių 
veiklos organizavimo priemonių. Būtent visuotinai pripažintos kokybės vadybos valdymo sistemos galėtų būti 
vidinės organizacinės teismų kultūros tobulinimo pagrindas. 

Į teismą besikreipiančių asmenų (klientų) poreikius orientuotas valdymas, pastangos gerinti teikiamų 
viešųjų paslaugų kokybę, nuolatinė veiklos rezultatų stebėsena bei įsivertinimas, kasdienio darbo planavimas, 
racionalus ir pamatuotas turimų išteklių naudojimas, nuolatinis mokymasis, bendradarbių motyvavimas – raktas 
į efektyvų teismo darbo organizavimą. Siekdami stiprinti visuomenės pasitikėjimą, teismai turi dirbti sistemingai, 
aiškintis visuomenės narių teisėtus lūkesčius teismo teikiamų paslaugų atžvilgiu, gerinti asmenų aptarnavimo 
kokybę, informacijos prieinamumą.

Kokybės vadybos sistemų plėtra Vyriausybės planuose

Vasarį Vyriausybės patvirtintoje Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programoje nustatytos 
viešojo valdymo tobulinimo ateities kryptys ir siektini tikslai, kurie, manytina, turėtų tapti ir teismų, kaip viešąsias 
paslaugas teikiančių institucijų, strateginių planų sudedamąja dalimi. Programoje numatyta gerinti viešojo 
sektoriaus institucijų veiklos organizavimą. Vyriausybė, akcentuodama veiklos kokybės aspektą, skatina 
kokybės vadybos metodų taikymą organizuojant kasdienę veiklą, ragina diegti procesinį valdymą, ypač 
funkcinėse organizacijose, kuriose vykdoma rutininė veikla ir atliekami kartotiniai procesai. 

Siekiama, kad visos viešojo sektoriaus įstaigos, tarp jų ir teismai, užtikrintų grįžtamąjį ryšį su paslaugų 
vartotojais, vertindamos jų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, tirdamos pasitikėjimą vykdoma veikla 
ar kitais būdais nustatydamos visuomenės nuostatų pokyčius. Taigi viešojo sektoriaus institucijos aukščiausios 
valstybės valdžios lygmeniu skatinamos taikyti kokybės vadybos sistemas bei metodus.

Darbo organizavimo įrankis

Lietuvos teismų sistemai „kokybės vadyba“ gan nauja sąvoka. Europos valstybių (pavyzdžiui, Nyderlandų, 
Vokietijos, Švedijos, Šveicarijos, Didžiosios Britanijos), taip pat Jungtinių Amerikos Valstijų teismuose ji kasdienis 
darbo organizavimo instrumentas. Bendriausia prasme kokybės vadybos sistema (KVS) turėtų būti suprantama 
kaip tam tikras įrankis, leidžiantis organizacijai, tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus, gerinti teikiamų paslaugų 
kokybę, nuolat tobulinant taikomus veiklos metodus ir būdus. KVS – į kokybę orientuotas vadovavimo 
organizacijai būdas, grįstas visuotinai pripažintais vadybos principais ir visų įstaigos narių dalyvavimu, siekiant 
ilgalaikės sėkmės tenkinant klientų poreikius ir naudos savo įstaigos nariams ir visuomenei. 

Teismui KVS gali būti naudinga šiais aspektais:
- veikla maksimaliai sutelkiama į strateginių rezultatų pasiekimą;
- kiekvienam darbuotojui aiškiai apibrėžiama ir paaiškinama jo kuriama vertė bei procesai: aprašoma 

vykdomų procedūrų eiga, tarpiniai ir galutiniai rezultatai, ryšiai tarp veiklų (procesų), padalinių, kitų 
organizacijų. Naujai įdiegiamas procesinis požiūris į įstaigos veiklą ir jos vykdomas funkcijas suteikia galimybes 

suprasti kiekvieno skyriaus, darbuotojo svarbą siekiant 
užsibrėžto įstaigos tikslo;

- kiekvienai įstaigos veiklai, procesui, veiksmui 
aiškiai priskiriami asmenys (šeimininkai), kurie atsakingi 
už veiklos atlikimą, proceso priežiūrą, rezultatus bei 
gerinimą, išgryninama įstaigos valdymo tvarka, 
struktūra ir atsakomybės;

- KVS diegimo procese parengti procesų 
žemėlapiai, schemos leidžia greitai ir lengvai apmokyti 
naujus darbuotojus ar darbuotojus, pakeitusius veiklos 
sritį;

- įstaigos vidiniai dokumentai susiejami su 

„Pačia bendriausia prasme, kokybės 
vadybos sistema turėtų būti suprantama 
kaip teismų savikontrolės stiprinimo įrankis 
ir padėti ateityje supaprastinti šiuo metu 

vykdomą teismų administracinę priežiūrą.“  
Gintaras Kryževičius 

                      Teisėjų tarybos ir Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 
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konkrečiomis veiklomis / procesais, tai pagreitina 
aktualių dokumentų (informacijos) radimą, 
palengviną darbuotojams prieigą prie jų;

- įgyjama naudingų žinių apie įstaigos veiklą, 
pavyzdžiui, atlikta išsami tam tikrų darbuotojų funkcijų 
analizė leidžia identifikuoti funkcijų dubliavimo atvejus 
ar atsisakyti jokios pridėtinės vertės nesukuriančių 
veiksmų;

- išplečiama personalo kompetencija apie 
organizacijos valdymo metodus, veiklos planavimo 
priemones, plėtojami darbuotojų lyderystės įgūdžiai;

- sukuriamos efektyvios sistemingos problemų 
ir galimos rizikos veiksnių valdymo procedūros 
(neatitikčių ir prevencinių veiksmų valdymas), kurios 
sudaro prielaidas kylančioms problemoms fiksuoti, 
prižiūrėti jų šalinimą bei patikrinti atliktų veiksmų 
(priimtų valdymo sprendimų) efektyvumą. Šios naujos 
procedūros sudaro sąlygas klaidų skaičiaus mažinimui;

- apie organizacijos veiklą kaupiami ir valdomi 
įrašai, kuriais remiantis priimami faktiniais duomenimis 
pargrįsti sprendimai, pavyzdžiui, dėl darbuotojų 
mokymų poreikio nustatymo, dėl tam tikro inventoriaus 
įsigijimo poreikio, naujo darbuotojo priėmimo ir kt.;

- sukuriama rodiklių ir stebėsenos sistema leidžia 
laiku įvertinti pasiektus tarpinius rezultatus ir imtis veiklos 
gerinimo iniciatyvų bei didinti veiklos produktyvumą, 
padeda pamatuoti ir objektyviai įvertinti organizacijos 
veiklą, jos efektyvumą; 

- padeda gerinti vidaus ir išorės komunikaciją 
– darbuotojams tampa žinomos vadovybės 
deklaruojamos teismo vertybės, iškelti įstaigos tikslai, 
iškomunikuojama darbuotojų atsakomybė dėl teismo 
veiklos tobulinimo;

- darbuotojai įtraukiami į sprendimų priėmimą 
dėl įstaigos veiklos gerinimo, skatinamas komandinis 
darbas ir tarpusavio bendradarbiavimas;

- didėja darbuotojų lojalumas ir motyvacija, 
kadangi ima jausti savo indėlį prie įstaigos veiklos 
tobulinimo, jų darbas tampa labiau matomas jų 
vadovams ir kitiems įstaigos darbuotojams;

- skatina inovatyvumą, kūrybišką mąstymą; 
- sudaromos prielaidos geriau prisitaikyti prie 

suinteresuotų asmenų (klientų), visuomenės 
poreikių, visų pirma, pasirinkti KVS metodai padeda 
identifikuoti šiuos poreikius, o po to priimti reikiamus 
sprendimus dėl veiklos pagerinimo, pvz., atlikus į 
teismą besikreipiančių asmenų apklausą ir nustačius, 
kad laukiantieji teismo posėdžio neturi galimybės 
atsisėsti, vadovybė gali pagrįstai suplanuoti įsigyti 
suolelių laukiamajam, arba teismo darbuotojams 
prevencinių veiksmų žurnaluose nuolat fiksuojant, kad 
proceso šalys vėluoja į teismo posėdžius, nes neranda 
vietos automobiliams pasistatyti, atsiras pagrindas 
teismo interneto svetainėje ir patalpose paskelbti 
informaciją apie artimiausias automobilių stovėjimo 
aikšteles, vietas ir pan.;

- teismas, įgyvendinantis KVS, įgyja stipresnę 
poziciją suinteresuotų asmenų atžvilgiu, didėja 
pastarųjų pasitenkinimas gaunamomis paslaugomis,  
kaip to pasekmė - pagerėja įstaigos reputacija, 
įvaizdis tiek visuomenės, tiek partnerių, tiek klientų, 
tiek ir savų darbuotojų akyse.

Veikla taps produktyvesnė

Jei teismas savo veikloje kokybės vadybos metodus 
taiko ne formaliai, o praktiškai, į veiklos tobulinimo 
procesus įtraukdamas visus darbuotojus, per tam 
tikrą laiko tarpą neabejotinai padidins savo veiklos 
produktyvumą, darys mažiau klaidų arba jų visai 
išvengs, sugebės į besikeičiančius išorinės aplinkos 
veiksnius reaguoti operatyviau.

Sudėtingi metodai
Saldūs vaisiai 

Procesų optimizavimas
Dauguma vaisių

Baziniai metodai
Žemai kabantys vaisiai 

Logika ir intuicija 
Ant žemės gulintys vaisiai

1 pav. KVS metodų taikymo naudos praktinis pavyzdys

„KVS jau dabar galiu vadinti vadybos 
priemone, leidžiančia vadovui palengvinti 

įstaigos valdymą, nes tiek į planavimo, 
tiek į organizavimo ar net kontrolės ir 

motyvavimo procesus įsitraukia visi įstaigos 
darbuotojai.“   

Kęstutis Vaškevičius 
             Nacionalinės teismų administracijos 

direktorius
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2 pav. Kokybės vadybos sistemos procesų sąveikos schema pagal LST EN ISO 9001:2008



14 TEISMAI.LT | Kokybės vadybos sistemos Lietuvos teismuose – našta ar būtinybė?

Šiuo projektu NTA padėjo kokybės vadybos 
pagrindus Lietuvos teismų sistemoje, sudarė galimybes 
tiek pačiai, tiek teismams išnaudoti praktikoje 
išbandytus bei pasiteisinusius kokybės valdymo 
metodus, kaip priemonę veiklos efektyvumui didinti. 

KVS vartotojų skaičius didės
Lietuvos standartizacijos departamento  

2012 m. birželio 1 d. duomenimis, Lietuvoje buvo 
1 246 viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos, 
įsidiegusios ir sertifikavusios ISO 9001 standartą. Tarp jų 
– Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Muitinės 
departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 
tarnyba, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, 
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos ūkio ministerijos, Europos socialinio 
fondo agentūra, Nacionalinė mokėjimo agentūra 
prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir kt. 
viešojo sektoriaus įstaigos.

Planuojama, kad prie jau minėtų KVS vartotojų 
prisijungs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos 
vyriausias administracinis teismas ir Klaipėdos 
miesto apylinkės teismas. Tikimasi, kad kasdienėje 
organizacinėje teismo veikloje, vadovaujantis minėto 
kokybės vadybos standarto reikalavimais, nuolat 
gerės asmenų aptarnavimas, vykdomi procesai taps 
nuoseklesni, geriau apibrėžti, teismo darbas taps 
našesnis, bus pasiekti užsibrėžti tikslai, didės teismo 
darbuotojų motyvacija, atsakomybė už atliekamo 
darbo kokybę ir visuomenė įgis didesnį pasitikėjimą 
visa Lietuvos teismų sistema. 

„ISO standarto taikymas mūsų teisme 
labai motyvavo visą kolektyvą – teigiami 

nepriklausomų išorės auditorių teismo 
darbuotojų darbo rezultatų vertinimai ne 
tik leido pajausti atliekamo darbo vertę 
bei svarbą, bet ir paskatino toliau ieškoti 

efektyvių veiklos organizavimo priemonių.“ 
Panevėžio miesto apylinkės teismo 

administracijos sekretorė Rima Golubeva 
(vadovybės atstovas kokybei)

„Asmenų aptarnavimo teisme veikla 
sudaro tarpinę grandį tarp visuomenės 

narių, kuriems reikalingos teismų 
viešosios paslaugos, ir teisėjų, tiesiogiai 
įgyvendinančių teisingumo vykdymą. 

Manau, kad kokybės vadybos principų 
taikymas asmenų aptarnavimo ir teismo 

administracinei–ūkinei veiklai plėtoti 
sudarys palankesnes sąlygas teismo misijai 

įgyvendinti.“ 
Kauno apygardos teismo pirmininkas 

Nerijus Meilutis

Šiuo metu kokybės vadybos modelių taikymas 
teismuose, kaip ir kitose valstybės valdžios institucijose, 
neprivalomas, tačiau rekomenduojamas kaip viena 
iš veiksmingiausių veiklos ir rezultatų kokybės gerinimo 
priemonių, ypač dėl to, kad teismai turi nuolat 
siekti balanso tarp dviejų skirtingų ir konkurencingų 
aspektų: kaip efektyviai panaudoti turimus išteklius ir 
teikti prieinamas aukščiausios kokybės paslaugas. 

Pirmieji bandymai

Iki šiol Lietuvos teismuose nebuvo įgyvendinti jokie 
kokybės vadybos projektai, tad Nacionalinė teismų 
administracija (NTA), atsižvelgusi į gerąją užsienio 
valstybių praktiką, taikant kokybės vadybos metodus 
teismuose bei teismų savivaldos institucijose, iniciavo 
projektą „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės 
teismų administracijos kokybės valdymo modelių 
diegimas bei jų sertifikavimas“.  Projekte dalyvauti buvo 
pakviesti skirtingo dydžio ir kompetencijos teismai: 
Kauno apygardos teismas, Panevėžio apygardos 
teismas, Kauno apygardos administracinis teismas, 
Panevėžio miesto apylinkės teismas, Pasvalio rajono 
apylinkės teismas. Nuo 2010 metų šiuose teismuose ir 
NTA pradėtos įgyvendinti kokybės vadybos sistemos, 
atitinkančios tarptautinio standarto LST EN ISO 
9001:2008 reikalavimus. 2011 metų pabaigoje darbai 
baigti, o šių metų balandžio–gegužės mėnesiais 
pasiekti rezultatai įvertinti ir pripažinti tarptautiniu 
lygmeniu – visoms šešioms institucijoms, atlikus 
nepriklausomą sertifikacinį auditą, suteikti akredituoti 
sertifikatai. 

NTA sertifikuota teismų ir teismų savivaldos 
institucijų aptarnavimo veikla, teismuose – į teismą 
besikreipiančių asmenų aptarnavimas ir teismo 
organizacinė veikla. Dėl teismo ir teisėjo konstitucinio 
nepriklausomumo principo užtikrinimo kokybės 
vadybos sistemos metodai tiesioginei teisingumo 
vykdymo veiklai nebus taikomi (žr. 2 paveikslą). 
Sertifikuota vadybos sistema reiškia, kad įstaigoje yra 
nustatyta aiški organizacinė struktūra, darbuotojų 
įgaliojimai, pareigos ir atsakomybės, yra valdomi 
aprašyti organizacijos veiklos procesai, ištekliai 
naudojami racionaliai, organizacijoje yra numatyti 
būdai atsiradusioms problemoms ar neatitiktims 
analizuoti ir valdyti.
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Gintarė ŠATKAUSKAITĖ
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Visos teisės – tiek asmeninės, tiek turtinės – į sukurtą kūrinį priklauso tik originalo autoriui, tačiau Lietuvoje 
autorystė, pats autorių teisių objektas ir autorinė sutartis dar gana dažnai suvokiama klaidingai.

Kodėl svarbu sudaryti autorines sutartis, TEISMAI.
LT paklausė Lietuvos gretutinių teisių asociacijos 
direktorės Agnės Masalskytės. 

Klausimą, kodėl svarbu sudaryti autorines sutartis, 
galima užduoti kitaip – kodėl reikia naudoti kūrinius 
(rengti dailės parodas, leisti knygas, transliuoti muziką 
radijuje ir televizijoje, groti ją kavinėse, restoranuose, 
klubuose). Be autoriaus valios nė vienas jo sukurtas 
kūrinys nepasiekia visuomenės, nes autoriai disponuoja 
didžiuliu turtu – išimtinėmis teisėmis naudoti jų sukurtus 
kūrinius. Kūrinių panaudojimas be autorių sutikimo 
laikomas neteisėtu (išskyrus tam tikras teisės aktuose 
numatytas išimtis). 

Taigi, iš vienos pusės, autorine sutartimi autorius 
nustato sąlygas, kuriomis jo kūriniai galės būti 
naudojami (panaudojimo būdus, teritoriją, trukmę, 
atlyginimą), iš kitos pusės – naudotojas įgyja teisę 
mėgautis tų kūrinių teikiama nauda, nepažeisdamas 
įstatymų ir teisėtų autoriaus interesų. Autorinės sutartys 
yra reikšmingos tuo, kad jos yra pagrindinis teisinis 
įrankis autoriams įgyvendinti įstatymų jiems suteikiamas 
teises ir užsitikrinti finansinį (ar kitokio pobūdžio) atlygį 
už kūrybinę veiklą, o kūrinių naudotojams – įgyti 
prieigą prie kūrinių. 

Kokie teisės aktai Lietuvoje reglamentuoja 
autorines sutartis? 

Autorines sutartis reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 
(ATGTĮ). Jame numatyta, kad autorinėmis sutartimis 
yra laikomos sutarys, kurių pagrindu perduodamos 
arba suteikiamos autorių turtinės teisės į kūrinius.

Kadangi tai civilinės sutartys, klausimai, kurių 
nereglamentuoja specialios autorių teisės normos 
(t. y. ATGTĮ), spendžiami vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu.

Patarkite, kaip tinkamai parengti autorinę sutartį, 
ką privalu joje nurodyti. 

ATGTĮ pakankamai detaliai reglamentuoja, kas turi 
būti numatyta autorinėje sutartyje.

Visų pirma, tokioje sutartyje turi būti informacija, 
identifikuojanti ir detalizuojanti kūrinį, dėl teisių į kurį 
ta sutartis sudaroma:  kūrinio pavadinimas, kūrinio 
apibūdinimas.

Taip pat būtina įvardyti ir detaliai aptarti 
perduodamas autorių turtines teises ar suteikiamas 
licencijas, t. y. numatyti kūrinio panaudojimo būdus, 
licencijos rūšį (išimtinė ar neišimtinė licencija). Šiems 
klausimams sutartyje reikėtų skirti ypatingą dėmesį.

Kita būtina aptarti sąlyga – teritorija, kurioje galioja 
teisių perdavimas, ar licencija, suteikianti teisę naudoti 
kūrinį. Autorinėje sutartyje taip pat reikia numatyti 
teisių perdavimo ar suteikiamos licencijos galiojimo 
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terminą.
Labai svarbu sutartyje aptarti autorinio atlyginimo 

dydį, mokėjimo tvarką ir terminus.
ATGTĮ taip pat reikalauja numatyti ir šalių ginčų 

sprendimo tvarką bei atsakomybę, kitas svarbias 
sąlygas.

Autorinės sutartys sudaromos savarankiškos 
kūrybos atveju, t. y. kai autoriaus ir užsakovo nesieja 
pavaldumo ar panašūs santykiai, todėl autorinėse 
sutartyse nėra sąlygų, nustatančių darbo laiką, vietą, 
pareigą paklusti užsakovo numatytai darbo drausmei 
ir panašiai, nenumatomos ir atostogos.

 
Dėl kokių objektų autorinė sutartis negali būti 

sudaroma?

Esminis autorines sutartis charakterizuojantis 
aspektas yra labai konkretus tokių sutarčių dalykas 
– autoriaus turtinių teisių perdavimas ar licencijos 
naudoti kūrinį suteikimas. Sutartys, kurių dalykas nėra 
autorių turtinių teisių į kūrinį perdavimas ar licencijų 
suteikimas, nėra laikomos autorinėmis sutartimis. ATGTĮ 
pabrėžtinai numatyta, kad autorinėmis sutartimis 
nelaikomos sutartys dėl kūrinių redagavimo, mokymų, 
konsultavimo, organizacinių ir techninių paslaugų ar 
kitokių paslaugų teikimo.

Kai kalbame apie kūrinius, kurie nėra laikomi 
autorių teisių objektais, būtina atkreipti dėmesį, kad 
dėl jų sukūrimo autorinės sutartys taip pat negali būti 
sudaromos. Taip yra todėl, kad autorių teisės, sukūrus 
tokius kūrinius, neatsiranda, vadinasi, negali būti 
perduotos ar suteiktos. O autorių teisių perdavimas 
ar licencijos suteikimas, kaip minėta, yra pagrindinė 
autorinės sutarties sąlyga. 

Kūrinių, kurie nelaikomi autorių teisių objektais, 
sąrašas pateikiamas ATGTĮ 5 straipsnyje – tai idėjos, 
procedūros, procesai, sistemos, veiklos metodai, 
koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys 
(5 str. 1 p.); teisės aktai, oficialūs administracinio, teisinio 
ar norminio pobūdžio dokumentai (sprendimai, 
nuosprendžiai, nuostatai, normos, teritorijų planavimo 
ir kiti oficialūs dokumentai), taip pat jų oficialūs 
vertimai (5 str. 2 p.); oficialūs valstybės simboliai ir 
ženklai (vėliavos, herbai, himnai, piniginiai ženklai 
ir kiti valstybės simboliai bei ženklai), kurių apsaugą 
reglamentuoja kiti teisės aktai (5 str. 3 p.); oficialiai 
įregistruoti teisės aktų projektai (5 str. 4 p.); įprastinio 
pobūdžio informaciniai pranešimai apie įvykius (5 str. 
5 p.); folkloro kūriniai (5 str. 6 p.).

Ar galite nubrėžti esminį skirtumą tarp autorinės ir 
darbo sutarties? 

Skirtumų nemažai, kuris esminis – galimybė ginčytis. 
Visgi vienas svarbiausių skirtumų yra tas, kad, darbo 
santykiai pasižymi tęstinumu. Darbas yra nuolatinio 
pobūdžio, o autorinė sutartis yra vienkartinė, skirta 
tam tikram rezultatui pasiekti, todėl darbuotojui yra 
mokamas nuolatinis atlyginimas, o autoriui mokama 
už konkretų atliktą darbą. 

Kokiais atvejais nepatartina sudaryti autorinę 
sutartį?

 
Pasikartosiu – autorinės sutartys negali būti 

sudaromos siekiant kitų tikslų nei autoriaus turtinių teisių 
perdavimas ar licencijos naudoti kūrinį suteikimas. 
Visuomenėje vyrauja klaidingas suvokimas, kad 
autorinė sutartis yra tinkama visais atvejais, kai nėra 
darbo santykių, todėl „autorinės“ sutartys sudaromos 
su santechnikais, elektrikais, pardavėjais ir kitais 
savarankiškai dirbančiais paslaugų teikėjais. 

Pastebėsiu, kad kilus ginčui, pavyzdžiui, dėl 
mokesčių, sutartys turėtų būti aiškinamos pagal jų 
esmę ir tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne pagal 
pavadinimą, todėl minėtos paslaugų ir panašios 
sutartys autorinėmis neturėtų būti laikomos.

Koks mokestis šiuo metu taikomas už pajamas, 
gautas autorinės sutarties pagrindu?

Pagal galiojančius įstatymus yra numatytas 
skirtingas autorinių sutarčių mokestinis režimas dėl 
teisių perdavimo ir autorinių licencinių sutarčių 
atžvilgiu.

Nuo pajamų, gaunamų pagal autorinę sutartį 
dėl autorių teisių perdavimo, autorius moka 15 
proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir 9 proc. 
už valstybinį socialinį draudimą. Dar 29,7 proc. (jei 
sutarties šalių nesieja darbo santykiai) arba 30,8 
proc. (jei šalys susijusios darbo santykiais) už autoriaus 
valstybinį socialinį draudimą sumoka teisių perėmėjas.

Už pajamas, gaunamas pagal autorinę licencinę 
sutartį, mokamas tik 15 proc. GPM, kiti mokesčiai 
nenumatyti, bet nėra ir socialinių garantijų.
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Tradiciniai kūrinių naudojimo būdai ir jų teisinis 
reguliavimas siekia Homero laikus, šiais laikais 
viskas kardinaliai pasikeitė. Kasdien tobulėjančios 
informacinės technologijos, visiems prieinama 
internetinė erdvė tapo žmonių gyvenimo, jų kultūrinių ir 
materialinių poreikių tenkinimo neišvengiamybe visose 
gyvenimo srityse. Tarptautinės konvencijos, priimtos 
XVIII amžiaus pabaigoje, vėlesnės jų redakcijos, 
dauguma tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių 
autorių teises, tapo ir mūsų valstybės nacionalinių 
teisės aktų, tuo pačiu ir pačios teisės sistemos sudėtine 
dalimi. 

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių 
įstatymas (ATGTĮ), Europos valstybių įstatymai autoriumi 
pripažįsta išimtinai tik fizinį asmenį. Kita sandorio šalis 
nėra taip griežtai išskirta ir kūrinio naudotoju gali būti 
įvairūs subjektai – tiek fiziniai, tiek juridiniai. Autorinei 
sutarčiai keliamus formos reikalavimus nustato ATGTĮ 
42 straipsnis. Jame reglamentuota, kad sutartis dėl 
autoriaus turtinių teisių perdavimo, autorinė licencinė 
ir autorinė kūrinio užsakymo sutartis sudaroma raštu, 
išskyrus atvejus, kai sutartis sudaroma dėl kūrinio 
paskelbimo sąlygų periodiniame leidinyje. Atkreiptinas 
dėmesys, kad autorinės sutarties rašytinės formos 
nesilaikymas nedaro jos automatiškai negaliojančios, 
nes ATGTĮ įsakmiai nereikalauja, kad sutartis būtų 
sudaryta rašytine forma. 

Autorinėse sutartyse labai svarbu aptarti licencijos 
rūšies (jos yra dvi: išimtinė ir paprasta) sąlygas. 
Pavyzdžiui, autorius gali suteikti kūrinio naudotojui 
išimtinę licenciją panaudoti kūrinį sutartyje numatytais 
būdais pačiam kūrinio naudotojui arba šias teises 
(naudojimo būdą) perleisti tretiesiems asmenims. 
Suteikęs išimtinę licenciją kūrinio naudotojui, autorius 
pats netenka teisės panaudoti kūrinį ar suteikti 
tokią pačią teisę naudoti kūrinį kitiems subjektams. 
Pabrėžtina, kad labai svarbu sutartyse nurodyti ne tik, 
kad suteikiama išimtinė licencija, bet ir kokios išimtinės 
teisės suteikiamos, nurodyti suteiktų išimtinių teisių ribas 
(teritoriją, laiką, naudojimo būdą ir kita). Autorius, 
suteikęs teisę panaudoti jo sukurtą kūrinį neišimtinės 
licencijos pagrindu, turi teisę kūrinio panaudojimą 
suteikti ir kitiems subjektams (jeigu tai neprieštarauja 
jo ankščiau pasirašytoms autorinėms sutartims dėl to 
paties kūrinio su kitais subjektais). Autorinėje sutartyje 
nenurodžius licencijos rūšies, laikoma, kad autorius 
perleido kūrinio naudotojui neišimtinę licenciją. 

Autoriaus teisės įgytos pagal autorinę sutartį dėl 
teisių perdavimo pasinaudoti kūriniu yra ribotos laiko 
ir teritorijos atžvilgiu. Kūrinio naudotojas sutarties 
pagrindu įgyja teisę per sutartyje nustatytą terminą 
pasinaudoti kūriniu sutartyje nustatytu būdu. Jeigu 
kūrinys nebuvo išleistas per sutartyje nustatytą 
terminą, autorius įgyja teisę nutraukti sutartį, nepaisant 
fakto – leidėjas neišleido kūrinio dėl savo ar dėl kitų 
asmenų kaltės. Sumokėtas autorinis atlyginimas tokiu 
atveju nelaikytinas kaip nepagrįstas praturtėjimas, o 
jeigu atlyginimas dar nėra sumokėtas, autorius turi 
teisę reikalauti kitos sandorio šalies jį sumokėti. Jeigu 

sutartyje nenurodytas terminas, kuriam perduodamos 
turtinės teisės ar suteikiama licencija, bet kuri sutarties 
šalis sutartį gali nutraukti savo iniciatyva, tačiau prieš 
nutraukiant ji privalo įspėti kitą sandorio šalį apie 
nutraukiamą autorinę sutartį prieš vienerius metus. 

Šiek tiek kitokį teisinį reguliavimą autorinės sutarties 
formos atžvilgiu nustato ATGTĮ kompiuterinėms 
programoms ir duomenų bazėms įrašytoms į laikmenas 
ir platinamoms per prekybos tinklus. Licencinė sutartis 
vartotojui pateikiama laikmenų pakuotėje (paketo 
licencija). Paketo licencijoje nurodytos sąlygos 
privalomos naudotojui. Vartotojas, susipažinęs su 
licencijos sąlygomis ir nesutikdamas su jomis, turi teisę 
gražinti įsigytą programą ir atgauti už ją sumokėtus 
pinigus. Kompiuterio programoms, duomenų bazėms  
teisių turėtojo licencijos gali būti suteiktos ir elektronine 
forma. 

Autoriaus asmeninės neturtinės teisės – teisė į 
autorystę, į autoriaus vardą, į kūrinio neliečiamybę 
neatskiriami nuo kūrėjo ir sutarčių pagrindu negali 
būti perduotos kitiems subjektams. Autorinėse 
sutartyse autorius gali išreikšti savo valią, kaip turi būti 
nurodytas jo vardas, naudojant kūrinį, pavyzdžiui: 
aiškiai nurodant autoriaus tikrąjį vardą, nurodant 
pseudonimą ar anonimiškai, t. y. nenurodant autoriaus 
vardo. Beje, autorinėje teisėje galioja prezumpcija, 
kad fizinis asmuo, kurio vardas įprastu būdu nurodytas 
kūrinyje yra laikomas kūrinio autoriumi. 

Taigi, kaip matyti, autorinė sutartis yra pakankamai 
efektyvus teisinis konstruktyvas, suteikiantis kūrinio 
autoriui galimybę disponuoti savo sukurtu kūriniu ir 
gauti iš jo naudos, tuo pačiu suteikiantis galimybę 
apsaugoti savo teises ir teisėtus interesus. Tačiau šis 
teisinis reguliavimas bus efektyvus tik tada, kai juo bus 
naudojamasi tinkamai. 

Kaip ir kiekvienoje srityje, taip ir autorių teisių, 
įstatymų leidybos procesas, priimant, taisant 
įstatymus, neapsieina nuo suinteresuotų grupių 
spaudimo įstatymų leidėjui. Todėl galiojančiuose 
įstatymuose nepakankamai aiškiai išreikštos teisinės 
garantijos, ginančios autorių ir jo teises. Neaiškumai 
sudaro galimybių kūrinių naudotojams naudotis tuo, 
pažeisti autorių teises ir ginti savo verslo interesus. 
Neretai kūrinių naudotojai – verslininkai, naudodami 
kūrinius licencinių sutarčių pagrindu siekia iš to gauti 
kuo didesnę naudą. Nors galiojantys teisės aktai ir 
nustato tam tikrus teisinius saugiklius autorių teisių 
gynimo srityje, tačiau to nežinant ar aklai pasitikint 
tik kūrinių naudotojų (verslininkų) aiškinimais ir jų 
parengtomis autorinėmis sutartimis, autorių teisės 
dažnai nėra apsaugomos. 

 Autoriams patarčiau labiau rūpintis savo teisių 
gynyba, itin atidžiai skaityti naudotojų parengtas 
autorines sutartis, įvertinti jose išdėstytas sąlygas, 
visada pareikšti savo nuomonę ir reikalavimus. 
Autorius turi suprasti, kad ir jis yra lygiavertė sutarties 
šalis, galinti kelti savas sąlygas, o iškilus neaiškumams, 
prieš pasirašant autorinę sutartį, visada kreiptis į 
teisininką, autorinės teisės specialistą, pagalbos.

AUTORINĖ SUTARTIS PAGAL TEISĖS MOKSLŲ DAKTARĄ, 
ADVOKATĄ JONĄ LEIKAUSKĄ
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Irmantas KUZAS
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas

„Jeigu yra bent menkiausia galimybė visuomenei parodyti, kad teismų koridoriuose matomi tamsiomis 
mantijomis vilkintys teisėjai yra visiškai tokie patys žmonės kaip ir likę piliečiai, kodėl tam nepasitelkus laisvam 
ir neoficialiam kalbėjimui itin tinkamos socialinės žiniasklaidos priemonės - blog‘o“, – sako specialiai  
TEISMAMS.LT interviu davęs jau antrus metus didžiulio populiarumo Norvegijoje sulaukusį teisėjo blogą rašantis 
norvegas teisėjas Runas Liumas  (Rune Lium).

Mažinant atskirtį tarp teismų ir visuomenės, didinant 
visuomenės pasitikėjimą teismais, blog’as, teisėjo 
Runo Liumo teigimu, yra viena iš veiksmingiausių ir 
paveikiausių priemonių kuriant ar gerinant teismų 
sistemos ir pačių teisėjų įvaizdį. Norvegas teisėjas 
sako ne kartą girdėjęs abejonių teisėjo asmeninio 
blog’o naudingumu ir iš karto priduria – teisėjas savo 
asmeniniame puslapyje nebūtinai turi aptarinėti 
sprendžiamų bylų detales, jei to baiminamasi. 
Priešingai, teisėjas gali imtis švietėjiškos veiklos, 
pasakoti apie kasdienę teisėjo veiklą, dažniausią 
teisminę praktiką, vienų ar kitų kategorijų bylose 
sprendimus lemiančius motyvus.  

Tikslas – parodyti žmogų

Runas Liumas įsitikinęs, kad socialinė žiniasklaida 
teismams turėtų būti ypač svarbi komunikacijos 
priemonė. Ją teisėjas norvegas mato kaip naują 
būdą bendrauti su visuomene, keistis nuomone, 
galimybę aktyviau formuoti visuomenės suvokimą 
apie vienus ar kitus teisinius procesus ir reiškinius. 
„Teisėjai yra pakankamai konservatyvi profesinė 
grupė ir tikrai nepuola vaikytis naujų madų, tačiau, 
manau, teisėjai privalo stebėti besikeičiančias realijas 
ir, esant galimybei, jas išnaudoti“, – apie socialinės 
žiniasklaidos populiarumą kalbėjo R. Liumas

Teisėjas iš Norvegijos galvoja, kad blog’as gali būti 
idealiai panaudojamas savo nuomonei, požiūriui 
išsakyti, teisinėms žinioms su skaitytojais keistis, tam 
tikroms situacijoms komentuoti. „Savo blog’e aš 
bandau aprašyti teisėjo kasdienybę. Mano tikslas 
papasakoti apie dalykus, kurie charakterizuotų mano, 
kaip teisėjo, gyvenimą, Aš noriu parodyti žmogų, 
slypintį po juoda mantija“, - sako kalbintas teisėjas.

Tačiau parodyti žmogų, o ne griežtą pareigūną 
įmanoma tik tuomet, jei įsiklausoma į kiekvieną 
skaitytojo komentarą, jei iš grįžtamojo ryšio, kurį suteikia 
blog’as, padaromos kažkokios išvados, formuojamos 
naujos įžvalgos. R. Liumas dalijasi vieno skaitytojo 
paliktu ir blog’o naudingumą apibūdinančiu 
komentaru: „Jūs atrodote bauginančiai, kai su už 
uždarų durų priimtais sprendimais žengiate koridoriais 
tamsiomis mantijomis, labai rimtais veidais. Man 22 
metai ir pastaruosius  vienuolika mėnesių buvau 
įtariamasis byloje, kurioje grėsė bausmė – laisvės 
atėmimas šešeriems metams. Perskaičiau viską, ką 
galėjau, bandydamas suprasti, kokie teisėjai yra 
žmonės. Jūsų blog‘as yra puikus būdas gauti tam tikrą 
suvokimą apie teismą.“

R. Liumas sako, kad dialogas su skaitytoju pakeitė 
jo poziciją teisėjo turimos galios atžvilgiu. Norvegas 
teisėjas tvirtina tapęs nuolankesnis, labiau įsiklausąs 

į išsakomas mintis sugebąs pagarbiau jas priimti. 
Pagaliau, blog’as, anot teisėjo, suteikęs jam progą 
betarpiškai pabendrauti su apie teismų ar teisėjų 
darbą blogai mąstančiais ar jokių teisinių žinių 
neturinčiais žmonėmis, o užsimezgęs kontaktas 
padėjo suvokti, kodėl apie teismus mąstoma būtent 
taip.

Kur nubrėši liniją?

Norvego teisėjo kolegos apie rašomą blog’ą 
turi skirtingą nuomonę. Priežastis, kodėl R. Liumas 
rašo blog’ą, įžvelgia ne kiekvienas. Pagrindinis jų 
argumentas, kad teisėjas, kalbėdamas apie teisme 
sprendžiamas bylas, turi būti itin atsargus, juk suklysti 
taip lengva.

„Sutinku, kad teisėjo blog’e apie viską negaliu 
rašyti. Kiekvieną kartą rizikuoju prarasti pusiausvyrą, 
neišlaikyti balanso ir padaryti klaidų. Tačiau, jei elgiesi 
teisingai ir neketini daryti nieko blogo, tada tau 
nereikia jaudintis.“, – sako norvegiško teisėjo blog’o 
autorius.

Teisėjas vadovaujasi principu, kad svarbu sau 
asmeniškai nusibrėžti liniją tarp to, ką galiu sakyti ir ko 
ne. R. Liumas, mano, kad savo blog’e teisėjui nedera 
kalbėti apie teisme dar sprendžiamą bylą. Bet koks 
komentaras ar nuomonė, kuri galėtų daryti įtaką 
procesui, elektroninėje erdvėje draustina ir vengtina. 
Blog’ą rašantis teisėjas privalo susilaikyti nuo bet kokių 
pasisakymų tiek savo, tiek kitų teisėjų bylose.

Norvegas R. Liumas taip pat atkreipia dėmesį ir 
į savo, kaip asmenybės, formavimą blog’e. Anot 
teisėjo, blog’o autorius dar prieš pradėdamas 
rašyti savo blogą turi nuspręsti, kiek savo asmeninio 
gyvenimo detalių ketina viešinti ir ar apskritai žada 
tai daryti. Asmeninį ir dalykinį gyvenimą labai lengva 
supainioti, tačiau derėtų atminti, kad ne visi teisėjo 
artimos aplinkos žmonės labai apsidžiaugtų save 
(nuotrauką, vardą, pavardę ir kt.) matydami viešame 
teisėjo blog’e aptarinėjant puikiai praleistą savaitgalį 
ar ne visai nusisekusias atostogas.

Norvegiško teisėjo blog’o autoriaus nuomone, 
blog’as tikrai nėra prievolė. Sveikintina, jei valstybėje 
atsiranda teisėjų entuziastų, nes tokio blog’o vertė, 
keičiant požiūrį į teisėjo sampratą visuomenėje, 
yra tikrai neabejotina. „Nėra jokios priežasties, 
kodėl teisėjai, abejojantys socialinės žiniasklaidos 
naudingumu, turėtų versti mus užsirakinti teismuose. 
Po to, kai Norvegijoje buvo surengtas terorizmo aktas 
2012 m. liepos 22 d., Norvegijos ministras pirmininkas 
daug kalbėjo apie skaidrumą ir demokratiškumą. 
Teisėjai yra viena iš valstybės valdžių, taigi taip pat 
turi būti skaidrūs ir demokratiški.“, – įsitikinęs norvegas 
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R. Liumas. Anot jo, būtent blog’as gali būti viena iš 
teismų skaidrumo ir demokratiškumo apraiškų.

ETTT bendros nuomonės neturi

Į socialinės žiniasklaidos privalumus, trūkumus, 
panaudojimo galimybes teismų darbe ne kartą 
savo susitikimuose gilinosi Europos teismų tarybų 
tinklo (ETTT) darbo grupė „Teisingumas, visuomenė 
ir visuomenės informavimo priemonės“. Skirtingą 
patirtį ir kultūrines tradicijas turinčios Europos valstybės  
bendro nutarimo – drausti ar raginti teisėjus rašyti savo 
blog’ą – nepriėmė.

Ne kartą visus socialinės žiniasklaidos pliusus ir 
minusus aptarusios darbo grupės „Teisingumas, 
visuomenė ir visuomenės informavimo priemonės“ 
narės galiausiai apsistojo ties rekomendacinėmis 
gairėmis, kad kiekvienas teismas ar teisėjas pats 
asmeniškai nuspręstų – verta ar ne pradėti rašyti 

savo blog’ą. Viena, kam visos šalys pritarė be išlygų 
– motyvo ir vizijos, žengiant į socialinę žiniasklaidą, 
turėjimas.

Prieš pradėdamas rašyti blog’ą ar sukurdamas 
savo socialinę paskyrą teisėjas iš anksto turi žinoti, dėl 
ko jis tai daro ir kam tai daro. Būtina turėti minčių ir idėjų 
mažiausiai pusmečiui. Blog’as negali būti rašomas 
atsitiktinai, neturint bendros koncepcijos. Bent 
kartą per savaitę blog‘ą teks papildyti vienu ar kitu 
straipsniu. „Savo užimtame ir intensyviame gyvenime 
Jums teks rasti laiko atsakyti į blog’erių komentarus. 
Viena palikta žinutė iš Jūsų gali pareikalauti net kelių 
atsakymų“, – sako sėkmę pelniusio teisėjo blogo 
autorius R. Liumas. 

Anot darbo grupės „Teisingumas, visuomenė ir 
visuomenės informavimo priemonės“, geriau jau 
apskritai nepradėti rašyti nei pradėti ir po to nieko 
nebedaryti. 

Patarimai blog‘ą rašančiam teisėjui:

Reikėtų nerašyti apie nagrinėjamas bylas
Reikėtų nemaišyti asmeninio ir profesinio gyvenimo
Reikėtų neatskleisti duomenų, kurie pakenktų proceso šalių saugumui
Reikėtų naudoti nuorodas į skirtingus informacinius šaltinius, leidžiančius informaciją rasti lengvai ir 

paprastai
Reikėtų plėtoti temas, kurios leistų padidinti visuomenės supratimą apie teismų sistemą
Reikėtų gerbti skaitytoją, kolegas ir nenusižengti etinėms normoms

Keletas teisinių blogų: 
                                                               

Dommerbloggen
http://dommere.blogspot.com/
Say What?!
http://www.texasbar.comsaywhat/weblog
Becker / Posner blog
http://www.becker-posner-blog.com
SCOTUSblog
http://www.scotusblog.com/movabletype
Blakely blog
http://www.blakelyblog.blogspot.com
How Appealing
http://www.anonymouslawyer.blogspot.com
Anonymous Lawyer
http://www.anonymouslawyer.blogspot.com
Indefensible
http://davidefeige.blogspot.com 
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Džiugas Paršonis
Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto dėstytojas

Nematau priežasčių, kliudančių teisėjui (ar kam kitam) rašyti tinklaraštį. 
Atvirkščiai – žinant, kokia visuomenės nuomonė apie teismus ir jų darbuotojus 
dažnai surenkama per apklausas – tai būtų labai sveikintina. Žinoma, čia turiu 
galvoje etišką ir profesionalų tinklaraštį, bet galimas ir labiau asmeninis, paliekantis 
aštresnius teismo praktikos klausimus nuošalėje. Nemanau, kad teisėjas atstovautų 
kokiai nors sistemai – nors kitaip galvojantys veikiausiai tinklaraščio nesugebėtų 
rašyti.

Tinklaraštis yra atvirumo apraiška. Taigi iš jo būtų laukiama nuoširdumo, 
gebėjimo aiškiai išdėstyti požiūrį į sudėtingas problemas, glaudaus ryšio su 
skaitytoju ir jo pasauliu. Nykiausias variantas būtų „protokolinis“ rašymas su 
gausybe ne specialistui nesuvokiamų terminų ir formuluočių. Tabu yra prietarai, 
tačiau kai kurie etikos principai būtų svarbūs teisėjo tinklaraščiui. Kiekvienas 
rašantis juos pasirinktų pats. Autoriumi dėtas aš tikriausiai niekada nerašyčiau 
vardų ir pavardžių iš bylų, net jei teismo sprendimas jau priimtas. Taip tiesiog 
norėčiau pabrėžti, kad kalbama apie darbą ir procesą, o ne rašoma bulvarinė 
kriminalinė kronika.

Tinklaraščio populiarumas labai priklauso nuo jo atvirumo, tekstų kokybės, 
bendravimo su skaitytoju ir – tai visai nenuostabu – nuo temų aštrumo. Skaitomiausi 
šiandien tinklaraščiai nevengia itin aštrių ir prieštaringų temų, nevengia ginčyti 
dogmų ir raginti permainų. Potenciali teisėjo tinklaraščio auditorija susideda iš 
kolegų, teise besidominčių žmonių ir plačiosios publikos. Pastaroji skaitys tik tuo 
atveju, kai tinklaraštyje bus „aitrumo“. Šiaip dirva teisėjo tinklaraščiui yra palanki – 
žiniasklaidoje labai daug su teise ir teismais susijusių temų, bet labai mažai analizės 
ir supratimo. Žmonėms tai įdomu, nors dažnai irgi labai neaišku.

Remigijus Šimašius
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras
Blogo „simasius.popo.lt“ autorius

Blog’ą pradėjau rašyti dėl to, kad jaučiau norą išsakyti savo poziciją apie 
Vyriausybės sprendimus, visuomeninius įvykius, plačiau paaiškinti savo sprendimus 
ir poziciją. Vertinimų kol kas dėl to susilaukiu tik teigiamų. Komentarų skiltyje, įskaitant 
ir komentarus per google+ socialinį tinklą, sulaukiu nemažai ir palaikymo, ir naujų 
idėjų. Taigi, apibendrintai galiu pasakyti, kad blog’o rašymas visiškai pasiteisina.

Manau, kad teisėjui rašyti blog’ą yra normalu ir netgi sveikintina. Kitas klausimas 
– ką konkrečiai teisėjui jame galima rašyti. Yra dalykų, apie kuriuos teisėjas negali 
pasisakyti, tačiau yra dar daugiau dalykų, apie kuriuos rašyti būtų labai aktualu. 
Būtina suvokti, kad teisinė sistema nėra valdoma kompiuterių. Joje sprendimus 
priima žmonės, kurių argumentacija, požiūris, vertybės, yra svarbu. Todėl labai 
sveikintina, kai yra skelbiamos teisėjų atskirosios nuomonės, sveikintina ir teisėjo 
aktyvus dalyvavimas šviečiamojoje, aiškinamojoje aplinkoje, diskusijose.

Manau, kad populiarumo teisėjo blog’as tikrai turėtų vien todėl, kad tai būtų 
naujovė Lietuvoje. Tačiau, ar šis populiarumas būtų didelis, labiausia priklausytų 
nuo blog’o įrašų kokybės ir patrauklumo skaitytojams.
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MARŠRUTU: 
TEISMO SALĖ–
ESTRADA
Rūta TRIMAILOVIENĖ
Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėjo padėjėja

Sakoma, kad pradėdamas kalbėti, žmogus 
pradeda ir dainuoti. Vilniaus miesto 3 apylinkės 
teismo posėdžių sekretorius Dmitrijus Latušinskis 
dainuoti pradėjo anksčiau nei kalbėti.  Jo dainų 
ir romansų yra tekę klausyti ne vienam teismo 
darbuotojui. 

Dar visai neseniai Dmitrijų Latušinskį galėjome išvysti 
ir televizijos ekranuose, projekte „Chorų karai“ ginant 
„Vilniaus rajono kaštoninio choro“ garbę. 

Kada susidomėjote muzika? –  TEISMAI.LT paklausė 
D. Latušinskio. 

Muzika domėjausi dar vaikystėje. Patikdavo 
žiūrėti muzikinius kanalus, dainuoti kartu su TV ekrane 
rodomais atlikėjais, juos vaidinti. Tėvai pastebėjo 
mano potraukį muzikai, tačiau į muzikos mokyklą 
neleido. Taigi dainuodavau sau ir draugams. 

Mokantis Vilniaus miesto 68 mokykloje, mane 
pastebėjusi muzikos mokytoja pakvietė į mokyklos 
chorą. Su juo ir vyko pirmieji mano pasirodymai, tada 
dar  neskirti plačiajai auditorijai. Dalyvavau keliuose 
muzikiniuose konkursuose, tačiau tuomet trūko 
patirties. 

Baigęs mokyklą, išvykau studijuoti į Baltarusiją. 
Sulaukiau pakvietimo iš mano balsą pastebėjusio 
vieno, „Linksmųjų ir išradingųjų klubo“ („KVN“) 
komandos nario.  Žingsnis po žingsnio ir dainuoti 
pradėjau tvirčiau bei geriau, įgijau daugiau 
pasitikėjimo. 

Dar studijuodamas atlikau keletą solinių programų. 
Žinoma, didžiausias mano pasiekimas – projektas 
„Chorų karai“ Jo metu teko dirbti su profesionalais, 
kurie davė daugybę neįkainojamų patarimų, 
patobulino mano, kaip dainininko, įgūdžius. 

Kaip patekote į „Vilniaus rajono kaštoninį chorą“? 

Vieną dieną paskambinusi kolegė iš Lietuvos LIK 
komandos pranešė, kur ir kada įvyks atranka. Kiek 
padvejojęs, nusprendžiau  išnaudoti šią galimybę. 
Nuėjęs į atranką, sužinojau, kad tai jau antras 
etapas. Teko varžytis kartu su kitais „Vilniaus rajono 
kaštoniniame chore“ norėjusiais dainuoti (o jų 
atrankoje buvo apie 40) dalyviais. 

Komisijai, kurią sudarė Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijos dėstytoja ir trijų Vilniaus universiteto 
chorų vadovė Rasa Gelgotienė, choro generolė 
Katažina Nemycko, prodiuseris Deividas Zvonkus,  
projekto „Chorų karai“ atstovas, sudainavau dainą 
„Summertime“. D. Zvonkus paprašė padainuoti ką 
nors lietuviškai. Tuo metu neprisiminiau nei vienos 
lietuviškos dainos, taigi sugiedojau „Tautišką giesmę“. 
Publika mane palaikė atsistodama. Po kelių dienų 
gavau džiugią žinutę, kad esu kviečiamas ateiti į 
pirmą repeticiją.            

               
Dirbate teismo posėdžių sekretoriumi, studijuojate 

teisę Vilniaus universitete ir dar dalyvavote „Chorų 
karuose“? Ar netrūko laiko?

Kūrybiniuose projektuose esu dalyvavęs ne 
kartą, todėl gerai žinojau, kiek daug laiko reikės skirti 
projektui. Choro generolei dar atrankoje nurodžiau 
man svarbius prioritetus. Buvau nuramintas, kad 
repeticijos paprastai vyks vakarais nuo 19.00 val. iki..., 
kiek prireiks.

Žinoma, dalyvavimas televizijos projekte mano 
gyvenimą pakoregavo. Ryte skubėdavau į 
darbą Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme, vakare 
važiuodavau į repeticijas, kartais besitęsiančias iki 
išnaktų. Kiekvieną laisvą minutę skirdavau mokslams, 
kad vėliau lengviau pasiruoščiau egzaminams. 
Nebuvo lengva. 

Ne paslaptis, kad apylinkių teismuose darbo krūvis 
didelis. Dažnai reikia padirbėti po darbo, kartais ir 
namuose. Aišku, kai nori ką nors pasiekti, susikaupi 
ir padarai. Motyvuotas žmogus visuomet atras laiko 
užsibrėžtam tikslui pasiekti. Džiaugiausi, kad mane 
labai palaikė teismo darbuotojai. 
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Ar tikėjote, kad galite laimėti? 

Prastas kareivis, nesvajojantis tapti generolu. Į 
„Chorų  karus“ atėjau tikėdamas būsimo choro 
išskirtinumu. Kai tiek prakaito išlieta ir tiek pastangų 
įdėta, visada privalai tikėti sėkme. 

Stengėmės parodyti viską, ką galime, kartais net ir 
daugiau. Kiekvienai laidai ruošėmės kaip paskutinei 
kovai. Visada vieni kitus palaikėme, buvome vieni 
kitiems draugiški, todėl visų dalyvių emocijas buvo 
galima matyti ir „Chorų karuose“. 

Patekę į finalą džiaugėmės ir tikėjome, tačiau 
balsavusiems žmonėms labiau patiko „Kauno rajono 
božolės choro“ pasirodymas. Už antrąją vietą laimėtą 
15000 Lt prizą skyrėme neįgalių žmonių pensionui.      

     
Teismo darbuotojai Jus dainuojant yra girdėję 

ne kartą. Kokia buvo jų reakcija, sužinojus, kad 
dalyvausite „Chorų karuose“? Kaip į šią naujieną 
reagavo šeima?

Bendradarbiai labai džiaugėsi ir palaikė, išsakė 
pastabų, aptarinėjo mūsų choro sėkmes ir nesėkmes. 
Draugiškai pradėjo pravardžiuoti „žvaigžde“. Kai 
kuriems mano kolegoms „Vilniaus rajono kaštoninis 
choras“ labai patiko, todėl juos buvo galima išvysti ir 
tarp choro sirgalių tiesioginio eterio metu. 

Tėvams  apie tai, kad dalyvausiu „Chorų karuose“ 
pasakiau ne iš karto, todėl mama sužinojusi naujieną 
labai nustebo. Patarė dar kartą viską apgalvoti, nes 
suprato, kad šis projektas atims daug laiko ir jėgų. Esu 

labai laimingas, kad vienoje laidoje mūsų chorą, ypač 
mane, palaikė mano mama ir patėvis, kurie kaip tik 
svečiavosi Lietuvoje. Visada jaučiau tėvo, pamotės, 
brolio ir sesers palaikymą. Net močiutė, kuri televizorių 
žiūrėdavo retai, man skambindavo ir klausdavo apie 
eterį. Kuris iš tėvų nesidžiaugtų matydamas savo 
atžalą per televiziją. 

Projektas baigėsi, kokie artimiausi planai? 

„Chorų karai“ baigėsi, bet „Vilniaus rajono 
kaštoninio choro“ dalyviai neišsiskyrė. Nutarėme 
dainuoti ir toliau. Be to, jau esame pakviesti pasirodyti 
Šiauliuose. 

Kaštoninio choro koncertai vyks savaitgaliais, 
todėl daugiau dėmesio galėsiu skirti teisės mokslams 
(Dmitrijus – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 
studentas, – aut. past.), o po savaitės darbų galėsiu 
atsipūsti dainuodamas kartu su, mano akimis, 
geriausiu choru. 

Ar matysime Jus dalyvaujantį „Linksmųjų ir 
išradingųjų klube“?

Su „Linksmojo ir išradingojo klubo“ komanda teko 
atsisveikinti. Tačiau tikiu, kad visa, kas keičiasi, yra 
tik į gera. Nusprendęs nebedalyvauti „Linksmojo 
ir išradingojo klubo“ veikloje, netekau kelialapio 
į Maskvos televiziją. Galbūt kada nors apie tai 
galvodamas šypsosiuosi, o gal verksiu. Gyvenimas, 
manau, viską sudėlios į savo vietas. Visur yra ir pliusų, ir 
minusų. Svarbu nestovėti vietoje ir judėti į priekį. 

Rasa Gelgotienė 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja

Dmitrijus turi tikrai gražų balsą, gerus sceninius duomenis, choreografinį 
plastiškumą. Jo darbas projekte buvo sėkmingas dar ir dėl tam tikrų asmeninių 
savybių – punktualumo, disciplinuotumo, mokėjimo dirbti komandoje ir 
bendrauti su kitais.

Visiškai nesvarbu, kokios sistemos žmogus dalyvauja projekte – juk muzikinis 
talentas, artistiškumas ir kitos savybės gali būti būdingos ivairių profesijų 
žmonėms. Aš nesu teisėtvarkos žinovė, ir nežinau, ar gali kilti kokių nors etinių 
kliūčių. Tačiau, manau, kad tai tik talento klausimas – jei žmogus gabus, jis ir 
gali savo talentą rodyti žmonėms. 

Mano praktikoje, dirbant su Vilniaus universiteto studentų ir alumnų chorais, 
dainuoja tikrai nemažai teisininkų, kaip ir medikų, istorikų, matematikų ir fizikų. 
Beje, ,,sausų” profesijų žmonės gana gerai susitvarko su meninėmis užduotimis, 
nes menas – tai ne chaosas, priešingai – tai labai gerai organizuota raiškos 
sistema, kuriai ir suvokti, ir realizuoti reikia aiškaus proto, geros atminties ir 
panašių savybių.
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