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KLAUSIMAI TEISMUI

KUO MES GALIME PADĖTI TAU

pažinkite teismus!

sale.teismai.lt

Niekada nebuvau teisme, o mane ir mano vaiką
pakvietė liudyti. Kas MŪSŲ laukia teisme?
Būkite ramūs: teisme laukia teisingumas. Kad jis būtų įvykdytas, mums
reikia Jūsų, kaip ir kitų beveik 80 000 per metus atvykstančių į teismus
liudytojų parodymų. Kaip liudyti, kas yra teismas, kaip ir kur keliauja byla –
visa tai trumpai ir paprastai galite pamatyti animaciniuose teismų filmukuose portale www.teismai.lt arba Lietuvos teismų YouTube kanale.
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informaciniai
filmukai
internete

Ar žinote, kad parepetuoti teismo posėdį galite internetu kompiuteriais ir
išmaniaisiais telefonais, apsilankę virtualioje teismo posėdžių salėje
SALE.TEISMAI.LT? Čia Jūsų laukia pažintis su teisėju, advokatu ir kitais
bylos dalyviais bei pačia teismo posėdžio eiga.
kasmet

14 000

lankytojų
virtualioje teismo
posėdžių salėje

Beje, su šaukimu jau turėjote gauti kiekvienam liudyti kviečiamam žmogui
siunčiamų lankstinukų, kuriuose yra visa reikalinga informacija apie
liudijimą. Jei lankstinuko negavote, jį galite rasti adresu:
www.teismai.lt/lt/naujienos/leidiniai/kiti-leidiniai/1676/2016m

250 000

lankstinukų

čia jausitės saugiai

teisme jums visada padės

Bijoti tikrai neverta, nes teismuose dirba psichologinių žinių įgiję teisėjai ir
teismų darbuotojai, kurie vadovaujasi specialiai bendrauti su nusikaltimų
aukomis bei liudytojais padedančiu pasiruošti mokslininkų parengtu
leidiniu.
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1 000 egz.

apmokytų
teisėjų bei
teismų
darbuotojų

psichologinės
paramos
leidinių

Lietuvos teismai nuolat kuria saugią aplinką teismų lankytojams,
nukentėjusiesiems ir liudytojams. Vien 2016 m. teismų posėdžių salėse
įrengti smūgiams atsparaus stiklo atitvarai, apsaugantys nuo galimo
netinkamo teisiamųjų elgesio. Per pastaruosius metus įsigyta metalo
detekcijos ieškiklių, įrengta pavojaus pranešimo mygtukų, įeigos kontrolės
sistemų ir stebėjimo kamerų, kurie užkerta kelią norintiems į teismus
įsinešti pavojingų daiktų, sprogmenų ar ginklų ir leidžia geriau prižiūrėti
tvarką, rimtį teisme ir išvengti incidentų. Be to, kiekvienas teismų darbuotojas žino, kaip turėtų elgtis tam tikrose situacijose.

40

atitvarų

290

įeigos
kontrolės
sistemų

760

pavojaus
pranešimo mygtukų,
perduodančių
signalą policijai,
saugos tarnyboms

145

vaizdo
stebėjimo
kameros

18

rankinių
metalo
detekcijos
ieškiklių

Dėmesio!

Ar teisme bus galinčių padėti žmonių? Kur ir
kaip bus apklausiamas vaikas?
Nuo 2015 m. teismuose veikia Savanorių tarnyba .
Lietuvos didžiuosiuose teismuose galima sutikti beveik 100 specialiai
apmokytų, psichologinių žinių ir teisės pagrindų įgijusių savanorių. Savanoriai teismuose bendrauja su liudytojais, nukentėjusiaisiais, padeda jiems
atrasti teismų erdves, pasakoja, kas laukia teismo posėdžio salėje, arba
tiesiog išklauso, supažindina su liudytojų teisėmis bei pareigomis, pabūna
šalia prieš posėdį arba jam pasibaigus.
Savanoriai neteikia teisinių konsultacijų, neturi teisės komentuoti konkrečių bylų turinio!

20 000

lankstinukų
savanoriams
skirtas
leidinys

500 egz.
Atvykę į teismą, savanorius atpažinsite iš jų nešiojamo specialaus ženklo su
užrašu SAVANORIS. Beje, dėl susitikimo su teismo savanoriu galite susitarti
iš anksto, paskambinę telefonu į teisme veikiančią Savanorių tarnybą:

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas
(8 46) 397 100

Šiaulių
apygardos teismas
(8 65) 216 037

Kituose teismuose
(8 5) 251 4120
komunikacija@teismai.lt

Kauno
Lietuvos
apylinkės teismas apeliacinis teismas
(8 37) 466 214
(8 70) 663 685

Šiaulių
apylinkės teismas
(8 41) 596 068
panevėžio miesto
apylinkės teismas
(8 45) 431 878
panevėžio
apygardos teismas
(8 45) 454 555
(8 45) 468 765
Vilniaus
apygardos teismas
(8 5) 268 8037
Vilniaus miesto
apylinkės teismas
(8 5) 213 5267

savanorių mokymai
„Pagalba liudytojams
ir nukentėjusiesiems“
teismų psichologų mokymai

Vaikas – liudytojas arba nukentėjusysis – bus apklaustas specialiai teisme
įrengtame vaiko apklausos kambaryje.
Nuo 2014 m. specialiųjų poreikių turinčius vaikus, nepilnamečius liudytojus Lietuvos teismuose seksualinių, smurtinių nusikaltimų ikiteisminiuose
tyrimuose ir baudžiamosiose bylose padeda apklausti kvalifikuoti teismų
psichologai .
Jie dalyvauja baudžiamajame (ikiteisminiame ar teisminiame) procese ir
civiliniame procese, išklauso vaiko nuomonę, apsaugo nuo traumuojančių
potyrių teisme, padeda teisėsaugos institucijoms surinkti su byla ar įvykiu
susijusią informaciją, tarpininkauja tarp vaiko ir teisininko.
Šie specialistai nuolat kelia savo kompetenciją: jie yra išklausę specialius
mokymus, kėlę kvalifikaciją stažuotėse užsienyje.
Beje, užsukę į bet kurį teismą ar portalą www.teismai.lt galite rasti
lankstinukų, padėsiančių Jums apklausoms paruošti jaunąjį liudytoją –
vaiką.
Teismų psichologų kontaktai:
(8 673) 14 920
ŠIAULIAI

(8 45) 468 765
PANEVĖŽYS

20 000

lankstinukų

(8 46) 390 960
KLAIPĖDA
(8 37) 490 958
KAUNAS

(8 5) 268 8088
VILNIUS

Kaip gauti teismo posėdžio medžiagą?
Lietuvos teismai proceso dalyvių patogumui teismo posėdžių salėse įdiegė
garso įrašymo įrangą, kuria daromi teismo posėdžių įrašai pakeitė tam
tikrų bylų kategorijų teismo posėdžių protokolus.
Šia stacionaria garso įrašymo įranga padaryti įrašai leidžia teismams
dirbti efektyviau, greičiau, atsisakyti techniškai ne itin patvarių diktofonų,
kokybiškai fiksuoti posėdžius, patogiau tam tikrą medžiagą įkelti į Lietuvos
teismų informacinę sistemą ir portalą E.TEISMAS.LT.
daugiau kaip

300

teismo
posėdžių salių
su specialia
garso įrašymo
įranga

Be to, teismo posėdyje galite dalyvauti ir nuotoliniu būdu. Daugiau apie
nuotolinius posėdžius sužinoti galima adresu www.teismai.lt. Norint
dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu, reikia iš anksto kreiptis į bylą
nagrinėsiantį teismą šaukime nurodytais kontaktais.

apie 240
nuotolinių
teismo
posėdžių
per metus

Ar tiesa, kad į teismą kreiptis galima internetu? Gal bylinėtis internetu – greičiau?
Į teismą internetu galima kreiptis portale e.teismas.lt, atnaujintos teismų
informacinės sistemos LITEKO posistemėje. Modernizavus šią sistemą, sudarytos galimybės gauti teismų funkcijoms vykdyti reikalingus duomenis iš
susijusių institucijų informacinių sistemų ir registrų, teikti LITEKO tvarkomus
duomenis ir informaciją kitoms valstybės institucijoms ir (arba) įstaigoms ir
kt.
Kaip naudotis portalu e.teismas.lt? Tik užėję į šį portalą, rasite
„Videopagalbos“ skiltį, kurioje yra šeši filmukai, paaiškinantys, kaip portale susipažinti su bylos medžiaga, lengviau sekti bylos eigą ir atlikti kitus
veiksmus.
Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalas

Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalas

Dokumento pildymas
pagal atsisiųsta šabloną ir
išsiuntimas teismui

Dokumento pildymas
sistemoje ir išsiuntimas
teismui

Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalas

Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalas

Bylų paieška sąraše,
bylos kortelės peržiūra

Žyminis mokestis

Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalas

Lietuvos teismų elektroninių
paslaugų portalas

Prisijungimas
prie EPP portalo

Mediacijos pasirinkimas
EPP portale

Dėmesio!

Naudodamiesi modernizuota LITEKO posisteme (portalu e.teismas.lt),
neišvykdami iš namų galite gauti teismo leidimą arba kitą dokumentą vos
per vieną dieną!

3 326

registruoti
teismų
darbuotojai

30 736

išoriniai
naudotojai

5 mln.
liteko

apie

saugomų bylų,
kurias
sudaro

20 mln.

dokumentų

Dėmesio!
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Kokiais dar klausimais man gali padėti teisme?
Teisme galima gauti reikiamų dokumentų, jų kopijų, gauti informacijos ir
kitų paslaugų, apie kurias išsamiau sužinoti galima kreipiantis į teismus
kontaktais, nurodytais portale www.teismai.lt. Teismų personalas siekia
lankytojus aptarnauti kiek įmanoma kokybiškiau: vadovaujasi teismuose
įdiegtu klientų aptarnavimo standartu, specialiu leidiniu, nuolat gerina
kompetenciją mokymuose.

Net ir pradėję teisingumo ieškoti teisme, inicijavę bylą, dar galite pasirinkti
nemokamą taikų ginčų sprendimo būdą – teisminę mediaciją. Tereikia
paprašyti civilinę bylą nagrinėjančio teisėjo ginčą perduoti teisminei mediacijai, sulaukti kitos bylos šalies sutikimo ir pasirinkti tarpininką iš teismo
mediatorių sąrašo.
Teismo mediatorius – tai nepriklausomas asmuo, nustatyta tvarka įrašytas į
mediatorių sąrašą (teisėjas, advokatas, psichologas, dėstytojas ir kt.), kuris
su ginčo šalimis suderintu metu ir sutartoje vietoje (paprastai ne teismo
posėdžių salėje) padeda neigiamų emocijų valdomoms šalims prabilti,
išklausyti vienai kitą, pačioms priimti kompromisinius sprendimus ir (ar)
pasirašyti taikos sutartį. Paprastai pakanka vos poros susitikimų, kelių
valandų ir ne tik pasiekiama taika, bet ir pavyksta sutarti dėl ateities (ypač
jautriose šeimos bylose!).
Paprastai pakanka vos poros susitikimų, kelių valandų ir ne tik pasiekiama
taika, bet ir pavyksta sutarti dėl ateities (ypač jautriose šeimos bylose!).
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Bylą išsprendę taikiai teisminės mediacijos būdu, atgausite net 75 proc.
sumokėto žyminio mokesčio. Be to, išsprendus ginčą taikiai, pasiektas
susitarimas veikiausiai bus vykdomas gera valia ir efektyviau!

Daugiau informacijos apie teisminę mediaciją – portalo www.teismai.lt
skiltyje Teisminė mediacija.
teisminei mediacijai perduotos civilinės bylos

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

17

37

53

123

159

pirmąjį
pusmetį

Mūsų klausimas Jums:

ar žinote, kad dauguma leidinyje paminėtų priemonių teismuose įdiegta,
pradėjo veikti, buvo įkurta ar kitaip atsirado 2009 2014 m. Norvegijos
finansinio mechanizmo programos LT 13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ lėšomis?
Daugelis lankstinuke išvardytų teismų paslaugų pagerintos, leidiniai išleisti, filmukai sukurti,
atnaujinimai įdiegti Norvegijos finansinio mechanizmo programos lėšomis vykdant projektus:

•

„Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir Nacionalinės teismų
administracijos atstovų) kompetencijos gerinimas (mokymas)”;

•

„Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo
teismų pastatuose sustiprinimą”;

•

„Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų)
modernizavimas”.

Leidinį parengė ir išleido Nacionalinė teismų administracija. Daugiau informacijos WWW.TEISMAI.LT.

