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Šis žurnalo numeris kitoks. Turėjome didelį norą, tiksliau – iššūkį, ir labai mažai laiko. Pakalbinti mums įdomius žmones, asmenybes, lyderius ir paimti iš jų interviu
per labai trumpą laiką – stebuklas, kuris vis dėlto įvyko.
Dalijamės šiuo stebuklu su Jumis, MIELI SKAITYTOJAI.
Šį šventinį laikotarpį norėjome kitokio žurnalo, kitokio žodžio, kitokio pašnekovo. Gali juos vardyti pareigomis: kunigas, Prezidentė, teisėjas, politologas, profesorius,
valstybės tarnautoja, teatro ir operos režisierė, žurnalistas,
advokatas. Ir bus apie ką kalbėti.
Gali pasakyti tik vardą ir pavardę: Arūnas Peškaitis,
Dalia Grybauskaitė, Jonas Prapiestis, Gintaras Kryževičius,
Tomas Janeliūnas, Živilė Navickaitė-Babkin, Diana Vilytė,
Dalia Ibelhauptaitė, Andrius Tapinas, Justinas Jarusevičius.
Ir darbai kalbės už juos.
Brolis kunigas Arūnas Peškaitis patvirtina, kad galime
atlikti savo funkcijas atmestinai ir galime tai daryti su įkvėpimu, paversdami tai tarnyste.
Taigi, skirtingi, charizmatiški, įdomūs, siekiantys ir pasiekę ar tiesiog – tarnaujantys.
Atidžiai skaičiau jų interviu mąstydama, kas juos vienija.
Skaičiau ir didžiavausi: pagarba žmogui ir profesijai, aistra
darbui, veiklai, tarnystei ir meilė Lietuvai. Kilo toks šventinis pasitenkinimo jausmas! Vienas iš pašnekovų šiemet
pateko į Oksfordo enciklopediją, kitas gavo pirmąjį šiemet
įsteigtą teismų apdovanojimą, trečias tapo metų valstybės
tarnautoju, ketvirtas pastatė naują operą. Jei vienas baigęs
Londono ir Harvardo universitetus grįžo dirbti į Lietuvą,
tai kitas sėkmingai darbuojasi čia nuo pradžių ar kuria tokius projektus, kurie duoda darbo daugeliui.
Visi gyvenimo ar šių metų pasiekimai yra tik sunkaus,
kruopštaus, atsakingo darbo rezultatas. Tai krypties matymas be ūkanų ir dausų – pasakytų man pašnekovai.
Taip, tai tik viena gyvenimo pusė. Yra ir kitokių žmonių šalia mūsų, skatina apsidairyti A. Peškaitis: tai ir žmogus, pasirinkęs kitokį gyvenimo būdą, atsisakęs įprastinių
patogumų ir malonumų. Menininkas. Moteris, su atsidavimu auginanti benames kates arba nešanti savo gailestingą
širdį į prieglaudą, nakvynės namus. Žinoma, kitas gali būti
kitoks ir iš silpnumo, pažeidžiamumo, įvairių priklausomybių, bet aš kalbu apie tuos kitokius žmones, kurie kažką
NEŠA KITIEMS. Žmonėms sunku suvokti, kad dalį savęs
galima tiesiog DOVANOTI. Dovanojantys žmonės būna
ramesni ir laimingesni.
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Teisininkai dovanoja teisingumą, valstybės tarnautojai –
atsidavimą darbui, šaliai.
D. Ibelhauptaitė dovanoja žmonėms muziką, sielos
šventę. „Tikiu, kad iš operos žmogus išeina apsivalęs savo
vidų nuo gyvenimo triukšmo. Gal tada žmogui nebereikia
niekur toli bėgti, kad išgirstų save“, – teigia ji.
A. Tapinas dovanoja mums bendravimą su įdomiais
žmonėmis, randa raktą į jaunimo širdis ir suvokimą, šviečia
juos, skatina, kviečia diskutuoti.
A. Peškaitis dovanoja savo laiko ir širdies nuteistiesiems iki gyvos galvos, pats save vadindamas tokiu pačiu –
šioj žemėj iki gyvos galvos.
„Žmogiškas dėmesys vieni kitiems, dalijimasis tuo, ką
turi geriausio ir gražiausio, ir yra tas Kalėdų stebuklas“, –
šypsosi D. Grybauskaitė.
„Sumažėjęs laikas sau ir artimiesiems, alinantis darbas –
tai kaina, kurią mokame, kad pasiektume aukščiausių rezultatų“, – sako D. Ibelhauptaitė. Ir čia pat priduria, kad po
naujos operos premjeros vyks į kelionę. Svajonė – tiesiog
žiūrėti į dangų: „Žiūrint į begalinį žvaigždėtą dangų lengviau įsisąmoninti, kad mes visi esame tik be galo maža
gamtos, Visatos dalelė (...). Tai viską taip gerai sustato į
vietas, kad daugiau nieko ir nereikia.“
Džiaukimės vieni kitais, dalykimės dvasiniais ir žemiškais turtais ir nepamirškime pakelti akis į dangų ar bent jau
pro langą, kaip sako G. Kryževičius.
SU ŠVENTĖMIS, MIELI MŪSŲ SKAITYTOJAI!
Vilma Budėnienė
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams
su visuomene
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Apie svarbiausius pokyčius, pastaraisiais metais įvykusius teismų sistemoje, didėjantį jos skaidrumą ir joje
dirbančių teisininkų atsakomybę, augantį visuomenės pasitikėjimą teismais, kaip teisingumo garantu, – išskirtinis
Prezidentės Dalios Grybauskaitės interviu.

Visada jaučiama tvirta ir principinga Jūsų laikysena teismų atžvilgiu. Dar inauguracijos kalboje
esate išsakiusi nuomonę, tiksliau – Lietuvos žmonių
nuomonę, kad „yra teismai, bet trūksta teisingumo“.
Kalbėjote apie dvigubus standartus: vienas teisingumas paprastiems žmonėms, kitas – įtakingiems
veikėjams. Štai tokį teisėją ir teisingumą radote. Dvi
kadencijos. Kokia Jūsų nuomonė dabar?
Iš tiesų teisingumo sistemoje radau daugybę nedovanotinų dalykų: sąsajas su politikais, neskaidrų bylų skirstymą pagal ,,poreikį“ ar pageidavimus, telefoninę teisę,
susisaistymą ir susiskirstymą klanais, realiai veikiančias papirkinėjimo schemas. O sąžiningiems žmonėms teisingumo paieškos darėsi vis sudėtingesnės, todėl pasitikėjimas
teismais ir visa teisėsauga buvo atsidūręs dugne.
Teismų sistema – didelė, beveik 800 teisėjų. Tarp jų
jau tuomet mačiau išties dorų, sąžiningų ir drąsių žmonių,
kurie nebenorėjo toleruoti tokios padėties, buvo pasirengę
prisiimti atsakomybę ir realiai ją keisti. Tačiau teko susidurti ir su tokiais, kurie teisėjo mantiją apsirengė atsitiktinai ir
kaip išmanydami priešinosi pokyčiams, baimindamiesi prarasti postą, neskaidrius ryšius ir įtaką. Reikėjo nemenkų pastangų įveikti šią sąstingio ir baimės atmosferą. Nebuvo laiko delsti, nes tai būtų reiškę susitaikymą su esama situacija.
Teko iš esmės keisti nusistovėjusią tvarką: įveikti sistemos uždarumą, izoliaciją nuo visuomenės, suteikti viltį
jauniems žmonėms, kad karjerą lemia kompetencija ir sąžiningas darbas, o ne stažas ar kažkieno įtakingas skambutis.
Žingsnis po žingsnio valėmės nuo tų, kurie buvo susitepę ir neverti teisėjo vardo. Sugriežtinome teisėjų atrankos procesą, atvėrėme kelią į teismų sistemą ateiti mokslo
žmonėms, daug dėmesio skyrėme teisėjų garbės ir etikos
klausimams.

Skaidrindami teismų darbą perėjome prie elektroninio
bylų skirstymo, o privalomi teismo posėdžių garso įrašai
realiai drausmina laikytis etikos taisyklių procese. Į teisėjų
atrankos, veiklos vertinimo ir drausmės bylų nagrinėjimo
procesą įtraukėme visuomenę.
Ir lūžis įvyko.
Teisėjų korpusas atsinaujino, prasidėjo reali teismų vadovų kaita – pakeisti kone visų Lietuvos teismų pirmininkai, jų pavaduotojai, skyrių pirmininkai. Amžinų vadovų
laikai teismuose baigėsi, ir atsisveikinimas su kėde net po
pirmosios kadencijos jau nebėra priimamas kaip asmeninis
įžeidimas. Dabar rotacija teismų vadovybėje – visiškai natūralus reiškinys.
Teisėjai nevengia aiškinti savo sprendimų, o tiesioginė
jų paskelbimo transliacija padarys teismus dar atviresnius.
Visuomenei labai svarbu matyti teismo procesą, išgirsti teisėjo argumentus, kodėl buvo priimtas vienas ar kitas sprendimas – įtikinamai, tinkamai paaiškinus motyvus, žmonės
net ir nepalankaus sprendimo ar rezonansinės bylos atveju
išties labiau pasitikės teismu.
Teismų sistema modernėja – įprastu reiškiniu jau tampa elektroninės bylos, kai žmonės gali pateikti teismams
dokumentus neišeidami iš namų, elektroninėje erdvėje
susipažinti su teismo dokumentais ir pan. Teismo posėdžiai vyksta nuotoliniu būdu per vaizdo konferencijas.
Teismai tampa ne bauginančia, o žmogui lengvai pasiekiama institucija.

Iš visų teisingumo sistemoje veikiančių
institucijų būtent teismuose įvyko didžiausias ir
akivaizdus pokytis.
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Galiu pasidžiaugti, kad iš visų teisingumo sistemoje
veikiančių institucijų būtent teismuose įvyko didžiausias ir
akivaizdus pokytis. Aukštai iškelta darbo kokybės ir elgesio etikos, nesitaikstymo su korupcijos atvejais kartelė davė
rezultatų – šiemet pasitikėjimas teismais pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius 20 metų.
Skirdama ir teikdama teisėjus, išskirtinį dėmesį
skiriate kandidatų padorumui, moralei ir garbei. Ne
kartą kartojote, kad žmogus gerbs teismą, kai teismas gerbs pats save. Kokias šiandienos teisėjo savybes išskirtumėte? Kokie žmonės šiandien ateina
dirbti teisėjais, kokius teisėjus sutinkate priimdama
jų priesaikas?
Darbą pradėjo jau beveik 300 naujų teisėjų, daugiau
nei 100 teisėjų paskirti į aukštesnius teismus. Susitinku su
kiekvienu kandidatu – tiek pirmą kartą skiriamais teisėjais,
tiek siekiančiais karjeros. Esu įsitikinusi, kad šiame darbe
ne mažiau nei išsilavinimas yra svarbi asmenybė, žmogaus
charakteris, vertybių skalė, erudicija, net pomėgiai.
Labai gelbsti atsakinga išankstinė kandidatų atranka.
Atrankos komisija įgijo pasitikėjimą – stipri, kompetentinga, sudaryta ne tik iš aukščiausiųjų teismų teisėjų, bet ir iš
visuomenės atstovų. Joje yra psichologų, žiniasklaidos, kitų
profesijų atstovų, kurių įžvalgos man priimant sprendimą
labai reikšmingos ir jomis remiuosi.
Į atrankas ateina veržli jauna teisininkų karta, kuri reikalų nebesprendžia pirtelėse ar medžiotojų būreliuose.
Susitikdama su visais pretendentais galiu labai tvirtai pasakyti, kad šiandien karjeros nebegarantuoja vien ilgas darbo stažas ar teismo pirmininko užtarimas. Geram teisėjui
svarbu ne tik žinoti įstatymus, bet ir turėti kur kas platesnį
akiratį, stiprų charakterį ir drąsos priimti sprendimus nesižvalgant per petį, tvirtą stuburą atsispirti įvairioms įtakoms, nepasiduoti pagundai susisaistyti su verslo grupėmis
ar politikais.
Teismų sistemoje matau vis daugiau neatsitiktinių
žmonių, kuriems svarbu ne užtikrinta vieta, socialinės garantijos, o pagalba žmogui, ieškančiam teisingumo, noras
tobulėti ir prisidėti prie geresnio teismų darbo vertinimo,
stipresnės ir skaidresnės valstybės kūrimo.
Metiniame pranešime atkreipėte dėmesį, kad
„principingi ir aiškūs veiksmai, iki galo atlikta reforma grąžina pasitikėjimą ir teismais. Tai ne atsitiktinė tendencija, nes žmonės mato įdirbį ir realius
pokyčius.“ Kas svarbiausia, Jūsų nuomone, įvyko per
pastaruosius metus teismų sistemoje (o gal ir pačioje valstybėje), kad nors ir pamažu, bet pasitikėjimas
teismais sugrįžta?
Matyt, vienos priežasties čia nėra. Kaip vieną esminių
veiksnių išskirčiau pasiektą lūžį pačių teisėjų sąmonėje.
Pati teisėjų bendruomenė pradėjo netoleruoti vagiančių,
girtaujančių, korumpuotų teisininkų. Atsirado suvokimas,
kad sąžiningas ir garbingas darbas bus įvertintas, o su korupcija, aplaidumu nesitaikstys ne tik valstybės vadovas,
bet ir kolegos. Šiandien matome, kad patys teisėjai praneša
apie korupcijos atvejus, ryžtingi teismų vadovai inicijuoja
neeilinius vertinimus, drausmės bylas.
Per šiuos 8 metus už teisėjo vardo pažeminimą iš pareigų atleistas 21 teisėjas – visų jų atleidimui buvo reikalingas
Teisėjų tarybos patarimas.
Didelis pokytis įvyko teismų savivaldoje. Teisėjų taryba aklai nebegina tų, kurie teisėjo vardo neverti. O juk
radau visiškai kitokią tarybą – nelanksčią, stagnuojančią,
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Teismų sistemoje matau vis daugiau neatsitiktinių žmonių, kuriems svarbu ne užtikrinta
vieta, socialinės garantijos, o pagalba žmogui,
ieškančiam teisingumo, noras tobulėti ir prisidėti prie geresnio teismų darbo vertinimo,
stipresnės ir skaidresnės valstybės kūrimo.
nepripažįstančią jokių klaidų ir neigiančią, net dengiančią
bet kokias teismų sistemos negeroves.
Vis dar matau ir abejingumo, atsainumo, iškyla ir korupcijos žaizdų, esama ir nostalgijos buvusiai netvarkai.
Tačiau teismų sistema yra pozityviame kelyje ir reikia šią
kryptį ir įgytą pokyčių pagreitį išlaikyti.
Tam, kad žmonės labiau pasitikėtų teisingumu, reikalingos sutelktos visų teismų bendruomenės narių pastangos – kiekvieno teisėjo indėlis sąžiningai ir garbingai atliekant jam patikėtą teisingumo vykdymo misiją svarbus.
Padaryta daug svarbių pataisų, kuriomis teisėsaugai ir
teismams suteikti procesiniai instrumentai kovoti su pačiais žalingiausiais, labiausiai valstybę ir jos žmones skurdinančiais ir neteisingumo jausmą sėjančiais reiškiniais –
neteisėtu praturtėjimu, prekyba poveikiu, sukčiavimo schemomis ir pan. Tai ir pailginti senaties terminai, peržiūrėtos
ir sugriežtintos sankcijos už pačius pavojingiausius nusikaltimus. Tačiau visi jie bus bereikšmiai formaliai savo pareigas suvokiančio ir vykdančio teisėjo rankose.

Tam, kad žmonės labiau pasitikėtų teisingumu, reikalingos sutelktos visų teismų bendruomenės narių pastangos – kiekvieno teisėjo indėlis sąžiningai ir garbingai atliekant jam patikėtą
teisingumo vykdymo misiją svarbus.
Esate minėjusi, kad „visi norime būti tikri, kad
teisingumas Lietuvoje – galingesnis už nusikaltėlį.
Sąžiningai dirbantys ir gyvenantys žmonės turi jausti
valstybės palaikymą.“ Kaip manote, ar teismai padarė
viską, kad Lietuvos piliečiai jaustųsi saugiau, gyventų
ramiau, labiau pasitikėtų valstybe ir teisingumu?
Ar įmanoma įtikinti žmogų teisingumu, kai už milijoninių mokesčių slėpimą baudžiama švelniau nei už kišenvagystę? Pasitikėjimas teisingumo sistema ir valstybe sukuriamas, kai kiekvienas žmogus mato ir jaučia, kad vogti
iš valstybės, kyšininkauti neapsimoka, kai realių bausmių
sulaukia ne tik smulkios žuvelės, bet ir atskleidžiamos
sudėtingos korupcinės schemos, o jų dalyviai sulaukia
adekvačios atsakomybės. Tai – įrodymas, kad teisingumo
sistema nėra bejėgė ir bedantė prieš brangiai apmokamus
advokatus ir neskaidrias įtakas.
Teismą žmonės mato kaip teisingumo garantą.
Teisėjas nėra nepriklausomas nuo kokybiško darbo.
Nepriklausomumas turi suteikti drąsos priimti sprendimus ir priimti juos teisingus – pagal įstatymą ir sąžinę.
Visiškai neseniai teko imtis pataisų dešimteriopai didinti
pinigines baudas už korupciją, sukčiavimą, stambius finansinius, mokestinius nusikaltimus, nes teismų praktikoje
susiklostė situacija, kad padarius nusikaltimą galima turėti
naudos. Paradoksalu: kuo jis sunkesnis, tuo atsipirkti tapo
lengviau, kai nebeliko atgrasomojo poveikio daryti sunkius
nusikaltimus.
Pasitikėjimas teismais iš tiesų 2017 m. pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius 20 metų, t. y. nuo 1998 m., kai
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Reiklumas sau, pagarba savo profesijai ir
žmogui, sąžiningas darbas, atvirumas visuomenei yra raktas į pasitikėjimo didėjimą.
jis išvis buvo pradėtas matuoti. Pastebima tendencija, kad
pasitikėjimas teismais kiekvienais metais auga, pradedant
nuo 2011 metų.
Tačiau tai, kad pasitikėjimas keliais procentais nusvėrė
nepasitikėjimą, tik teisingo kelio pradžia. Reiklumas sau,
pagarba savo profesijai ir žmogui, sąžiningas darbas, atvirumas visuomenei yra raktas į pasitikėjimo didėjimą.
2018-ieji – teismų reformos metai. Kaip vertinate
šį teismų žingsnį iki šiol valstybėje vykdytų reformų
kontekste? Ko labiausiai laukiama ir tikimasi?
2018 m. vyks jau galutinis teismų sujungimo etapas.
Žengtas ryžtingas žingsnis – jis reikalingas ne vien teismams, bet ir žmonėms, nes šiandien teismų darbo krūviai
yra nevienodi, o tai tiesiogiai lemia bylų nagrinėjimo spartą
ir tai, kiek laiko žmogus turi laukti teismo sprendimo.
Per metus teismai išsprendžia trečdalį milijono bylų.
Pagal civilinių bylų nagrinėjimo operatyvumą esame bene
geriausi Europoje. Tačiau turime rimtų sunkumų dėl ikiteisminio tyrimo ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo terminų. Tai skaudi problema, nes pavėluotas teisingumas yra
blogas teisingumas. Čia reikalingos ne tik teisėkūros iniciatyvos, kurių teks imtis, bet ir vidinio teismų darbo organizavimo peržiūra, griežtesnis požiūris į piktnaudžiavimą
procesu – naudojimąsi įtartinais nedarbingumo pažymėjimais, advokatų ,,ligas“.
Teismų reforma leis suvaldyti bylų srautus visuose teismuose. Žmonėms bus sudarytos sąlygos pateikti teismui
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dokumentus kuo arčiau gyvenamosios vietos, teismų
paslaugos žmonėms taps prieinamesnės. Tikrąja to žodžio
prasme veiks vieno langelio principas, plėsis ir elektroninių
paslaugų naudojimas teismuose.
Reforma sėkminga tuomet, kai jai gerai pasirengta:
teisėjų bendruomenei ir žmonėms aiškinamas kiekvienas žingsnis, kiekvieno sprendimo ar permainos tikslas ir
nauda.
Jūsų teisingumo jausmas: pasirinkote politinę
ekonomiją, o ar niekada negalvojote gyvenimo susieti
su teisėsauga ar teisėtvarka?
Teisingumo jausmas labai svarbus kiekvienam žmogui,
todėl permainos jį ginančiose srityse tapo vienu iš mano
veiklos prioritetų einant Prezidentės pareigas.
Šventos Kalėdos – stebuklų, naujų siekių, vilties ir
atleidimo metas. Koks šis laikas Jums?
Kalėdų laukimas yra gražiausias metų laikas. Man tai
dovanų dalijimo metas. Žmogiškas dėmesys vieni kitiems,
dalijimasis tuo, ką turi geriausio ir gražiausio, ir yra tas
Kalėdų stebuklas.
Ko palinkėtumėte Kalėdų proga teismų bendruomenei?
Prieš Kalėdas svarbiausia ramybė ir gerumas. Teisėjams
linkiu ramios sąžinės, artimųjų palaikymo ir padorių žmonių dėkingumo. O visiems mums – tikėjimo, kad teisybė ir
teisingumas Lietuvoje niekur nedingo.
TEISMAI.LT redakcija nuoširdžiai dėkoja Jos
Ekscelencijai už nuoširdų, atvirą ir paskatinantį interviu.

Prezidentė priima teisėjų priesaikas
LR Prezidento kanceliarijos / Roberto Dačkaus nuotr.
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Iki gyvos
galvos
šioje
žemėje
Arūnas Peškaitis
www.bernardinai.lt nuotr.
Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Pranciškonų vienuolis kunigas Arūnas Peškaitis, psichologas, religijotyrininkas, publicistas, poetas, „Mažosios
studijos“ laidų vedėjas, internetinio dienraščio www.bernardinai.lt dvasinis asistentas, 2006-aisiais paskelbtas
Tolerancijos žmogumi, Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras, nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionas,
šiemet pateko į Oksfordo enciklopediją tarp sėkmingiausių Lietuvos asmenybių. Brolis Arūnas – vienas tų retų
žmonių, kurie nebijo reikšti savo nuomonę, drąsiai ją gina, net jei ji labai nepatogi ir prieštaraujanti visuotinai
priimtai. Žmogus, kuris nepavargsta rūpintis kitais ir pirmasis ištiesia ranką savo artimui, jam to net neprašant. Su
juo kalbamės prasidėjus adventui, metui, kai nejučia norisi mąstyti ir kalbėti ne apie kasdienius dalykus.

B

Broli Arūnai, ką Jums reiškia sąvokos tiesa, teisingumas?
Teisingumas – tai teisinė sąvoka, kuri reiškia procesinį
veiksmą siekiant atkurti, įgyvendinti teisingumą. Tai yra ir
žmogiškas, ir pilietinis valstybės noras atkurti tai, kas buvo
pažeista. Man teisingumas visada asocijuojasi su žmogiškumu, o mūsų žmogiškumas yra labai trapus. Tiesa – tai
visaapimanti sąvoka. Tai nėra kažkokia formulė. Tai yra
dieviškoji išmintis, tai, ką žmogus gali patirti tik iš Dievo
malonės, – įsiklausymas į savo sąžinę, į save. Žmogui, kuris
ieško tiesos, nėra jokio reikalo apie tai kalbėti – jis liudija tiesą savo gyvenimu, santykiais su kitais žmonėmis. Jei
žmogus atsiliepia į Dievo kvietimą būti išrinktuoju (o mes
visi pašaukti tokie būti), mes ir gyvename tiesoje.
Mūsų visuomenėje viešpatauja galios, lyderystės
kultas. Žmogus, kuris neprasiveržia į lyderius, nesijaučia pirmas, dažnai nurašomas kaip nevisavertis,
antrarūšis. Vaikai jau nuo mažens motyvuojami būti
geriausi, stipriausi. Ar tokioje visuomenėje lieka vietos tiems, kurie jaučiasi kitokie?
Taip, išties lyderystės kultas mūsuose labai sureikšmintas. Dažnai susiduriu su tokia situacija, kai tėvai labai išgyvena dėl to, kad jų sūnus ar duktė nepakankamai gerai
išlaikė valstybinius egzaminus, neįstojo į aukštąją mokyklą,
kuri jiems yra tarsi tramplinas į užtikrintą rytojų, prestižinio gyvenimo garantas. Kaip gali būti, kad mano vaikas to
neturės? Ši situacija akivaizdžiai parodo tuos stereotipus,
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pagal kuriuos daugelis žmonių konstruoja savo gyvenimus
ir vertina kitus žmones. Ar išties tam tikras išsilavinimas,
turtinė padėtis, atliekamos funkcijos, pasiekta karjera yra
tikrasis Tavo vertės matas? Tikriausiai ne. Tad pagal ką
mes vertiname žmones? Juk galime atlikti savo funkcijas
atmestinai ir galime tai daryti su įkvėpimu, paversdami tai
tarnyste. Ir tai didžiausias iššūkis, pirmiausia krikščionims.
Juk kiekvienas žmogus turi valią nepasiduoti vertelgiškumo, postmodernizmo, reliatyvizmo spaudimui. Ar esame
pasiruošę priimti šiuos iššūkius – tai jau kitas klausimas.
Ar tokioje visuomenėje lieka vietos tiems, kurie jaučiasi
kitokie? Jiems labai sunku, bet aš džiaugiuosi, kad tokių yra.
Ir kartais jie jaučiasi daug geriau už tuos, kurie įsivaizduoja
esą labai svarbūs, už funkcionierius, atliekančius savo funkcijas atsietai nuo savo vertybių. Kas tie kitokie žmonės?
Tai ir žmogus, pasirinkęs kitokį gyvenimo būdą, atsisakęs
įprastinių patogumų ir malonumų. Menininkas. Moteris, su
atsidavimu auginanti benames kates arba nešanti savo gailestingą širdį į prieglaudą, nakvynės namus. Žinoma, kitas
gali būti kitoks ir iš silpnumo, pažeidžiamumo, įvairios priklausomybės, bet aš kalbu apie tuos kitokius žmones, kurie
kažką neša kitiems, ir jie, patikėkite, dažnai jaučiasi kur kas
geriau už tuos, kuriuos priimta laikyti išrinktaisiais.

Žmogui, kuris ieško tiesos, nėra jokio reikalo
apie tai kalbėti – jis liudija tiesą savo gyvenimu,
santykiais su kitais žmonėmis.
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Dažnai girdžiu klausimą: ką, girdi, gauna savanoriai,
einantys pas nuteistuosius kalėjime? Kas juos finansuoja? Žmonėms sunku suvokti, kad dalį savęs galima tiesiog
DOVANOTI. Tai mūsų visuomenėje dar svetima ir nemadinga. Ir aš esu be galo dėkingas tiems žmonėms, savanoriams, kurie ne vienus metus dovanoja save eidami į
Lukiškių kalėjimą, artistams, kurie dovanoja savo talentą
ten iki gyvos galvos kalintiems nuteistiesiems.
Kodėl sielovadiniam darbui pasirinkote tokią vietą, apie kurią dauguma net girdėti nenori, o ten gyvenančius žmones nelaiko net žmonėmis. Kodėl tapote, kaip pats juokaujate, nuteistuoju iki gyvos galvos
Arūnu Peškaičiu?
Aš pats tikrai to nepasirinkau. Mane pasirinko. Atsitiko
tai, ką aš vadinu stebuklais. Manyje niekad nebuvo troškimo
atlikti kažkokią misiją ir kur jau kur, bet kalėjime tai tikrai
savęs neįsivaizdavau kažką veikiančio. Bet štai kas nutiko.
Prieš 11 metų man paskambino tuometinis Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo psichologas Romas Radzevičius
ir pakvietė susitikti su nuteistaisiais. Klausiau savęs: iš kur
jie apie mane gali žinoti, kodėl būtent aš turiu ten eiti?
Paaiškėjo, kad jie mane įsidėmėjo iš rengiamų „Mažosios
studijos“ laidų per Lietuvos radiją. Aš baisiai išsigandau.
Pirmoji mano reakcija – atsisakyti! Tačiau prisiminiau, kad
esu kunigas, negaliu taip pasielgti, ir sutikau... Atsimenu,
kaip drebėjau iš baimės atsidūręs priešais kalėjimo vartus,
tikėdamasis įėjęs ten sutikti ne žmones, o žvėris. Juk uždaryti jie ten už tikrai baisius nusikaltimus. Nežinojau, nei ką
su jais kalbėsiu, – buvau labai pasimetęs.
Ten įėjęs pamačiau tik labai nelaimingus, sužeistus
žmones, kurių gyvenimai buvo sumaitoti įvairiausių tragedijų, baisių nuodėmių. Vis dėlto iki suvokimo, kuo aš už
juos geresnis, reikėjo nueiti netrumpą kelią.
Susipažinome savitarpio pagalbos grupelės užsiėmime. Nuteistieji iš eilės prisistatė: „Nuteistasis iki gyvos
galvos toks ir toks...“ Kai atėjo mano eilė prisistatyti, tariau: „Nuteistasis iki gyvos galvos šioje žemėje Arūnas
Peškaitis.“ Juk iš tiesų esame šiame pasaulyje „iki gyvos
galvos“ – taip ir prilipo tai prie manęs... Nuteistieji pasipasakojo, kaip beprasmiškai, nuobodžiai bėga jų dienos,
kad jie visiškai neturi, ką skaityti, kad labai norėtų gerų
knygų. Kadangi tik ką buvau paskirtas Bernardinų bažnyčios klebonu, paraginau parapijiečius paaukoti kalėjimo
bibliotekai knygų. Nustebau, kad žmonės labai geranoriškai
ir entuziastingai į tai atsiliepė ir sunešė tiek knygų, kad
jos vos tilpo į parapijos autobusiuką. Tad antrąkart grįžau į Lukiškes jau su knygomis ir su grupele parapijiečių.
Pamenu, kaip palikęs knygas džiaugsmingai išėjau pro kalėjimo vartus, ne išėjau, o tiesiog išskridau, manydamas, kad
dabar tai jau tikrai „atsiskaičiau“ ir mano misija kalėjime
baigta. Tačiau netrukus gavau vieno nuteistojo, dabar jau
amžiną atilsį, Kosto laišką, kuriame jis dėkojo už knygas, o
laišką pasirašė „Šimtoji Jūsų avelė“. Mane tarsi žaibas pervėrė, supratau, kad negaliu to žmogaus taip imti ir palikti.
Susitariau su kalėjimo administracija, kad kartą per mėnesį
kalėjimo koplyčioje aukosiu šventas Mišias. Dar po kiek
laiko kardinolas J. E. Juozas Audrys Bačkis mane paskyrė
kalėjimo kapelionu. O praėjus dar šiek tiek laiko karto per

Žmonėms sunku suvokti, kad dalį savęs
galima tiesiog dovanoti.
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mėnesį man ėmė nebeužtekti – ėmiau lankytis Lukiškėse
vienąkart per savaitę.
Šimtoji avelė, Kostas, netrukus susirgo vėžiu. Aš buvau prie jo lovos paskutinėmis jo gyvenimo valandomis,
suteikiau jam Ligonio sakramentą. Jis jau nebegalėjo kalbėti, tiesiog laikė mano ranką ir žiūrėjo į mane tokiu giedru,
ramiu ir džiaugsmingu žvilgsniu, kad aš nejučia pagalvojau:
norėčiau taip mirti. Jis buvo su viskuo susitaikęs ir nieko
nebijojo.
Štai tokia mano atsivertimo istorija...
Daugelis mano, kad nuteistieji, o ypač tie, kuriuos

Tikrai ne visi nuteistieji iki gyvos galvos tampa tikinčiais ir pamaldžiais angelais. Ne. Bet verta gyventi ir dėl keleto.
Jūs lankote, yra beviltiški, nebepataisomi, juos reikia
užrakinti ir pamiršti. Nesyk girdėjau teigiant, kad
sėkmės istorijos, kai nusikaltęs žmogus ima ir tampa
Žmogumi, egzistuoja nebent rašytojų fantazijose. Ar
galėtumėte tai paneigti? Ar patyrėte per tuos 11 metų
tokių stebuklų?
Žinoma, galiu! Mačiau ne vieną tokį stebuklą ir iki šiol
juos stebiu. Tikrai ne visi nuteistieji iki gyvos galvos tampa
tikinčiais ir pamaldžiais angelais. Ne. Bet verta gyventi ir
dėl keleto. Štai vienas vyras kalėjime davė vienuolinius įžadus, jų labai stropiai laikosi. Kitas nuteistasis iki gyvos galvos kasdien meldžiasi brevijorių intensyviau už kai kuriuos
vienuolius. Ir ne tik meldžiasi, daro gerus darbus, dalijasi
savo kukliu uždarbiu su globos įstaigomis.
Yra dar du žmonės (jie buvo nuteisti ne iki gyvos galvos), kuriais aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi ir kurie,
lygtinai paleisti į laisvę, jau beveik trejus metus gyvena visavertį ir gražų gyvenimą. Vienas jų, 33 metų Žygimantas,
pusę savo gyvenimo praleidęs pataisos namuose ir kalėjime.
Prisimenu jo pirmąjį laišką. Parapijiečių savanorių grupė
tąkart pirmą kartą surengė kalėjime kalėdines vaišes nuteistiesiems. Jos buvo labai paprastos, kuklios, tačiau surengtos su meile ir jautrumu artimui. Ir štai gaunu Žygimanto
laišką, kuriame jis rašo: „Aš dar niekad gyvenime taip skaniai nevalgiau...“, o pabaigoje tūkstantį kartų parašo žodį...
„ačiū“. Netekau žado. Kalėjime jis rašė dienoraštį, kuris
vėliau virto knygos „Septyni kvadratiniai metrai“ pagrindu. Šioje sukrečiančioje knygoje iš esmės aprašoma vaikino prisikėlimo istorija: jo apsisprendimas gyventi vienoje
kameroje su kurčnebyliu, neturinčiu net minimaliausių socialinių įgūdžių, metus laiko trukusi jo kova už tą žmogų,
prieš savo egoizmą ir puikybę. Daug žmonių ją skaitė ir
verkė. „Septyni kvadratiniai metrai“ prieš 4 metus buvo
pristatyti visuomenei knygų mugėje – pirmas atvejis, kai
autorius į savo skaitytojus prabilo virtualiai – įrašu, darytu
kalėjimo kameroje. Ir štai Žygimantas jau beveik trejus metus gyvena laisvėje. Gerais pažymiais baigė žemės ūkio mokyklą, tapo automechaniku. Ieško savęs ir toliau, kupinas
įvairiausių idėjų ir planų, netrukus baigs dar vienus kursus
ir turės dar vieną specialybę. Turi nuolatinį darbą, namus,
mylimą ir mylinčią moterį, kelių mėnesių dukrytę, kurią vadina didžiausiu savo turtu. Gyvena sąžiningai, garbingai –
gyvas liudijimas, kaip galima pakeisti savo gyvenimą. Ir tai
nėra fantazija.
Kitas nuteistasis – 32 metų Denisas, taip pat paleistas
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Kriminalinėmis istorijomis, bulvarinėmis
žiniomis alsuojantis žiniasklaidos fonas ir
formuoja žmones, ištroškusius vien sensacijų ir
žiaurių istorijų. Empatijos, atjautos kitam mažėja,
o noras nuteisti ir pasmerkti, atvirkščiai, –
stiprėja.
lygtinai prieš dvejus metus. Žmogus, paskatinęs keistis
Žygimantą, labai intelektualus, apsiskaitęs, turintis įvairiausių gabumų. Jis taip pat nebesidairo atgal, dirba, kuria savo
gyvenimą ant visai kitų pamatų. Ir man tai yra tikrų tikriausia Dievo dovana.
Aš dažnai savęs klausiu: kur yra ta riba, už kurios nuteistasis gali būti paleistas į laisvę? Kada bus priimtas lygtinio paleidimo įstatymas kalintiems iki gyvos galvos? Ar
mūsų visuomenė taps geresnė, jei tuos žmones kankinsime visą gyvenimą be jokios vilties išeiti į laisvę? Juk tokia
bausmė praranda savo prasmę. Toks įstatymas yra ne tik
visose Europos Sąjungos šalyse, bet ir visose 47 Europos
Tarybos šalyse. Kas dvejus metus Lietuvoje apsilankanti
Europos Tarybos komisija kiekvienąkart konstatuoja, kad
Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas yra kankinimų
vieta. Bet nuo to visiškai niekas nesikeičia. Paskui stebimės, kad nuteistieji reikalauja valstybės žalos atlyginimo
už nežmoniškas kalinimo sąlygas ir valstybė turi tą žalą
mokėti. Būtina stiprinti ir socialinės reabilitacijos skyrius
kalėjime, nes į laisvę po daugybės metų išėjusiems žmonėms pritapti visuomenėje yra be galo sunku. Jei žmogus
neturi artimųjų (o dažnai taip ir yra) ir rankos, į kurią galėtų
atsiremti, išėjusio už kalėjimo sienų laukia žiauri tikrovė,
kurioje tokiems, kaip jis, nepalikta vietos.
Kaip manote, kodėl visuomenė tokia negailestinga užribyje atsidūrusiems žmonėms? (Ne tik kalintiems kalėjimuose, bet ir visiems nelaimėliams, kurie
sėdi gatvėje prašydami išmaldos, glaudžiasi nakvynės
namuose, nakvoja prie šiukšlių konteinerių.) Kaip
tirpdyti visuomenės neapykantą, pralaužti ledus savo
sąmonėje širdyje priimant kitą kitokį?
Negaliu teigti, kad visa visuomenė tokia, tačiau dalis
jos – tikrai. Ir tai labai akivaizdžiai liejasi iš televizijos ekranų, interneto portalų. Kiek kartų esu iš žurnalistų girdėjęs
tą pačią frazę: negalime kitaip rašyti, rodyti, nes toks mūsų
skaitytojas, būtent tokių naujienų ir istorijų jie laukia. Ir
taip susidaro uždaras ratas. Krikščioniška žiniasklaida to
rato tikrai negali pralaužti, nes jos yra per mažai. Būtent
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tas kriminalinėmis istorijomis, bulvarinėmis žiniomis alsuojantis žiniasklaidos fonas ir formuoja žmones, ištroškusius vien sensacijų ir žiaurių istorijų. Net mirtis yra subanalinama, nuvertinama, be perstojo ją demonstruojant
įvairiais pavidalais. Ji pateikiama kaip nuotykis, kuris yra
ten, už ekrano. Viskas virtualu ir vyksta juk ne su mumis.
Taip žmogus po truputį rambėja, bunka, jis tampa abejingas. Empatijos, atjautos kitam mažėja, o noras nuteisti ir
pasmerkti, atvirkščiai, – stiprėja. Tad visuomenė yra tokia,
kokią mes ją kuriame. Kiekvienas turime šansą savo aplinkoje padaryti kažką, nors ir labai nedaug, kad ta visuomenė
taptų geresnė, jautresnė. Tikrai galime palikti tą tamsą ir
daryti tai, kas ją išsklaidytų.

Kiekvienas žmogus vertas bent kruopelytės
pasitikėjimo, nes tik tai jį motyvuoja keistis.
Ko palinkėtumėte teismų bendruomenei, žmonėms, kurių kasdienė tiesioginė pareiga – rasti tiesą,
atkurti teisingumą, 2018-aisiais?
Nors daugeliui tai ir keistai skambės, pirmiausia noriu
palinkėti sąžiningumo, tikėjimo žmogumi. Nuteistieji man
papasakoja, kad vis tik yra teisėjų, kurie buvo žmogiškai
jautrūs, nuoširdžiai įsigilino į jų bylas ir priimdami sprendimus buvo ne tik teisėjai, bet ir žmonės. Manau, kad būtent tokie teisėjai padaro gerokai daugiau nei ilgi bausmės
metai. Štai Žygimantas man pasakojo, kad iki dabar jis net
gatvės pereiti ne pėsčiųjų perėjoje negali, nes jaučia didžiulę atsakomybę prieš į laisvę jį lygtinai paleidusią apylinkės
teismo teisėją ir nenorėtų jos pavesti. Išties – kiekvienas
žmogus vertas bent kruopelytės pasitikėjimo, nes tik tai jį
motyvuoja keistis. Žinoma, teisėjas vykdo teisingumą, ir
nusikaltimas turi sulaukti bausmės, tačiau linkėčiau, kad
teisėjai nepatingėtų skaidria širdimi įsigilinti į dažnai tikrai
tragiškas situacijas, kad nepabijotų savo žmogiškumo. Tik
tuomet ateina ta išmintis, kuri yra ir visiškai suderinama su
įstatymų straipsniais, ir atrakinanti žmonių širdis.
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Gintaras
Kryževičius:
„Ne tik teisingas
procesinis
sprendimas pats
savaime mus
puošia“
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Gintaras Kryževičius
Kęstučio Vanago nuotr.

2017 m. vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui,
Teisėjų tarybai vadovavusiam, šiuo metu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pareigas
einančiam Gintarui Kryževičiui įteikė valstybinį apdovanojimą – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino
Riterio kryžių už reikšmingą indėlį kuriant ir tobulinant Lietuvos teismų sistemą. Per beveik trisdešimt teisėjo
darbo metų būta visko – stiprių teismų sistemos sukrėtimų, kritikos, pripažinimo, kad „tavo namuose ne viskas
gerai“. Šis pokalbis – apie svarbiausias pamokas, iššūkius, pasiekimus ir vertybes, kurios profesiniame kelyje
leidžia judėti į priekį.
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2009 – 2014 m. vadovavote Lietuvos Aukščiausiajam
Teismui ir Teisėjų tarybai – tai buvo išskirtinai sudėtingas metas teismų sistemai. Kokius didžiausius
iššūkius Jums teko įveikti?
Kalbant apie Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, jokių rimtų iššūkių nebuvo. Profesorius P. Kūris dar ankstyvuoju
atkurtos nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu, būdamas
vienas žinomiausių tarptautinės teisės specialistų ir senosios demokratijos valstybių kasacinių teismų veiklos žinovų, padėjo modernaus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
pamatus.
Galima diskutuoti dėl to, kaip tobulinti darbo organizavimą, išteklių vadybą įvertinant kasacinio teismo specifiką,
bet niekas negali paneigti didžiausios vertybės – tokiame
teisme dirbančių teisėjų profesinių gebėjimų ir atsakomybės suvokimo. Didžiavausi ir visada didžiuosiuosi dirbęs
šiame teisme, nes tai kiekvieno teisėjo profesionalo svajonė ir asmeninis profesinis iššūkis. Sakau apie tai nesiekdamas pagyrų Teismui ar konkretiems jame dirbantiems
teisėjams. Tiesiog noriu pabrėžti įpareigojančios atsakomybės svarbą. Tam, kad galėtum nešti įpareigojimų naštą,
nepakanka vien garsių akademinių vardų ar pedagoginių
pozicijų. Gyvenimo ir profesinės patirties balansas geriausiai neutralizuoja visažinio sindromo apraiškas ir teisinį
formalizmą.
Didelis ir, sakyčiau, netikėtai sunkus iššūkis buvo darbas Teisėjų taryboje. Garliava, ties korupcinių veikų riba
balansuojantys, teisėjo vardą žeminantys teisėjų veiksmai,
pagrįsta Respublikos Prezidentės ir visuomenės kritika
teismams buvo sunkiai psichologiškai išgyvenami mano

ir visos 2010-ųjų kadencijos Teisėjų tarybos narių įvykiai.
Reikėjo ryžtingų žingsnių, rodančių teisėjų bendruomenei,
kad niekas jokiomis aplinkybėmis nesukurs prielaidų abejoti sąžiningu absoliučios daugumos teisėjų darbu, o teismų savivalda bus tvirtas skydas nepagrįstiems išpuoliams.
Buvo apmaudu, kai populistinių nuotaikų vedini kai kurie
politikai atvirai sėjo abejones dėl teismų sistemos gebėjimo tinkamai vykdyti teisingumą, atlikti trečiosios valdžios
funkcijas. Didžiuojuosi, kad tuometinė Teisėjų taryba veikė
išvien – buvome vieningi, kai reikėjo ginti savo tiesą, tačiau
nepakantūs negerovėms – jas pripažinome, nesislapstėme,
nieko nedangstėme ir siekėme keistis.
Be galo vertinu bendras Teisėjų tarybos narių pastangas. Bendrai eliminavome bet kokias grupinių interesų,
užkulisinių susitarimų apraiškas. Vyko diskusijos, kartais pasiekiančios karštą ribą. Bet buvo įdomu! Jų metu
gimė idėja siūlyti teismų stambinimo projektą, padaryti
teismus dinamiška sistema, atliepiančia į visuomenės lūkesčius. Pamenu, kai kartą Seime pasakiau, kad teismai
tiesiog teikia teisingumo paslaugas visuomenei, todėl turi
būti atviri, patikimi, suprantami, buvau nesuprastas! Bet
neilgai trukus patys konstituciniai partneriai – įstatymų

Tam, kad galėtum nešti įpareigojimų naštą,
nepakanka vien garsių akademinių vardų ar pedagoginių pozicijų. Gyvenimo ir profesinės patirties balansas geriausiai neutralizuoja visažinio
sindromo apraiškas ir teisinį formalizmą.
9

AKTUALUSIS INTERVIU

leidėjai ir vykdomoji valdžia – antrino Teisėjų tarybos ir
daugelio teisėjų bendruomenės narių iniciatyvoms didinti
atvirumą. Džiaugėmės, kad teisėjų bendruomenė priėmė
siūlymus įvairiomis formomis bendrauti su visais besidominčiaisiais teismų darbu – teismai atsivėrė jaunajai kartai,
vyko konkursai, susitikimai su teisėjais, pažintiniai renginiai
įvairių amžiaus grupių žmonėms. Pagaliau – profesionalūs sociologiniai tyrimai. Juos vertinu kaip vieną iš esminių
prielaidų rasti kelią visuomenės pasitikėjimo teismais lūžiui
pasiekti. Mes nesame profesionaliai rengti grumtis dėl reitingų. Pagaliau neturime tam pakankamai nei žmogiškųjų,
nei finansinių išteklių. Bet vien tai, kad teisėjų mąstysena
pakito ir nebereikia įrodinėti, jog ne tik teisingas procesinis sprendimas pats savaime mus puošia, bet reikia ir dar
truputį pastangų visuomenei suprantamu būdu pasiųsti tą
teisingumo žinią, man kelia be galo malonų jausmą.

Buvome vieningi, kai reikėjo ginti savo tiesą,
tačiau nepakantūs negerovėms – jas pripažinome, nesislapstėme, nieko nedangstėme ir siekėme keistis.
2010 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės metiniame pranešime teismų sistemai buvo išsakyta
daug kritikos: teismų sistema subiurokratėjo, tapo
arogantiška, teismų vadovų bei savivaldos energija
nukrypo į tarpusavio santykių aiškinimąsi, uždara,
menkai visuomenės kontroliuojama sistema toleruoja „dvigubų standartų“ plitimą. Prezidentė paragino
atverti sistemą pokyčiams. Tų pačių metų lapkritį Jūs
buvote išrinktas Teisėjų tarybos pirmininku. Kokią
reikšmę Jums susidėliojant prioritetus pradėjus eiti
pareigas turėjo teismų sistemai skirta kitų valdžių ir
visuomenės kritika?
Jau minėjau, kad tiek Prezidentės, tiek žinomų visuomenės atstovų kritika teismų sistemai buvo labai reikšmingi impulsai visiems Teisėjų tarybos nariams, tarp jų ir man,
imtis ryžtingų žingsnių situacijai keisti.
Mes esame tos pačios visuomenės nariai. Mus dėl atliekamo darbo ypatingos reikšmės stebi per didinamąjį stiklą.
Vertinimai pasipila akimirksniu. Visuomenė ūmi ir negailestinga. Ne visada ir objektyvi. Prisiminkime, kaip atsitikus kokiam nors rezonansiniam įvykiui įstatymų leidėjai
reaguodavo tik bausmių griežtinimo priemonėmis. Teismų
procesinių sprendimų argumentai, kodėl kaltininkas ilgam
nesiunčiamas už grotų, nedomino nei politikų, nei žiniasklaidos, nei pastarųjų veikiamos visuomenės. Praėjo keleri
metai – atsitokėta, kad įkalinimo įstaigos perpildytos. Jau
niekas neprisimena, kad teismų sistema seniai signalizavo
apie neapgalvotą dažnai pernelyg griežtą bausmių politiką,
bandė įtikinti procesiniais argumentais. Visa tai pamiršta, o

Pamenu, kai kartą Seime pasakiau, kad teismai tiesiog teikia teisingumo paslaugas visuomenei, todėl turi būti atviri, patikimi, suprantami, buvau nesuprastas! Bet neilgai trukus patys
konstituciniai partneriai antrino Teisėjų tarybos
ir daugelio teisėjų bendruomenės narių iniciatyvoms didinti atvirumą.
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Teisėjų mąstysena pakito ir nebereikia įrodinėti, jog ne tik teisingas procesinis sprendimas pats savaime mus puošia, bet reikia ir dar
truputį pastangų visuomenei suprantamu būdu
pasiųsti tą teisingumo žinią.
teismų sistemos prestižas dėl mestų nepagrįstų kaltinimų
patyrė žalą. O juk žala padaryta trečiajai valdžiai!
Atsakydamas į pirmąjį klausimą jau sakiau, kad konstitucinių partnerių pagrįsta kritika teismų sistemai leido
sparčiau atverti akis ir aktyviai veikti siekiant atsikratyti tų
sistemoje dirbusių asmenų, kurių veikla nesuderinama su
teisėjo darbu. Deja, mums – 2010-ųjų kadencijos Teisėjų
tarybai – šia prasme teko labai karti patirtis.
Neprisiimu jokių asmeninių nuopelnų keičiant situaciją. Be galo vertinu tuomečių apygardų teismų vadovų
požiūrį ir iniciatyvas. Regionuose jie ėmėsi labai ryžtingų
administravimo veiksmų, iniciatyvos aktyviai veikti bendruomenėse, bendrauti su moksleiviais, senjorais ir pan.
Beje, negaliu geru žodžiu nepaminėti Nacionalinės teismų
administracijos iniciatyvų ir viešųjų ryšių projektus įgyvendinančių NTA žmonių. Tai – puikūs profesionalumo ir lojalumo teismų sistemai pavyzdžiai.
Po trejų metų, 2014 m. kovo mėn., skaitydama metinį pranešimą Prezidentė atkreipė dėmesį, kad teisėjo mantija vėl tampa garbingos teisminės valdžios
simboliu, teismai modernėja, sugrįžta ir žmonių pasitikėjimas teisingumu. Kokie teismų sistemos pokyčiai ir rezultatai, Jūsų manymu, leido padidinti visuomenės pasitikėjimą per kelerius metus?
Būtų kvaila teigti, kad per ketverius metus teismų sistemoje įvyko tokio masto pokyčiai, jog galima atsipalaiduoti.
Taip, pasitikėjimo mandatas, kalbant politiniais terminais,
buvo įgytas. Vis dėlto aš linkęs galvoti, kad tai tik pirmieji
ženklai, liudijantys, jog teismų sistema, stipriai atsispyrusi nuo neigiamo įvaizdžio dugno, ima kilti aukštyn. Mums
reikėjo atsiverti ir nebijant parodyti ir savo trūkumus. Jau
minėjau, kad kiekvienas iš mūsų, teismų sistemos atstovų,
kurie savo visą ar didžiąją dalį aktyvaus gyvenimo skyrė
teisėjo darbui, labai skaudžiai išgyvenome tas pamokas!
Visi žinome, kaip nelengva pripažinti, kad ne viskas tavo
namuose yra gerai.
Aš tikiu, kad Prezidentės iniciatyvos, įstatymų leidėjų
ir teismų sistemos bendras požiūris ir veiksmai siekiant
paversti teismus atvira, draugiška visuomenei institucija,
sparti taikinamųjų ginčų sprendimo metodų plėtra, teismų
sistemos pastangos kelti profesinę kultūrą ir gerinti bendravimo įgūdžius, užtikrinti aukščiausius standartus atitinkančią lankytojų aptarnavimo kokybę yra tie veiksniai,
kurie kelia pasitikėjimo reitingų kreivę aukštyn.
Teismų bendruomenėje Jums neretai priskiriamos
tokios savybės, kaip tiesumas, griežtumas, kategoriškumas. Tokie žmonės paprastai nėra mėgstami, nes
jie „nepatogūs“. O Jums minėtos savybės padeda ar
trukdo profesinėje veikloje?
Nesižaviu šiomis savo savybėmis. Gana ilgą laiką jos
trukdė. Trukdė ne profesinei veiklai, bet kitų supratimui.
Su gyvenimiškąja ir profesine patirtimi šios savybės įgauna
kitą atspalvį. Turiu išugdytą vertybių sistemą. Nepriskiriu
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Kritika teismų sistemai leido sparčiau atverti
akis ir aktyviai veikti siekiant atsikratyti tų sistemoje dirbusių asmenų, kurių veikla nesuderinama su teisėjo darbu.
savęs prie griežtų žmonių kategorijos. Taip, nekenčiu pataikavimo, apsimetinėjimo, intrigų. Be galo vertinu kiekvieno žmogaus, nesvarbu, ar tai teisėjas, ar bet kuris kitas teismo darbuotojas, kompetenciją, lojalumą teismams.
Kategoriškumas, negrindžiamas faktais, yra arogancijos
brolis. Kai gali savo kategorišką poziciją pagrįsti argumentais, įtikinti ir bandyti paneigti priešingus argumentus, gal tai
galima vadinti savo tvirta nuomone, o ne kategoriškumu?
Kokį pokyčių kelią Jūs dažniausiai renkatės: revoliucinį ar evoliucinį? Jūsų manymu, pasirinkimas
priklauso nuo bendruomenės ar sistemos, kurioje
įgyvendinami pokyčiai?
Na, jei teisingai suprantu žodžio „evoliucija“ reikšmę,
tai ne, ne tas kelias man tinka. Taip pokyčių, susiklosčius
tam tikroms aplinkybėms, galima nesulaukti ir per visą
savo gyvenimą. Vis dėlto teismų sistema nėra ir ta vieta,
kur reikia revoliucijų. Žinote, Europos valstybių patirtis
yra tokia turtinga ir turininga, kad kalbant apie teismų sistemos vystymosi perspektyvas reikia tik rasti teisingą kryptį. Man atrodo, kad siekdami optimizuoti teismų sistemos
veiklą mes net labiau nei politikai vykdomojoje valdžioje
ir įstatymų leidėjai buvome pagavę tą permainų kryptį.
Kalbant apie teismų stambinimą, dabar, mano galva, dėl
politinės valios priimti nepopuliarius sprendimus trūkumo
maksimalių teismų sistemos modernaus veikimo standartų dar nebus pasiekta. Tačiau ryžtingų permainų, kurios,
beje, naudingiausios ne teismams, o Lietuvos žmonėms,
pabijojome ne mes. Vadinasi, mūsų požiūris kartais lenkia

Kiekvienas iš mūsų, teismų sistemos atstovų,
kurie savo visą ar didžiąją dalį aktyvaus gyvenimo skyrė teisėjo darbui, labai skaudžiai išgyvenome tas pamokas! Visi žinome, kaip nelengva
pripažinti, kad ne viskas tavo namuose yra gerai.
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politinius vėjus. Kita vertus, inovatyvus požiūris yra labai
svarbus siekiant neatsipalaiduoti ir toliau tobulinti sistemą,
kad ji veiktų efektyviai ir kokybiškai.
Kokius didžiausius iššūkius matote dabartinėje
teismų sistemoje?
Šiuo metu didžiausius iššūkius aš matau nagrinėdamas
dabartinę savo poziciją. Esu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas ir negaliu suvokti, kas šiame
teisme įvyko per tuos 10 metų nuo 2007-ųjų, kai išėjau
dirbti į Aukščiausiąjį Teismą. Šiandien keli tūkstančiai bylų
eilėje laukia apeliacinio proceso šiame teisme. Todėl koncentruojuosi tik į pastangas pakeisti situaciją ir čia matau
iššūkį.
Žvelgdamas į teismų sistemą, nematau priežasčių abejoti dėl pozityvių pokyčių dominavimo.
Jūs turite beveik trisdešimties metų teisėjo darbo
patirtį. Teko dirbti su kelių kartų teisėjais, neabejotinai matėte ir puikių pavyzdžių, ir nesėkmingai susiklosčiusių karjerų. Kokios savybės, Jūsų manymu,
yra svarbiausios teisėjui, kad jis savo misiją vykdytų
nepriekaištingai?
Žinote, jei sakyčiau, kad teisėjo darbas yra misija, pervertinčiau profesiją. Labiau tiktų klausti paprastai: kokių
savybių reikia teisėjui, kad tiesiog nepriekaištingai vykdytų
teisingumą? Atsakymas, mano supratimu, yra paprastas –
tai du iš Konstitucijos kildinami reikalavimai: aukšta kvalifikacija ir nepriekaištinga reputacija. Vienas – eksplicitiškai
Konstitucijoje neišreikštas. Tai žmogiškosios savybės, susiformuojančios dorovinio tautinio identiteto, gerųjų šeimos
vertybinių standartų pagrindais.
Ko palinkėtumėte teisėjams ir visai teismų bendruomenei?
O! Nesu Kalėdų Senelis! Visada turėjau bėdų sakydamas sveikinimo kalbas. Gal palinkėsiu, kad dirbdami nuo
ryto iki vakaro nors per langą nuolat matytume saulę (tiek
tiesiogine, tiek netiesiogine prasme)!
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Justinas
Jarusevičius:
užsienyje galima
uždirbti daugiau,
bet vertingiausi
dalykai – tik
Lietuvoje
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Justinas Jarusevičius

Dovilė Murauskienė
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė

J

Geriausias metų gimnazistas, vienas geriausių Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų, galiausiai
Harvardo universiteto absolventas, grįžęs dirbti ir gyventi į Lietuvą. Visi šie pasiekimai priklauso advokatui
Justinui Jarusevičiui, kurį žurnalas TEISMAI.LT pakalbino apie Lietuvos ir Harvardo universitetų skirtumus, kelią iki
šių studijų, vertybes, paskatinusias grįžti ir dirbti Lietuvoje, įspūdį apie mūsų šalies teismus ir artimiausius planus.
Pokalbio metu Justinas net kelis kartus pakartojo, kad visi jo pasiekimai nėra kažkas stebuklingo ar netikėto –
visus juos lėmė sunkus ir nuoseklus darbas.

Justinai, Jūs buvote pripažintas geriausiai egzaminus išlaikiusiu Kauno Jėzuitų gimnazijos laidos atstovu ir pasirinkote teisės studijas. Kas lėmė šį pasirinkimą? Ar niekada dėl to nesigailėjote?
Devintoje klasėje planavau studijuoti mediciną – daug
dėmesio skyriau gamtos mokslams. Tačiau šį mano norą
numalšino pragmatiškos priežastys. Ėmiau galvoti, kad
medicinos studijos yra pernelyg ilgos. Suprasdamas, kad
ir duonai reikės prasimanyti, pradėjau dairytis greitesnio
kelio amatui įgyti. Mokykloje patiko ir sekėsi socialiniai
dalykai, be to, buvau aktyvus savanorystės veiklose. Todėl
ėmiau galvoti, kad reikėtų rinktis socialinių mokslų studijas. Jau prieš pat pasirinkdamas studijų kryptį dar dvejojau, ar studijuoti politikos mokslus (VU TSPMI), ar teisę.
Apsispręsti padėjo viena mergina, kuri studijavo politikos
mokslus ketvirtame kurse ir tuo metu dar nežinojo, ką
veiks baigusi studijas. Todėl norėdamas konkretumo pasirinkau studijuoti teisę Vilniaus universitete.
Kitas dalykas, paskatinęs rinktis būtent teisės studijas,
buvo tai, kad iki pat rugsėjo 1-osios šventės Teisės fakultete niekada nebuvau bendravęs su teisininku. Tad turėjau savitą teisininko įvaizdį: teisininkas man visada atrodė
žmogus, gebantis išspręsti sudėtingus klausimus ir įnešti
tam tikros tvarkos, kad procesai sklandžiai judėtų į priekį. Teisininko profesija man asocijavosi su Robino Hudo,
tvarkdario įvaizdžiu. Noras prisidėti prie teisingumo formavimo ir paskatino rinktis šį kelią.
Pamenu, kaip kartą, dar mokydamasis trečiame kurse, vakare pro savo kabineto kontoroje langą stebėjau
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Mažvydo biblioteką. Mintyse svarsčiau, kas būtų, jei būčiau
pasirinkęs mediko kelią. Būčiau trečio kurso studentas, galbūt dirbčiau kokiu sanitaru operacinėje. Dabar mano kelias kitas, žengiu juo pirmyn. Tikiu, kad pasirinkimas buvo
teisingas.
Vienas garsus psichologas, vedęs mokymus būsimiems teisėjams, yra pasakęs, kad teisininkai yra
bene labiausiai nusivylę savo profesija žmonės, kadangi dirbti ateina turėdami iliuziją išgelbėti pasaulį
nuo neteisybės, tačiau retai šį tikslą pasiekia. Ar Jūs
nenusivylėte pradėjęs dirbti? Ar vis dar manote, kad
teisininkas yra Robinas Hudas?
Iš tiesų, nenusivyliau. Sunkiai dirbant, turint atitinkamą žinių bagažą, kompetencijų, galima išspręsti ne vieną
iš pirmo žvilgsnio sunkiai išsprendžiamą klausimą. Net
ir artimame rate padėjęs išspręsti kažkokią, atrodo, neišsprendžiamą problemą jau gali padėti patikėti tam žmogui,
kad teisingumą galima pasiekti. Net ir tą statistikoje bei apklausose stebimą nusivylimą teismais, teisingumu apskritai
galima sušvelninti. Tas nusivylimas susideda iš daugelio
individualių atvejų. Ir jei gebėsi bent vieną atvejį pataisyti,

Studijuoti į Vilnių atvykau iš Kauno, sostinėje
neturėjau jokių giminių ar artimųjų, kurie
padėtų man čia įsikurti. Taip atėjo labai aiškus
supratimas, kad aš esu atsakingas už savo
gyvenimą ir turiu padėti sau pamatus.
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žmogui, susidūrusiam su neteisybe, grąžinsi gerą nuomonę, pozityvų mąstymą, tai jau yra labai daug. Negalima prisiimti atsakomybės už visas problemas, tačiau galima įdėti
maksimalias pastangas toje situacijoje, kurioje asmeniškai
dalyvauji.
Kita vertus, svarbu realistiškai ir objektyviai vertinti
save ir savo galimybes. Vos tik baigus studijas ir gavus diplomą naivu tikėtis, kad tuoj visas problemas išspręsi. Tam
reikia nemažai darbo ir pastangų.
Vienas geriausių VU studentų, studijos Londone
ir galiausiai Harvardo universitete (JAV). Kokios asmeninės savybės ir vertybės Jums padeda taip sėkmingai judėti į priekį?
Studijuoti į Vilnių atvykau iš Kauno, sostinėje neturėjau jokių giminių ar artimųjų, kurie padėtų man čia įsikurti. Todėl klausimų buvo daug – kaip susimokėti už būsto
nuomą, kaip prasimanyti pinigų pragyvenimui. Taip atėjo
labai aiškus supratimas, kad aš esu atsakingas už savo gyvenimą ir turiu padėti sau pamatus, įsikurti. Tokiu atveju
man beliko įdėti daug darbo ir pastangų mokantis. Jau nuo
mokyklos laikų supratau, kad išsilavinimas man turi duoti
žinių, gebėjimų, gerą įrankį, kurį galėčiau naudoti praktiniame darbe. Mačiau, kad universitete galima gauti stipendiją, dėl kurios aš ir dirbau, stengiausi. Stengtis įkvėpė
dar ir dėstytojas A. Taminskas, 2008 m. pasakydamas, kad
teisininkų yra per daug, o gerų teisininkų trūksta. Tai man
taip pat parodė, ką daryti – arba būti geru teisininku, arba
negaišti laiko universiteto suole. Studijų metu man pavyko
sukaupti daug gerų žinių ir gerai pasirodyti. Vis dėlto pats
įvertinimas nebuvo mano pagrindinis tikslas. Tikslas buvo
įgyti žinių, o jų įgijus pavyko pasiekti ir gerų įvertinimų.
Kalbėdamas apie vertybes pamenu, kaip profesorius
E. Šileikis paskutinėje savo paskaitoje, perskaitęs teisės aktą
apie vorus nariuotakojus, palinkėjo mums, studentams, nebūti vienas kitam vorais, o būti vienas kitam kurso draugais. Toks palinkėjimas atitiko ir mano vertybes, kadangi
studijų metu man buvo labai svarbu su kurso draugais bendrauti draugiškai, šiltai, pagarbiai. Tai, kad man pavyko būti
geru studentu, labai tikiuosi, buvo pasiekta per draugišką,
kolegišką judėjimą pirmyn, o ne per lipimą vienas kitam
per galvas. Ir advokatų kontoroje, kur darbuojuosi, turime
bendrą nuostatą, kad visa komanda turime būti kaip greitaeigis traukinys, kartu judantis į vieną tikslą.
Kokios buvo studijos Harvardo universitete? Kas
labiausiai iš ten praleistų metų Jums įstrigo?
Studijos Harvardo universitete iš tiesų labai skyrėsi nuo studijų Vilniaus universitete. Pavyzdžiui, Lietuvos
universitetuose įprasta, kad srautinių paskaitų metu diskusija nevyksta, kalba vien tik dėstytojai, o studentai konspektuoja. Harvardo universitete net ir srautinių paskaitų
metu dėstytojas ne dėsto savo medžiagą, o diskutuoja su
studentais, pakalbindamas kiekvieną iš atėjusių. Tai reiškia,
kad į paskaitą eidami studentai turi būti pasirengę ir gebėti
diskutuoti, analizuoti problemas.
Kitas dalykas, Lietuvoje studijų programos yra ganėtinai griežtai suformuotos. Harvardo universitete iš viso
yra apie 400 dalykų ir pats studentas renkasi, kuriuos iš jų
studijuoti. Tokia programos sudarymo tvarka lemia tai, kad
paskaitose susiduria vis kita, labai skirtingos patirties, įvairiapusiška bendruomenė. Tai labai praturtina, leidžia studentams mokytis vieniems iš kitų, įgyti patirties. Kartu su
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Užsienyje finansine prasme galima uždirbti
daugiau, bet yra kiti dalykai, kuriuos gauni tik
Lietuvoje. Kiek kainuoja pas mamą šeštadienio
rytą per pusryčius suvalgyti blynų su uogiene?
Patys blynai gal ir mažai verti, bet aplinka
kainuoja labai daug, verta tūkstančių.
manimi studijavo ne tik ką tik bakalauro studijas baigę studentai, bet ir daug patirties jau turintys specialistai, pavyzdžiui, dvejus ar trejus metus dirbę milijardines investicijas
valdančiuose investicijų fonduose, arba teisėjo ar valstybės
tarnautojo praktikos užsienio valstybėse sukaupę mokslo
draugai. Tokie bendrakursiai, pasidaliję savo patirtimi, labai
praturtina studijas ir leidžia įgyti gilesnių praktinių žinių.
Be to, tokiu būdu įgytas žinias galima lengviau pritaikyti
praktikoje.
Harvardo universitete studijuoja labai motyvuoti žmonės, suprantantys, kad mokslas yra didžiulė investicija.
Įkvepia ir tai, kad tą patį fakultetą yra baigęs JAV prezidentas B. Obama, šeši iš devynių JAV Aukščiausiojo teismo
teisėjų. Harvardo universitete studijavo ir vienas garsiausių JAV Aukščiausiojo teismo teisėjų a. a. A. Scalia. Įdomi
aplinkybė, kad man teko garbė gyventi tame pačiame bendrabučio aukšte, kaip ir teisėjui A. Scalia.
Kita vertus, vienas nutikimas parodė ir tai, kad įtampos taip pat būta. Kartą grįžęs po paskaitų studentų bendrabutyje išgirdau verkiančią studentę. Kai paklausiau, kas
atsitiko, ji ėmė tvirtinti, kad sugedo kompiuteris, o būtina
po kelių valandų išsiųsti rašto darbą. Problemą padėjau
išspręsti pasiūlydamas savo kompiuterį. Tačiau akivaizdu,
kad mergina buvo labai įsitempusi dėl tokios situacijos.
Justinai, kas paskatino po studijų Harvardo universitete, kur, atrodo, Jums vėrėsi plačios karjeros galimybės, grįžti dirbti ir gyventi į Lietuvą?
Jau išvažiuodamas studijuoti turėjau planą sugrįžti. Tuo
metu jau buvau susižadėjęs, tarėmės, kad grįšiu į Lietuvą.
Taip pat esu labai dėkingas advokatų kontorai, kuri vertina
mano žinias ir darbą. Tai man buvo svarbu apsisprendžiant
grįžti gyventi į Lietuvą. Iš tiesų, užsienyje finansine prasme
galima uždirbti daugiau, bet yra kiti dalykai, kuriuos gauni tik Lietuvoje. Kiek kainuoja pas mamą šeštadienio rytą
per pusryčius suvalgyti blynų su uogiene? Patys blynai gal
ir mažai verti, bet aplinka kainuoja labai daug, verta tūkstančių. Tokia prabanga, kur prie stalo susėdi su artimaisiais, gali mėgautis tik Lietuvoje. Branginu ryšį su mama,
broliais, kitais artimaisiais, todėl man miela būti Lietuvoje.
Taip pat man gera žinoti, kad tai yra mano šalis, mano valstybė. Štai ir pas jus šįryt į pokalbį eidamas jaučiau, kad einu
savo Gedimino prospektu, kuris man yra mielas. Turiu
savininkiškumo jausmą ir buvimas savame krašte nuteikia
teigiamai. Kita vertus, nereikia labai kritiškai žvelgti į tuos
žmones, kurie nusprendžia pakelti sparnus. Tik reikia galvoti, ką kiekvienas asmeniškai galime padaryti, kad žmonės
apsispręstų grįžti ir pasilikti gyventi Lietuvoje arba išlaikytų
artimus santykius su Lietuva.
Ar prisimenate savo pirmą susidūrimą su Lietuvos
teismais? Koks jis buvo ir kokį įspūdį paliko?
Pamenu pirmąjį teismo posėdį, kuriame dalyvavau kaip
atstovas. Tuo metu dar nebuvau advokato padėjėjas, bet
galiojusios Civilinio proceso kodekso nuostatos man leido
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dalyvauti procese ir atstovauti klientui kartu su advokatu.
Taigi kartu su advokatu R. Audzevičiumi atstovavome
Jėzuitų provincijai, kuri kreipėsi į mane, Jėzuitų gimnazijos
absolventą, pagalbos. Pamenu, dieną prieš teismo posėdį
aš universitete gyniausi savo magistrinį darbą. Iš karto po
gynimosi pradėjau rengtis kitą rytą turėjusiam vykti teismo
posėdžiui. Kadangi tai buvo pirmas teismo posėdis, kai
atstovavau teisme, o byla didelės apimties, jaučiau didelę
atsakomybę, pasirengimas užtruko iki kitos dienos ryto.
Taip nemigęs nuėjau į savo pirmąjį teismo posėdį. Šią bylą
nagrinėjo teisėja O. Gasiulytė, kuri man paliko labai inteligentiškos, pagarbiai su proceso dalyviais bendraujančios
teisėjos įspūdį. Toks įspūdis apie Lietuvos teismus man ir
išliko – teigiamas.
Domitės technologijų, naujovių įtaka teisinei sistemai. Kaip manote, su kokiais didžiausiais iššūkiais
šioje srityje susiduria Lietuvos teismų sistema ir kokių turi privalumų?
Mano nuomone, Lietuvos teismų aukštas profesionalumo lygis ir judama į priekį.
Labai didelis laimėjimas yra eteismai.lt sistema. Tai
didelis proceso pagreitinimas, padedantis išvengti daug
techninio darbo. Kai tik pradėjau dirbti advokatų kontoroje, mano pagrindinis darbas buvo parengti advokatui
bylą taip, kad ji būti analogiška bylai, esančiai teisme (sudėlioti procesinius dokumentus, juos sunumeruoti ir pan.).
Tai būtina norint daryti tikslias nuorodas į bylos medžiagą
procesiniuose dokumentuose ar teikiant paaiškinimus žodžiu. Tai pareikalaudavo daug laiko ir darbo išteklių. Dabar
tą patį darbą galima padaryti vienu mygtuko paspaudimu
elektroninėje sistemoje. Tai didelis patogumas.
Be to, ši sistema leidžia nebūti prisirišusiam prie pašto,
o tai labai trukdė mobilumui. Šiuo metu tenka dalyvauti
procese, kur ilgamete praktika pagarbą užsitarnavęs advokatas pasakojo, kad jo jauni kolegos netiki, jog jis, išvažiavęs žvejoti į užsienį, pateikė teismui ieškinį kliento vardu.
Apskritai procesas darosi daug lankstesnis. Štai neseniai
teko dalyvauti byloje, kai žmogus buvo apklausiamas naudojantis programine įranga, nuotoliniu būdu.
Nors gyvenimas teismuose nuo į priekį sparčiai žengiančių techninių galimybių atsilieka, naivu tikėtis, kad vos
atsiradusi nauja technika iš karto bus diegiama valstybinėse
institucijose. Kita vertus, išmanumas, nors ir mažais žingsneliais, tikrai atsiranda.
Mūsų laikų iššūkis yra alternatyvus ginčų sprendimas,
kurį mes turime įsileisti. Dar prieš dešimtmetį taip nebuvo
vertinama verslo etika, todėl labai intensyvus bylinėjamasis
buvo įprasta praktika. Pastaraisiais metais verslo subjektai

14

TEISMAI.LT

Ginčo sprendimas neturėtų būti gyvenimo
dvikova, priešingai, tik konkretaus konflikto
išsprendimas.
supranta, kad nors ir kilo ginčas, tačiau su oponentu, organizacija, įmone reikės bendrauti ir toliau. Todėl ginčo
sprendimas neturėtų būti gyvenimo dvikova, priešingai, tik
konkretaus konflikto išsprendimas. Siekiant išlaikyti gerą
emocinį konfliktuojančių šalių santykį, reikėtų ieškoti būdų
jį spręsti draugiškai, taikiai. Šalys turi aiškiai suvokti, kokį
konkretų konfliktą nori išspręsti, ir judėti į priekį. Teko
dalyvauti teismo atliktoje mediacijoje ir susidarė įspūdis,
kad kartais trūksta žinių, gebėjimų padėti šalims išspręsti
ginčą taikiai. Ir vien gerų norų čia nepakanka. Todėl erdvė, kurioje galima tobulėti, yra mediatorių parengimas.
Esu baigęs Harvardo universiteto mediacijos mokymus,
medijavau ginčus dėl nedidelių sumų Masačusetso teismuose. Pamačiau, kaip rimtai į mediaciją žvelgiama šioje
valstybėje. Pavyzdžiui, po mediacijos sesijos kiti kolegos iš
mediacijos programos skambindavo šalims, prašydavo jų
atgalinio ryšio: įvertinti, ar šalys jautėsi suprastos, išklausytos ir pan.
Be abejo, iššūkis yra ir teismų darbo krūvis, kuris iš tiesų yra per didelis, ypač pirmosios instancijos teismuose.
Artėja šv. Kalėdos, Naujieji metai – laikotarpis,
kai norisi kelti naujus tikslus ir siekius. Justinai, ko
palinkėtumėte teismų bendruomenei ir sau?
Teismų bendruomenei norėčiau palinkėti kantrybės,
kad didelis darbo krūvis neužgožtų teigiamo entuziazmo. Taip pat norėčiau palinkėti ir nuolatinio tobulėjimo.
Teisėjų, teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių darbas
yra labai sunkus ir atsakingas. Linkiu jį dirbant neprarasti
noro tobulėti, kad pagreitis, kuris yra prisiimtas tiek diegiant elektronines naujoves, tiek per kasdienį teisėjų lankstumą, atvirumą visuomenei, neišblėstų. Taip visa teisinė
aplinka taps skaidresnė ir atviresnė visuomenei. Na, o sau
linkiu darbštumo, nesustoti, judėti į priekį. Greta intensyvaus praktinio darbo šiuo metu esu ir doktorantas, tad pagrindinis tikslas susijęs su studijų baigimu.
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Jonas Prapiestis
Sauliaus Žiūros nuotr.

AKTUALUSIS INTERVIU

Jonas
Prapiestis –
asmenybė,
prisilietusi
prie istorijos

Dovilė Bružaitė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantė

„Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad <...> nuo
šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė“ – šiais žodžiais pradedamas 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. Aktą, kuriuo skelbiamas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas, pasirašė Aukščiausiosios Tarybos deputatai, vienas iš jų – Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs Lietuvos Respublikos teisingumo ministras profesorius Jonas Prapiestis.

J

J. Prapiesčiui teko dirbti visų valdžių – leidžiamosios,
vykdomosios, teisminės – institucijose, iš arti stebėti
teisinės valstybės kūrimo procesus ir juose dalyvauti. Buvęs
Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
teisėjas yra apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidento
dekretu Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, o 2017 m. jam įteiktas pirmasis Teismų sistemos apdovanojimas „Už nuopelnus teismų sistemai“. Su šia neeiline
asmenybe kalbamės apie teisę kaip pašaukimą, teisingumo
sampratą ir iššūkius bei pasiekimus įgyvendinant reformas.
Esate aukštos kvalifikacijos žmogus ir išskirtinė
asmenybė. Kaip tapote teisininku, kodėl pasirinkote
būtent šį kelią?
Visada būdavo labai gera, kai pajusdavau, kad kam nors
reikalinga mano pagalba, o aš galiu padėti. Todėl mokykloje vis dažniau kildavo mintis studijuoti mediciną. Tačiau
viską keitė tai, kad prieš kraują, žaizdas esu bejėgis. Tada
nusprendžiau, kad advokatas, teisėjas ir kiti teisininkai yra
tie asmenys, kurie visuomenei labai reikalingi ir gali padėti
iškilus problemoms ar net ištikus nelaimei.
Per ilgą karjerą teko dirbti visų valdžių – leidžiamosios, vykdomosios, teisminės – institucijose, iš arti
stebėjote teisinės valstybės kūrimo procesus ir pats
juose dalyvavote. Kokias vidines problemas įžvelgėte
anuomet, kokie buvo tuometiniai iššūkiai, palyginti
su iššūkiais ir problemomis, su kuriomis susiduria
dabartinė teisinė sistema?
Kalbant apie laikotarpius, kai dirbau Aukščiausiosios
Tarybos Teisinės sistemos komisijos pirmininku, o vėliau
– teisingumo ministru, jie buvo nepakartojami: iš esmės ir

teisines institucijas, ir teisę reikėjo kurti iš naujo arba pritaikyti atkurtai nepriklausomai valstybei. Visa tai reikėjo daryti labai greitai, kai kuriuos įstatymus rašant ir naktimis, o
kai kuriuos, ką tik priimtus, nedelsiant skelbti per televiziją,
nes taip buvo siekiama sustabdyti, pavyzdžiui, priešiškos
„Jedinstvo“ organizacijos, kenkėjiškus veiksmus.
Netrūko ir išorinio poveikio, trukdžių, pavyzdžiui,
Maskva dėjo daug pastangų žlugdydama nacionalinės prokuratūros veiklą: rėmėsi sovietine vidaus reikalų kariuomene, užėmė šalies prokuratūros pastatą, atsiuntė savo
generalinį prokurorą ir t. t. Tačiau visa tai buvo sėkmingai
įveikiama suvokiant savo darbo svarbą, prasmę, tuo metu
vyravo dvasinis visos tautos pakilimas, nuoširdus patriotizmas, kuris vienijo teisininkus (ir jaunus, ir patyrusius).
Labai svarbu ir tai, kad teisininkais buvo pasitikima, o jų
profesionalumas buvo vertinamas, tarkim, Aukščiausiojoje
Taryboje iš esmės visi svarbiausi teisės aktų projektai nebuvo priimami neišklausius Teisinės sistemos komisijos
nuomonės, panašiai buvo vertinamos ir Teisingumo ministerijos išvados tuometinės Vyriausybės posėdžiuose.
Viena iš pagrindinių problemų dabartinėje teisinėje sistemoje – nesibaigiančios reformos. Neretai jos skelbiamos
tik dėl to, kad nauja atėjusi valdžia įsiamžintų „sukūrusi“
tai, kas iš esmės jau yra ir seniai veikia, arba „išgelbėtų“ tai,
ko jau nebėra ir nebereikia. Pretendentas į bent kiek aukštesnį postą paprastai turi prižadėti, kad viską pertvarkys,
daug ką atleis iš darbo ir pan. Apskritai teisinės sistemos

Teisę reikėjo kurti iš naujo arba pritaikyti atkurtai nepriklausomai valstybei. Visa tai reikėjo
daryti labai greitai, kai kuriuos įstatymus rašant
ir naktimis.
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raidoje trūksta visa apimančio ir tikrai sistemiško požiūrio: atskiros teisinės institucijos „reformuoja save“, neretai
mėgdžiodamos kažkur girdėtą, matytą ir t. t. Tai pasekmė
to, kad visa teisinės sistemos reformos eiga, rezultatai
Seime paskutinį kartą buvo svarstyti 1998 metais. Ne mažesnė bėda – vis dažnesnė iš esmės mėgėjiška, proginė, populistinė, atskirų teisės šakų sistemos (pvz., baudžiamosios
justicijos) nepaisanti teisėkūra. Atrodo, kad šiame procese
vis mažiau reikia tos srities specialistų profesionalų. Deja,
kas gali paneigti, kad tokiai situacijai apibūdinti tinka dar
prieš šimtmetį mirusio, bet taip ir nepalaidoto „klasiko“
žodžiai, jog valstybę valdyti, taigi ir įstatymus kurti gali bet
kas.
Kaip buvo suprantama sąvoka „teisingumas“
tuomet, kai prisidėjote prie teisės kūrimo Lietuvoje,
ir kaip ji suprantama dabar? Kas Jums pačiam yra
teisingumas?
Manau, kad teisingumas iš esmės visą laiką buvo suprantamas taip pat, tik jo vykdymas gali būti vertinamas
skirtingai. Man teisingumas – tai sprendimas byloje, kurį
lemia bylos medžiaga ir įstatymo galia, o ne norai, nuotaikos, taip pat tai jausmas, kai esu tikras, kad dėl savo
sprendimo niekada nebus gėda ne tik man, bet ir mano
kolegoms, vaikams, artimiesiems.
Dėstote universitete, prisidedate prie jaunosios
teisininkų kartos ugdymo. Kokie yra šių dienų teisininkai, kokie jų siekiai, svajonės, tikslai?
Jaunimas nuostabus: veržlus, talentingas, be galo smalsus. Manau, kad Vilniaus universiteto pirmame kurse teisininkai, prisiekę niekada nepadaryti gėdos savo Alma Mater,
šios priesaikos nedvejodami laikysis visą gyvenimą.
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę 1992–1996 m.
buvote Lietuvos Respublikos teisingumo ministru.
Jums vadovaujant Teisingumo ministerijai buvo atlikta teismų reforma, sukurti apygardų ir Apeliacinis
teismai, reorganizuotas Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas. Kaip tuomet sekėsi įgyvendinti šias
reformas?
Šviesaus atminimo Respublikos Prezidentas Algirdas
Brazauskas 1994 m. pradžioje nurodė, kad iki 1995 m.
sausio 1 d. turi būti sukurta Konstitucijoje numatyta bendrosios kompetencijos teismų sistema. Nors Teisingumo
ministerijoje tuo metu dirbo apie 70 darbuotojų, mažiau
nei per metus buvo parengta visa teismų reformai būtinų
teisės aktų projektų sistema, numatyti galimi naujų teismų
vadovai, teisėjai, parengtos būtinos materialinės sąlygos
naujų teismų veiklai ir t. t.
Supratome savo darbo svarbą, prasmę, dominavo pakili optimistinė nuotaika, santarvė – rengdami teisės aktų
projektus visada galėjome kreiptis pagalbos į Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkus, Teisės institutą, visus teismus. Nemažiau svarbu buvo ir tai, jog Respublikos
Prezidentas pažadėjo visapusišką paramą ir sutiko su mūsų
prašymais, kad Aukščiausiojoje Taryboje su teismų reforma susiję įstatymai būtų svarstomi ir priimami „be eilės“,
kad būtų užtikrintas finansavimas bei pagalba gaunant ar

Man teisingumas – tai jausmas, kai esu tikras,
kad dėl savo sprendimo niekada nebus gėda
ne tik man, bet ir mano kolegoms, vaikams,
artimiesiems.
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statant pastatus naujiems teismams, kad kandidatus į teismų
vadovus, teisėjus parinktų ir Prezidentui teiktų Teisingumo
ministerija (pasitarusi su teismų pirmininkais), o politikai į
šį procesą nesikištų. Viskas buvo ištesėta ir naujųjų teismų
vadovai Pranas Kūris, Vytautas Milius, Vladas Nikitinas
(vėliau – Albinas Sirvydis), Albertas Milinis, Vaclovas
Birbilas, Tomas Zdanavičius, Rasa Valentinienė per neįtikėtinai trumpą laiką „suderino“ teismų kolektyvus darbui.
Suprantama, teismuose daug ko trūko, ir apskritai sistema
buvo nauja, daug ko reikėjo mokytis ir išmokti. Todėl buvo
kreiptasi į žurnalistus, prašant kurį laiką tolerantiškai vertinti naują situaciją, galimus nesklandumus. Žavėjo žurnalistų supratingumas ir geranoriškumas.
Suprantama, kad taip sėkmingai vykstanti reforma
gadino nuotaiką opozicijai, todėl visaip buvo trukdoma
sudaryti normalias darbo sąlygas Apeliaciniam teismui,
Vilniaus apygardos teismui. Pavyzdžiui, Teisingumo ministerijos Finansų ir ūkio departamento direktorė Gertrūda
Tumelienė ne vieną mėnesį prašė, įtikinėjo, derėjosi su
protestuotojais, kurie nenorėjo įleisti teismų į savo darbo
vietą – buvusį KGB pastatą (kurį dar Gedimino Vagnoriaus
Vyriausybė perdavė Teisingumo ministerijai naujiems teismams įkurdinti), kad būtų „atkovotas“ (išsipirktas) centrinis įėjimas į šį pastatą ir būtų pradėtos restauruoti salės,
unikalios durys, laiptinė ir t. t. Dėl teismų reformą reguliuojančių teisės aktų konstitucingumo pirmiausia konservatorių – Aukščiausiosios Tarybos deputatų – pastangomis buvo kreiptasi į Konstitucinį Teismą. Laukdamas
Konstitucinio Teismo 1994 m. gruodžio 22 d. nutarimo
su savo jaunaisiais bendražygiais viceministru Gintaru
Švedu, padėjėju Armanu Abramavičiumi, Personalo skyriaus viršininke Danute Gasiūniene ir kitais juokavau,
kad, jei pralaimėsime šią bylą Konstituciniame Teisme, tai
Kalėdas švęsime jau ne ministerijoje, o grįžę į universitetą.
Konstitucinis Teismas savo 1994 m. gruodžio 22 d. ir 1995
m. gruodžio 6 d. nutarimais konstatavo, kad sukurta nauja
teismų sistema yra konstitucinė.
Kokiais projektais ar veiklomis labiausiai didžiuojatės?
Didžiuojuosi signataro ir teisingumo ministro veikla.
Labai džiaugiuosi Vilniaus universiteto rektoriaus man
įteiktu diplomu „Universiteto metų dėstytojas“, ypač vertinu Teismų sistemos apdovanojimą „Už nuopelnus teismų
sistemai“.
Kokios vertybės Jums gyvenime yra svarbiausios?
Šeima, padorumas, pagarba žmonėms, patriotizmas,
valstybiškumas.
Esate pasiekęs profesinių aukštumų, ar turite kokių profesinių siekių? Kokie Jūsų asmeniniai tikslai?
Kartu su baudžiamosios justicijos katedros kolegomis Gintaru Švedu, Armanu Abramavičiumi, Egidijumi
Bieliūnu parašyti naują baudžiamosios teisės vadovėlį.
Kokių savybių reikia tokiems pasiekimams? Ar tai
paveldima, ar to išmokstama?
Atkaklumo, ryžtingumo, savigarbos, realaus savo galimybių įvertinimo, gebėjimo atrinkti tikruosius draugus.
Daug kas paveldima, daugiausia – išmokstama, išugdoma
šeimoje.
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Ryčio Šeškaičio nuotr.

Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja

Andrius Tapinas – televizijos laidų vedėjas, fantastinių knygų autorius, žmogus, pradėjęs diegti naujas priemones žiniasklaidoje, kur atvirai ir drąsiai kalba apie tai, kas Lietuvoje skauda, ir tai, kas džiugina. Pilietiškumo ir
patriotiškumo idėjų skatintojas, savo iniciatyvomis užkrėtęs jaunąją šalies kartą, prisipažįsta kartais perlenkiantis
lazdą, tačiau dirbantis turėdamas aiškią misiją.
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Nerami širdis – toks įspūdis susidaro matant
Jus TV ekrane, drąsiai imatės iššūkių ir keliate juos
kitiems. Ar visada toks buvote? Koks esate asmeniniame gyvenime, šeimoje? Ar nepasiilgstate ramaus
gyvenimo?
Jūs mane labai tiksliai apibūdinote – neramios sielos.
Tai gali būti ir malonus, ir šiek tiek negatyvus komplimentas. Kiekvienas gali susidaryti savo nuomonę. Aš jau nuo
mokyklos laikų negalėjau nusėdėti vietoje ir žinojau, kad
man nepakaks to standartinio sudėlioto gyvenimo, t. y.
darbas, šeima, laisvalaikis. Visada žinojau, kad imsiuosi
kažkokių papildomų dalykų – ar darbų, ar veiklų, ar projektų. Maniau, kad tai tiesiog tas jaunatviškas maksimalizmas,
būdingas tam tikram laiko tarpui, bręstant randama kitų
prioritetų. Turbūt ir visi kiti, ir aš pats irgi įsivaizdavau, kad,
na, ateis trisdešimt, keturiasdešimt metų ir jau tikrai turėsiu
susitupėti, kad vis tiek ir tos energijos turėtų pradėti mažėti, ir ateis tas noras ant lovos pagulėti, televizorių dažniau
pažiūrėti. Ir jei kas nors man prieš kokius penkerius metus
būtų pasakęs, kad atsidursiu tokioje situacijoje, kokioje esu
dabar, sulaukęs 40-ies, ir iš principo pertvarkysiu savo požiūrį į darbą, diegsiu visiškai naujas priemones žiniasklaidoje, būčiau suabejojęs. Na, regis, šiuo atveju pasireiškia
akumuliatoriaus efektas – kuo daugiau darai, tuo daugiau
tave tai įkrauna.
Jūsų profesija įpareigoja daug bendrauti su įvairiais žmonėmis, kiekvienas jų turi savo būdą komunikuoti, reikšti mintis. Jūsų auditorija, su kuria bendraujate, matyt, dažniausiai nėra lengva. Su kokiais
žmonėmis bendrauti Jums lengva ir gera? O su kokiais įdomu?
Na, mano profesija tokia, kad neturiu sunkumų bendrauti su bet kokiais žmonėmis. Vis dėlto įdomiausia bendrauti su žmonėmis, kurie labai serga už kokį nors dalyką.

Galbūt turi hobį, dėl kurio yra pametę galvą, galbūt politinę mintį, kuri jiems yra labai svarbi, ir panašiai. Man labai įdomu bendrauti su žmogumi, kuris kažkuo dega, nors
nebūtinai turiu su juo sutikti, jo nuomonė gali būti netgi
priešinga mano paties įsitikinimui, ypač jeigu tai tam tikri
politiniai, visuomeniniai dalykai. Jei žmogus yra aktyvus,
bando įtikinti, užkrėsti savo idėja, nesvarbu, yra veganas,
lenktynininkas arba kažkas kitas, jo klausydamasis pasisemiu energijos. O susitikęs su žmonėmis, kurie to neturi,
pavyzdžiui, lyg ir skaito knygas, bet nelabai gali papasakoti,
kuri mėgstamiausia, ir pan., suprantu, kad tas bendravimas
gali būti labai trumpas.
Neabejoju, jog yra tekę bendrauti ir su teisininkais. Galbūt esate pastebėjęs, kuo šios profesijos
žmonės išsiskiria kaip pašnekovai?
Taip, iš tiesų yra keli bruožai. Nors nesu bendravęs
su dešimtimis tūkstančių teisininkų, galiu pasakyti, jog
pirmiausia jie yra labai pavaldūs logikai ir visur ieško loginio paaiškinimo, loginės grandinės, jiems labai svarbu
matyti įvairių įvykių priežastis ir pasekmes. Kalbindamas
žmones, bendraudamas su jais truputėlį formaliau, pastebėjau, kad teisininkai ir mokslininkai – tai dviejų profesijų
atstovai, kuriems labai reikia mokytis kalbėti su paprastais žmonėmis. Mes net turime tokį terminą „paauglių
kalba“ – žmonės, matyt, įsivaizduoja, jog ir kiti yra jų lygmens, jie automatiškai suponuoja, kad aš esu labai gerai
susipažinęs su teisės aktais, kodeksais ir t. t. Lygiai taip
pat kalba ir mokslininkai, kai jų paprašau paaiškinti, ką jie
daro. Jie paaiškina taip, kad iš viso nieko nebesuprantu.
Tada prašau paaiškinti paprasčiau, jie bando, tačiau jiems
tai gana sudėtinga. Kita vertus, pastebimas ir tarsi nenoras
nusileisti iš tokio aukšto profesinio lygio ir pabandyti kalbėti kiek įmanoma paprasčiau.
Reikia pripažinti, kad Vakarų pasaulyje norint būti
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ekspertu, viešuoju kalbėtoju, kviečiamu į žiniasklaidą, tam
tikras televizijos laidas, ir kurti kapitalą ne tik savo bendruomenei, bet ir už jos ribų, būtinas viešojo kalbėjimo
įgūdis. Jo daugeliui Lietuvos teisininkų reikėtų pasimokyti.
Tai nėra talentas, na, išskyrus mažumą žmonių, kurie tai
geba daryti nuo gimimo. Manau, kad tai yra įgūdis, kurio
tikrai galima išmokti viešojo kalbėjimo, bendravimo kursuose. Mano nuomone, jis būtų naudingas visiems, o ypač
teisininkams, mokslininkams, tiksliųjų mokslų atstovams.
Manau, kad Nacionalinės teismų administracijos rengiami bendri su žiniasklaida projektai, kai žurnalistai keičiasi vaidmenimis su teisininkais, yra puikios ir reikalingos
iniciatyvos. Tikrai sutinku, kad šioje vietoje nereikia nusiprimityvinti, nes būtent to daug kas baiminasi, tačiau svarbu
pripažinti, jog tavo žinios ir patirtis turi būti suprantami
kuo didesniam žmonių ratui.

Vakarų pasaulyje norint būti ekspertu, viešuoju kalbėtoju, kviečiamu į žiniasklaidą, ir kurti
kapitalą ne tik savo bendruomenei, bet ir už jos
ribų, būtinas viešojo kalbėjimo įgūdis. Jo daugeliui Lietuvos teisininkų reikėtų pasimokyti.
Norėdamas plačiai skleisti žinią, turi būti įdomus masei. Savo laidas kuriate plačiajai auditorijai.
Kaip galėtumėte apibūdinti tipinį šios laidos žiūrovą,
savo auditoriją? Kokie jos lūkesčiai valstybės atžvilgiu? Kokią pagrindinę žinią savo turiniu siekiate jai
perduoti?
Atėjus į visiškai naują erdvę, o „YouTube“ mums ir
visam pasauliui vis dar yra nauja erdvė, ypač lyginant su
tradicine žiniasklaida, visada labai įdomu sužinoti, koks
yra tos laidos žiūrovas. Esame atlikę nemažai tyrimų, todėl
galiu apibendrinti: sąlyginai jaunas 23–25 metų žiūrovas,
išsilavinęs, gaunantis neblogas pajamas; didžioji jų dalis gyvena didmiesčiuose. Įdomu tai, kad antra pagal dydį žiūrovų grupė yra užsienio lietuviai, kuriems mūsų laida yra tarsi
savotiškas kaleidoskopas to, kas vyksta Lietuvoje. Taip pat
dar reikėtų pridurti, kad mūsų žiūrovams įdomūs politiniai
procesai, jie nepakantūs korupcijai. Daugelis jų supranta,
kad dalis ir regioninės, ir nacionalinės žiniasklaidos yra ta
švelnesnė korupcijos forma – tai atsiskleidžia tiek bendraujant su verslu, tiek analizuojant ES švietimo projektus.
Lūkesčiai yra ganėtinai aukšti, mūsų rėmėjai mums
nuolat kelia tam tikras sąlygas. Pasitaiko, kad kažkas, ką
mes papasakojome savo laidoje, neatitinka tam tikrų jų
įsitikinimų ir tai gali būti išsakoma labai viešai, nurodant,
kad bus nutrauktas susitarimas, ir t. t. Taigi tas ryšys yra
abipusis, ne visada pozityvus, kartais būna ir gana rimtų
diskusijų. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad,
matyt, keičiasi pats naujienų vartojimas, vis daugiau žmonių nebeturi laiko ir noro vartyti 50 straipsnių, kol ras juos
dominantį, arba laukti televizijos žinių ir gauti tokią labai
subalansuotą neutralią informaciją. Žmonės nori kartu ir
informacijos, ir pramogos, todėl pasaulyje vis populiaresnė tampa satyra – žanras, į kurį visa tai sutelpa. Lietuvoje
šiuo metu jis ypač populiarus. Tai ir yra mūsų pagrindinis
sėkmės faktorius, nes neturėdami jokio nuolatinio finansavimo išsilaikėme jau 1,5 metų.
Mes šnekame labai atvirai, neturime jokių autoritetų,
jokių baimių, kartais galbūt perspaudžiame lazdą, būna ir
taip. Tad stengiamės įvertinti, ką padarėme negerai. Būna,
kad ir atsiprašome. Turbūt tas laisvumas, ta drąsa kalbėti ir
imponuoja mūsų žiūrovui.
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Aktyviai komunikuojate socialiniuose tinkluose,
kur dažnai negailite kritikos visuomenės veikėjams.
Pasigirsta nuomonių, kad tokia komunikacija skaldo
visuomenę. Teigiama, kad žmonės klysta ir tai normalu, todėl niekas neturi teisės spręsti apie jų teisumą ar paklydimus. Kaip vertinate tokį požiūrį?
Žinote, kiekvienas atvejis yra individualus. Klaidų visi
darome. Įsivaizduokime, kad žmogus padarė klaidą dėl
nežinojimo ar panašiai. Jis atsiprašo, kad perlenkė lazdą,
tą ir mes patys stengiamės daryti. Šiuo atveju būtų sunku
suprasti kažkokių linčo teismų, raganų medžioklių ir panašių dalykų paiešką. Mūsų visuomenė, kaip ir kiekvienoje
demokratinėje valstybėje, greitai užsiplieskia, bet greitai ir
atsileidžia. Tačiau jeigu tu meluoji, išsisukinėji, jeigu elgiesi piktybiškai, tada neverta tikėtis, kad tave lengvai nuims
nuo kabliuko. Ir jei anksčiau tai buvo labiau politikų, kurie
visada buvo viešojoje erdvėje, gyvenimo dalis, tai dabar tai
tampa kiekvieno iš mūsų dalimi, nes visi tampame viešais
asmenimis.
Tai, ką tu penktadienį galbūt išgėręs ne vieną taurę
vyno parašei feisbuke, tampa tavo viešosios informacijos
sklaida. Ir tai yra labai didžiulis bendravimo, komunikacijos
paradigmos pasikeitimas. Ne veltui reikia mokytis tą suprasti. Dažnai kritikai sako: tai ką, mums reikia mokytis
nuslėpti savo nuomonę kaip Sovietų Sąjungoje? Visiškai
ne, atvirkščiai, socialiniai tinklai leidžia mums laisvai reikšti
savo nuomonę. Vis dėlto reikia suvokti, jog ir kiti turi teisę
į nuomonę, todėl kyla visuomeniniai debatai. Ar tie debatai skaldo visuomenę? Viena vertus, taip, bet atkreipkime
dėmesį, kiek pasaulyje yra nesusiskaldžiusių visuomenių?
Labai nedaug, ir aš nežinau, ar mes norime nesusiskaldžiusiose visuomenėse gyventi. Pagrindinis demokratijos variklis – rinkimai – turbūt yra pats didžiausias šalies
skaldytojas. Ir JAV skyla į dvi dalis kas ketverius metus, ar
tai būtų B. Obama prieš Dž. Makeiną, ar H. Clinton prieš
D. Trumpą. Šalis skyla: debatai, diskusijos, pykčiai, o po to
ieškoma sąlyčio taškų. Tai nuolatinis procesas – skaldymas
ir klijavimas. Ir šiandien mes galime būti susiskaldę, sakyti,
kad ne, jau šitam tai aš rankos niekada nepaduosiu, tačiau
po kokio nors pilietinio veiksmo, būdingo ir vienam, ir kitam žmogui, gali išaiškėti, kad, nepaisant visiškai skirtingų
nuomonių vienu klausimu, kitoje srityje požiūriai visiškai
sutampa, esame vienoje valtyje. Kol tie klausimai yra tokie
kertiniai, mūsų pilietiškumui, valstybingumui ir demokratijai, manau, tai yra tik gerai.
Pervargusi, susiskaldžiusi, nesolidari visuomenė, kuriai trūksta pasitikėjimo, supratimo, užuojautos, – dažnai tokiais žodžiais šiandien apibūdinama Lietuvos visuomenė. O kokią Lietuvą matote
Jūs? Kokias vertybes mes puoselėjame, o ko vis dar
trūksta?
Lietuva – tai visiškai normalus, įprastas, sveikas politinis ir visuomeninis paauglys, kuriam 27-eri metai. Tai visiška paauglystė. Jis dar neturi patirties, daro klaidų, maištauja, bet kartu yra energingas, aktyvus, smalsus. Žinote, kai
Lietuvoje mes dažnai skundžiamės, kad čia ir tas blogai,
ir anas blogai, manau, verta pakeliauti. Pastaruoju metu
daug keliauju ir tai padeda pamatyti, kad turime daug pranašumų. Aš nekalbu apie Baltarusiją, Rusiją, minty turiu
kitas Europos Sąjungos šalis. Neseniai man teko bendrauti
ir su lietuvių bendruomene Didžiojoje Britanijoje. Jie turi
turbūt kokių dvylika priežasčių, kodėl Anglijoje gyventi geriau, vis dėlto jie lygiai taip pat lengvai gali pateikti ir dvylika priežasčių, kodėl geriau yra Lietuvoje. Štai amerikiečių
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Kai Lietuvoje mes dažnai skundžiamės, kad
čia ir tas blogai, ir anas blogai, manau, verta pakeliauti – tai padeda pamatyti, kad turime daug
pranašumų.
investuotojai sako: jūs nesuprantate, kokiais šviesos greičiais jūsų valstybėje viskas keičiasi, gal dėl to greičio jūs
kartais patys ir kenčiate... Tad mano požiūris tikrai pozityvus, aš labai pozityviai žvelgiu į augančią kartą, o vienas
pagrindinių mūsų tikslų dabar turėtų būti padėti tai kartai
užaugti Lietuvoje, suteikti jai įrankius veikti, nes ši karta
bus puiki.
Emigracija vienų įvardijama kaip dramatiška problema, kiti ramina, kad tai pasauliniai procesai, siūlo
kalbėti apie globalią Lietuvą ir laisvo žmonių judėjimo teikiamus privalumus. Kurią pusę palaikote Jūs?
Mano nuomone, tai absoliučiai neišvengiamas procesas. Kalbos apie tai, kad ją reikia sustabdyti ir pan., dabar
tėra populistiniai kliedesiai. Pagrindinis darbas – bent šiek
tiek iki protingos ribos sumažinti neigiamą išvažiuojančių
ir atvažiuojančių žmonių balansą. Tai pavyko padaryti estams. Reikia susidėlioti strategiją, kaip mes bendrausime su
užsienio lietuviais, tais žmonėmis, kurie išvažiavo gyventi
į užsienį, tačiau vis tiek yra lietuviai – ką jiems pasiūlysime
ir ką galėsime iš jų gauti – ar tai būtų finansai, know-how, ar
dar kažkas. Tad mano požiūris daugiau orientuotas į taikymąsi ir vienijimąsi, nes šios dvi grupės Lietuvoje dabar
apsipykusios, tapusios kažkokių sąskaitų, politinių nuoskaudų įkaitėmis. Tai žaizda, kurią galima užgydyti.
Pastaruoju metu Lietuvoje vis drąsiau ima skleistis patriotiškumą skatinančios iniciatyvos. Laisvės
TV „Mūsų mažos pergalės“ – vienas tokių projektų, kai bandoma į dienos šviesą ištraukti ir parodyti
tai, kas Lietuvoje yra gero. Ar gražių istorijų poreikis
tikrai egzistuoja? Ką tai byloja apie mūsų visuomenę? Ar žmonės linkę dalytis, pasidžiaugti savo gerais
darbais – juk sakoma, kad geri darbai daromi tyliai?
Aš pabrėžčiau ne tik mūsų „Mažas pergales“, bet ir kitą
mūsų laidą „Ačiū, Mokytojau“, kurioje mokytojo profesiją
atskleidžiame kaip labai svarbią, formuojančią nežinomas
asmenybes. Žmonės linkę džiaugtis, dalytis, mėgsta dėmesį. Problema kita – tokio poreikio nėra. Jeigu mūsų kanalas būtų orientuotas tik į komercinius rodiklius, peržiūras,
tokių laidų nerodytume, nes jos neatsiperka, jos mums
kainuoja pernelyg brangiai. Gražias ir geras istorijas apie
žmones, kurie dirba, kuria valstybei, moko, dalijasi, žiūri
maždaug dvylika kartų mažiau žmonių nei mūsų pasišaipymus iš politikų. Gražių, gerų naujienų poreikis visada
yra mažesnis. Vis dėlto mes esame visuomeninis kanalas,
todėl žmonės, kurie mus remia, iš mūsų šito tikisi, ir šios
laidos yra neliečiamos. Mes žinome, kad jos niekada nebus
tokios žiūrimos kaip kitos mūsų laidos, tačiau jos atspindi mūsų požiūrį į visuomeninius dalykus. Tegul valdžia,
valstybė, Europos Sąjunga daro makroprojektus, o mes
turėsime savo mikroprojektus. Ir jei nors keli iš tų penkių tūkstančių šias laidas žiūrinčių žmonių nuspręs kažką
daryti mūsų valstybei, jeigu iš susitikimų su dviem šimtais
vaikų bent trys nuspręs daugiau skaityti knygų, bus geresni
piliečiai ir pagalvos apie tolesnę ateitį Lietuvoje, savo tikslą
jau būsime pasiekę. Mes nekeliame sau grandiozinių tikslų
pakeisti valstybę, sukurti vaizdingą viziją, mes dirbame mikrolygmeniu ir esame tuo patenkinti.
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Kokį vaidmenį šiame kontekste atlieka valstybinės institucijos? Ar jos prisideda prie patriotiškumo
skatinimo, ar, atvirkščiai, stabdo bet kokią motyvaciją ir norą judėti pirmyn?
Prieš kokius penkerius ar šešerius metus būčiau pasakęs, kad nėra jokio makrolygmens, niekam neįdomu
ir apskritai tas patriotizmas toks senamadiškas dalykas.
Dabar situacija yra pasikeitusi, ir tai labai džiugina. Vis dėlto vis dar esama tik atskirų elementų: yra gerų iniciatyvų,
yra projektinių veiklų, kurios baigiantis pinigams pasibaigia, yra bandymų sujungti šiuos elementus, pavyzdžiui,
Prezidentės kampanija už saugią Lietuvą. Iš tokių geresnių bandymų galėčiau paminėti ir įvairias kariuomenės
iniciatyvas. Tačiau to sujungimo vis dar šiek tiek trūksta.
Valstybė neatlieka skėčio funkcijos. Turėjau tokią naivią
mintį, kad valstybės atkūrimo šimtmetis taps tuo katalizatoriumi, kuris padės sujungti visus elementus, bet kol kas
sekasi sunkiai, gal bus geriau.

Ten, kur stiprios bendruomenės, stipri ir
klestinti valstybė.
Kokia Jūsų misija kuriant šias iniciatyvas, jas
įgyvendinant?
Mano galva, ateinanti karta yra išskirtinai svarbi
Lietuvos valstybingumui, identiteto išlaikymui ir Lietuvai,
kaip XXI a. valstybei. Mūsų, šiek tiek vyresnės kartos,
misija – laidose, transliuojamose jaunajai kartai patraukliu būdu (13–17 metų jaunuoliai TV nebežiūri, žiūri
„YouTube“), pateikti esminius dalykus, kurie vėliau padėtų jiems priimti geresnius sprendimus dėl savo ateities. Aš
kalbu apie investicijas į save, mokymąsi, knygų skaitymą,
apie kritinį mąstymą, dalyvavimą pilietiniuose protestuose,
balsavimą rinkimuose ir t. t.
Pavyzdžiui, vienas mūsų svarbių tikslų buvo atvesti
kuo daugiau jaunimo prie balsavimo urnų. Įsitikinome,
kad tai įmanoma. Ir kai visa Europa skundžiasi, kad tai nevyksta, aš manau, jog mes galime turėti tokį išskirtinumą,
jei dirbsime nuosekliai ties šiuo klausimu. Neabejoju, kad
2019–2020 m. turėsime vis daugiau ir daugiau pilietiškai
aktyvaus jaunimo, ir tai yra vienas puikiausių vaistų mūsų
demokratijai, kuri serga tomis paaugliškomis ligomis.
Šiandien dažnai girdime, jog gyvename lūžių laikotarpiu: technologijos sparčiai keičia mūsų gyvenimą, keičiasi kartos, politikoje ryškėja nauji lyderiai,
prognozuojantys efektyvumą, stiprėja bendruomenių
įtaka ir t. t. Jūsų manymu, į ką šiandien reikėtų orientuotis kiekvienam žmogui, norinčiam sėkmingai gyventi ir išgyventi?
Mano palinkėjimas būtų labai paprastas: pirmas dalykas – savęs ugdymas taip, kaip kiekvienam atrodo teisinga:
vieniems tai knygų skaitymas, užsienio kalbos, kitiems IT
įgūdžiai. Kitas dalykas – susirasti bendruomenę, nebūti
vienam. Tai ypač svarbu regionams – susiraskite bendruomenę, jeigu jos nėra, įkurkite ją, nes per bendruomeniškumą mes judėsime mūsų išsvajotos skandinaviškos gyvenimo kokybės link. Ten, kur stiprios bendruomenės, stipri ir
klestinti valstybė. Ir tai vienas iš tų dalykų, kurį gali padaryti kiekvienas, nelaukdamas, kol ateis koks stebuklingas
prezidentas, premjeras ar Seimo pirmininkas.
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Diana Vilytė:
„Sukurkime
geresnį
pasaulį, negu
radome“
Diana Vilytė

Žydrūnė Tursaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

P

Atsakomybės ne tik už savo, bet ir už kitų gerovę suvokimas vedė ją iki Atviros Lietuvos fondo, vėliau – Lietuvos verslo paramos agentūros, o galiausiai – Viešųjų pirkimų tarnybos vadovės posto. „Svarbu suburti komandą,
uždegti žmones idėja, kad jie patikėtų tuo, kuo tu tiki, ir eitų kartu“, – sako geriausia valstybės tarnautoja šiemet
išrinkta Diana Vilytė. Su ja kalbamės apie tai, koks jausmas sulaukti reikšmingo įvertinimo ir kokios permainos
vyksta viešųjų pirkimų srityje.

Pagal valstybės tarnautojų, savivaldybių ir verslo
asociacijų vadovų balsus nugalėjote 2017 m. „Veido“
rengtuose geriausio valstybės tarnautojo rinkimuose,
o į geriausiųjų penketuką patenkate ne pirmus metus. Ką Jums reiškia šis apdovanojimas?
Savaime suprantama, toks pripažinimas yra malonus.
Visi taip sako, tad ir aš pasikartosiu, nes tai yra tiesa: padidėjus matomumui, išauga ir atsakomybė – žmonės ima
vertinti, ką darai, kaip elgiesi, kokiomis vertybėmis vadovaujiesi. Aiškiai suvokiu, kad už mane balsus atidavusių
žmonių palaikymas kartu reiškia atsakomybę nenuvilti jų
pasitikėjimo ir pademonstruoti, jog tikrai esu verta geriausios tarnautojos vardo.
Papasakokite, kaip pasukote valstybės tarnautojos
keliu, nuo ko prasidėjo Jūsų karjera?
Sakyčiau, kad mano karjeros kelią galima išskaidyti į kelis etapus. Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos
ir finansų fakultete studijavau ekonomiką. Mokslai sekėsi,
todėl baigusi studijas 1986 m. buvau paskirta trejus metus dirbti vienoje Kauno statybos įmonėje. Paskui grįžau į
sostinę ir šešiolika metų dirbau 1990 m. įkurtame Atviros
Lietuvos fonde. Pažvelgusi atgal galiu sakyti, kad tai buvo
įdomus ir prasmingas darbas – remiant JAV verslininkui
ir filantropui Džordžui Sorošui, pasirodė naujų Vakarų
autorių leidinių, smarkiai kito knygų leidyba. Šio fondo
teikiama parama pasiekė ir teisininkų pasaulį – kiekvienas
studijuojantis, skaitantis, išsilavinimo siekiantis žmogus
galėjo didžiuotis fondo išverstų ir išleistų knygų biblioteka. Galiausiai susiklostė taip, kad 2007 m. buvau pakviesta
dirbti į Lietuvos verslo paramos agentūrą. O po penkerių
metų sulaukiau pasiūlymo tapti Viešųjų pirkimo tarnybos
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vadove. Taigi visą savo gyvenimą vienaip ar kitaip paskyriau darbui valstybei, nors oficialų valstybės tarnautojos
statusą įgijau tik Viešųjų pirkimo tarnyboje.
Ateiti dirbti į valstybės tarnybos sistemą šiandien
išdrįsta ne kiekvienas: politikai, visuomenės veikėjai
ir verslas nepraleidžia progos sukritikuoti valstybės
pareigūnų, esą šie nesprendžia šalies gyventojų problemų, yra neatsakingi ir nekompetentingi. Kodėl didžioji gyventojų dalis taip nemėgsta valstybės tarnautojų? Kas tokioje aplinkoje Jus įkvepia ir veda į priekį?
Man atrodo, kad negatyvas apskritai yra įsigalėjęs mūsų
viešojoje erdvėje – jei nepasitikime valstybe, kaip pasitikėti
ir gerbti jos institucijas, teismus, žiniasklaidą ir verslą? Aš
turiu paaiškinimą, bet jis nėra saldus. Visuomenės branda
ateina ne iš karto – jauna demokratija turi pereiti sudėtingą transformacijų etapą, persirgti vadinamąsias vaikystės
ligas, kad žmonės suprastų ir prisitaikytų prie naujosios
tikrovės, įgytų platesnės ir įvairesnės gyvenimo patirties.
Kita vertus, nereikia kurti nepriekaištingo, perdėtai gražaus valstybės vaizdo: niekur nedingo korupcijos keliamos
bėdos, kartais ne be pagrindo su verslu asocijuojamas godumas, o valstybės institucijų priimamuose sprendimuose
trūksta skaidrumo. Lengva užklijuoti etiketes, bet tada susimąstai ir klausi savęs, kodėl mes taip lengvai nuteisiame aplinkinius? Kiek nusivylimo ir nepelnytų priekaištų sulaukia
netgi mūsų sportininkai? Be abejonės, ir valstybės tarnyboje yra daug padorių, atsidavusių žmonių, kurie nuoširdžiai
myli tėvynę ir sąžiningai atlieka savo darbą. Deja, vietoje
argumentuotos, pagarbios diskusijos vis dar susiduriame
su žmones tiesiog sutrypiančia kritikos lavina.
Kas mane veda eiti į priekį? Mėgstu sakyti, kad
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kiekvienos kartos uždavinys – palikti geriau, nei radai.
Vargu ar įmanoma iš pagrindų pakeisti pasaulį – tai tik
nepataisomų optimistų svajonė. Iš tikrųjų verta verta panagrinėti mūsų požiūrį į valstybę. Su korupcija kovoja visi
be išimties: tiek JAV, tiek Kanada bei Europos valstybės,
todėl, metaforiškai kalbant, piltis pelenų ant galvos neverta. Aišku, norėtųsi judėti greičiau, bet prisiminkime, kur
buvome prieš dvidešimt metų ir kur esame dabar. Mano
supratimu, kiekviena profesionalų bendruomenė turi rimtai žvelgti į savo darbą, suvokti bendrą atsakomybę už šalies gerovę. Pokyčiai gal ir nebus matomi dabar pat, tačiau
jie tikrai vyksta.
Trejus metus vadovaujate Viešųjų pirkimų tarnybai. Kaip vyksta reformos viešųjų pirkimų srityje?
Kokių sunkumų kyla, kokias bėdas sprendžiate?
Jei kalbėtume apie viešuosius pirkimus, pirmasis iššūkis – Lietuvoje nėra nuoseklios, teorija ir gerąja praktika
paremtos viešųjų pirkimų strategijos. Tiksliau, nesibaigiančiose Viešųjų pirkimų įstatymo pataisose pasimeta pati reformos esmė – jos tikslas tampa toks neaiškus, jog veda
tiek perkančiąsias organizacijas, tiek tiekėjus nežinios link.
Norint suvokti problemą, reikia atsižvelgti į platesnį šiandienos kontekstą. Štai Danija turi aiškų tikslą – tapti žaliąja valstybe. Dėl šios priežasties danai imasi visų įmanomų priemonių, kad į viešojo pirkimo sąlygas būtų įtraukti
aplinkosaugos kriterijai. Kitas pavyzdys – Vokietija, kur,
pasinaudojant viešaisiais pirkimais, skatinamas aktyvus
smulkiojo ir vidutinio verslo dalyvavimas konkursuose.
Manau, jau atėjo laikas ir mums kaip valstybei apsispręsti,
kokius strateginius ir svarbius valstybei klausimus galime
išspręsti pasitelkdami viešųjų pirkimų instrumentą.
Antras probleminis aspektas susijęs su decentralizacija.
Dabar Lietuvoje registruota per 4 000 perkančiųjų organizacijų, dalis jų – mokyklos, vaikų darželiai, gydymo įstaigos ir t. t. Kiekviena jų organizuodama viešąjį pirkimą,
tarkime, dėl statybos darbų, privalo savarankiškai nustatyti
technines specifikacijas ir kvalifikacinius reikalavimus, nors
reikiamos kompetencijos, kiek šioje srityje yra tiekėjų arba
kokios rinkoje nusistovėjusios kainos, neturi. Natūralu –
ne visi yra teisininkai, viešojo administravimo specialistai, tačiau čia ir slypi rizika, jog bus švaistomos mokesčių
mokėtojų lėšos. Panagrinėjome situaciją kitose šalyse: ten
statybų, vaistų, medicinos įrangos, IT konkursai jau seniai
vyksta centralizuotai, o pirkimus vykdo profesionalūs,
aukšto lygio pirkimų specialistai. Išmanydami rinką jie pasiekia geriausią kokybę už mažiausią kainą.
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Trečia, norėtume, kad viešasis sektorius dirbtų efektyviau. Ieškome variantų, kaip pagreitinti pirkimus, mažinti biurokratinių procedūrų kiekį. Per viešuosius pirkimus
kasmet išleidžiama apie 50 procentų viso valstybės biudžeto pajamų, taigi erdvių tobulėti dar tikrai yra.
Kaip stebint iš šalies atrodo teismų reforma?
Kalbant praktiškai, siekti reformų visada sudėtinga.
Teismai susiduria su panašiomis problemomis, kaip ir mes.
Teisėjų krūviai milžiniški, teismo darbuotojų uždaviniai
reikalauja specifinių žinių, o laiko bei finansiniai ištekliai
nėra beribiai.
Nesu teisininkė, bet galiu drąsiai tvirtinti, kad svarbu
eiti į Europą ir imti pavyzdį iš senųjų demokratijų. Tenka
pastebėti, kad mūsų teismų sprendimai ne visuomet aiškūs
ir suprantami, todėl šaunu matyti teisėjus, kurie vis dažniau
išeina į viešumą, paaiškina nutarčių motyvus, atsakingai
žvelgia į bylas ir valstybės mastu įvertina problemas.
Jei galite, papasakokite apie savo laisvalaikį. Ar
turite pomėgių, kuriems norisi skirti daugiau laiko?
Aš esu sportininkė. Mano karjeroje didžiosiomis raidėmis įrašytas akademinis irklavimas, tai labai graži sporto
šaka. Kaip dalyvė ir teisėja, esu dalyvavusi ir veteranų varžybose, turiu nacionalinę kategoriją, taigi su dideliu pasididžiavimu stebiu mūsų irkluotojų sėkmę tarptautiniuose
turnyruose.
Šiuo metu neužsiimu su irklavimu susijusia veikla,
tačiau tai nereiškia, kad nesportuoju – važinėju dviračiu,
daug vaikštau, kartais Lietuvos miškais nueinu iki 25 km.
Taip pat labai mėgstu grybauti. Ko gero, nėra akiai malonesnio vaizdo kaip pilnas krepšys baravykų.
Ko palinkėtumėte skaitytojams artėjančių švenčių
proga?
Norėčiau palinkėti, kad gyventume valstybėje, kurioje
puoselėjama pagarba įstatymui. Gerbkime įstatymus, savo
valstybę ir vieni kitus.
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Jei nekalbėsi
tu – kalbės
už tave
Živilė Navickaitė-Babkin
Reda Molienė
Nacionalinės teismų administracijos direktorė

Per pastaruosius septynerius metus teismų įvaizdis viešojoje erdvėje gerokai pasikeitė: iš uždaros, dažniausiai
su baudimu asocijuojamos institucijos ji vis dažniau matoma kaip atvira, sudėtingus teisinius ginčus sprendžianti,
aktyviai taikius ginčų sprendimo būdus skatinanti ir pažeidžiamų proceso dalyvių teisių užtikrinimu besirūpinanti
sistema. Apie tai, kokios priemonės padėjo pasiekti matomų teismų įvaizdžio rezultatų, kokius iššūkius teko įveikti
kuriant bendrą teismų sistemos komunikaciją, sutiko mintimis pasidalyti Živilė Navickaitė-Babkin.

U

Už svarų indėlį į teismų autoriteto stiprinimą ir pasitikėjimo teismais didinimą, sukuriant ir plėtojant teismų
sistemos išorinę ir vidinę komunikaciją, Ž. NavickaitėBabkin pelnė Teismų sistemos apdovanojimą „Už nuopelnus teismų sistemai“.
Prieš metus baigėte vadovauti Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriui, kuriame
dirbote 7-erius metus. Per šį laikotarpį visuomenės
pasitikėjimas teismais gerokai išaugo. Kas tam turėjo
tiesioginės įtakos – teismų komunikacijos sistemos
sukūrimas, proaktyvios komunikacijos skatinimas,
aktyvus dialogas su visuomenės lyderiais, žiniasklaidos atstovais, politikais, o gal tiesiog įvyko pozityvių
pokyčių teismų darbe, kurie žmonėms yra matomi?
Vieno atsakymo į šį klausimą nėra, tačiau, mano nuomone, pirmiausia tai lėmė pozityvūs pokyčiai teismų darbe:
gerokai išaugęs atvirumas, kokybės siekis vedant procesą
teismo posėdžių salėje, surašant teismo sprendimus, didelis
dėmesys teismų klientams – žmonėms, ieškantiems teisybės ir ginantiems savo teises, liudytojams. Aiškių rezultatų
davė gausybė mokymų teisėjams ir teismų darbuotojams
apie tai, kaip bendrauti su klientais, kaip teikti informaciją,
aiškinant elementariausius dalykus – kaip jaučiasi žmonės
atėję į teismo salę ir kokią nuomonę jiems formuoja teisėjo elgesys, tonas, rodomas dėmesys teismo proceso dalyviams. Tai ilgas, sunkus ir daug pastangų pareikalavęs darbas, kurio rezultatus gerokai aiškiau pamačiau atsitraukusi
ir pažvelgusi iš šalies.
Akivaizdu, kad kol teismai informacijos neteikė patys,
už juos tai padarydavo kiti. Pakeitus šį požiūrį, viskas pradėjo eiti teisinga linkme. Gerokai išaugęs informacijos iš
teismų kiekis palaipsniui keitė į gerąją pusę viešoje erdvėje pasirodančius tekstus, viešus pasisakymus ir televizijos
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reportažus. Tai natūraliai formavo kitą žmonių požiūrį į
teismų darbą. Tikros, jautrios istorijos, nušviečiančios teisėjų darbo kasdienybę, atskleidžiančios jų patiriamą emocinį krūvį, parodė kitą teismų darbo pusę. Visgi akivaizdu,
kad tai, kas žmonių sąmonėje susiformavo per kelis dešimtmečius, pakeisti per kelerius metus nėra paprasta. Taip pat
nereikėtų tikėtis, kad kažkada teismų darbas bus nušviečiamas tik pozityviai. Teismų sistemoje, kaip ir visose kitose
srityse, būna visko, tačiau priimant teisingus sprendimus ir
profesionaliai komunikuojant net ir nemalonios situacijos
gali pridėti pasitikėjimo teismais ir jų darbu.
Manoma (remiantis ir kai kurių Vakarų Europos
valstybių patirtimi), kad teismai turi komunikuoti tik
per savo sprendimus ir su ryšiais su visuomene tai nesuderinama. Lietuvos teismų sistemos komunikacija
vykdoma vadovaujantis aiškiai nubrėžta komunikacijos strategija. Ar tikrai teismai turi užsiimti „planinga“ komunikacija?
Į šį klausimą pasistengsiu atsakyti remdamasi savo
praktika ir patyrimu. Pirmąją teismų komunikacijos strategiją su veiksmų planu kūrėme dar 2010 m., tačiau realią
naudą iš planuojamos komunikacijos pajutome tik 2014 m.,
kai į strategiją, atlikę analizes ir vertinimus, įtraukėme
ambicingus tikslus ir uždavinius, pradėjome įgyvendinti
projektus, turinčius aiškią pradžią ir pabaigą, finansavimą
ir pamatuojamus rezultatus. Labai svarbu tai, kad į komunikacijos strategijos kūrimą įtraukėme ne tik Nacionalinės
teismų administracijos darbuotojus ir vadovus, bet ir teismų komunikacijos specialistus, pačius teismų pirmininkus,
teisėjus. Teismų žmonės patys nusprendė, kur nori eiti ir
ko siekti. Taip atsirado vienas langelis – interneto svetainė www.teismai.lt, kurioje skelbiami ir teismų sprendimai,
ir posėdžių tvarkaraščiai, ir informacija apie teisėjus, visa
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reikiama informacija žmogui, norinčiam pateikti ieškinį
teismui, gavusiam šaukimą, atvykstančiam į teismą liudyti. Tokie projektai, kaip www.atvirasteismas.lt, teismų savanorių tarnybos atsiradimas, gausybė informacinių projektų apie liudytojų ir nukentėjusiųjų teises – tai planuoti
komunikaciniai projektai, kuriuos įgyvendinant buvo aiškiai žinoma, ko siekiama. Priešingu atveju, komunikuojant
spontaniškai, labai abejoju, ar būtų galima pasiekti ženklių
rezultatų. Geriausiu atveju tai būtų atsimušinėjimas į tendencingus tekstus spaudoje, laukiant dar vienos krizės.
Pasikartosiu – jeigu nekomunikuoji tu, tai už tave daro kiti.
Galiausiai komunikacijos planavimas ir aiškiai pamatuojami rezultatai įtikino ir pačią Teisėjų tarybą, kuri
2017 m. pirmą kartą patvirtino ir visos teismų sistemos
strategines veiklos kryptis ir svarbiausius darbus. Tai padarius planuoti komunikaciją tapo dar paprasčiau ir aiškiau.
Kokias teismų iniciatyvas teisinio švietimo,
teismų veiklos viešinimo srityse išskirtumėte kaip
sėkmingiausias?
Iniciatyvų buvo ir yra daug. Nuo žurnalo „Teismai.lt“
leidybos, kurio tekstai publikuojami didžiausiuose naujienų portaluose, iki teisinio švietimo pamokų vaikams ir
teismų muziejaus įkūrimo, nekalbant apie visą bloką informacinių kampanijų tikslinėms auditorijos – liudytojams,
nukentėjusiems, nepilnamečiams. Vis dėlto manau, kad
viena sėkmingiausių iniciatyvų buvo „Žurnalistas teisėjo
kėdėje“. Būtent šis projektas gavo metų apdovanojimą
didžiausiame Lietuvoje komunikacijos renginyje „PaRa
Impact Awards“. Idėja žurnalistams leisti apsivilkti teisėjo mantiją ir patiems priimti sprendimus davė didesnių
rezultatų nei tikėtasi. Penkiuose regionuose tą pačią bylą
teismuose sprendę žurnalistai patyrė, ką reiškia agresyviai
nusiteikusios bylos šalys, žmonių noras įrodyti savo tiesą,
neretai ir manipuliuojant faktais ar emocijomis, suprato,
kiek pastangų reikia norint valdyti procesą, nepasiduoti
provokacijoms. Įdomu tai, kad toje pačioje byloje visi penki teisėjai-žurnalistai priėmė skirtingus sprendimus... Šis
faktas kalbėjo pats už save.
Teismai patys inicijuoja ir aktyviai jungiasi prie
įvairių teisinio švietimo projektų ir akcijų, nors teisinis švietimas nėra tiesioginė teismų funkcija. Čia esama skirtingų nuomonių – pasigirsta pasvarstymų, jog
taip neefektyviai naudojami teismų žmogiškieji ištekliai, užuot visą dėmesį skyrus teisingumui vykdyti.
Ar Jums atrodo tikslinga tokiomis veiklomis užsiimti
teismams?
Teismų darbe, kaip ir bet kurioje kitoje veikloje, svarbiausia yra profesionaliai ir kokybiškai atliktas darbas.
Tačiau net ir darbą dirbant puikiai palanki visuomenės
nuomonė nebūtinai susiformuos. Teismų sistema yra specifinė, čia nepatenkintų bus visada – viena pusė laimi, kita
pralaimi. Tad neigiamų atsiliepimų ir komentarų išvengti
nepavyks niekada, štai todėl ypač svarbu komunikuoti ir
kurti informacinį lauką aiškinant visuomenei apie teismų
darbo specifiką, šviesti žmones, suteikti jiems kuo daugiau
informacijos, ko galima tikėtis atėjus į teismą ir kada tikrai
neverta gaišinti savo ir kitų laiko, kad nusivylimas nebūtų
dar didesnis. Galų gale viešumas įkvepia ir pačius teisėjus,
teismų darbuotojus. Interviu, reportažai, renginiai – tai galimybė parodyti save, parodyti teismų vidų, juose dirbančius atsidavusius žmones, kurių kasdienybė yra kitų žmonių problemų sprendimas.
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Pagaliau teisinis švietimas prisideda prie bendros mūsų
visuomenės teisinės kultūros plėtros. Kuo labiau bus teisiškai išprusę žmonės, suprantantys ir savo teises bei pareigas, kitų žmonių teisėtus lūkesčius, ginčų sprendimo teisines priemones, jų taikymo principus, teisinių institucijų
veiklą, tuo mažiau bus teisinių konfliktų ir susipriešinimo
visuomenėje.
Jau beveik metus einate Ministro Pirmininko sekretoriato vadovės pareigas. Kas paskatino išbandyti
jėgas kitoje srityje?
Teismų sistemoje dirbau septynerius metus, perėjau
daug skirtingų etapų, turėjau gausybę iššūkių ir galimybių. Atsiradus galimybei save išbandyti ir kitoje veikloje,
nusprendžiau neatsisakyti, nors sprendimą priimti nebuvo lengva. Iki šiol su dideliu susidomėjimu stebiu teismų
darbą, pasirodančią informaciją ir galiu drąsiai pasakyti,
kad būdama sistemos viduje viską mačiau gerokai sutirštintomis spalvomis, ne taip aiškiai buvo matomas progresas. Labai noriu tikėti, jog prieš kelerius metus pasirinkta
kokybės siekio ir atvirumo kryptis teismų sistemoje nesikeis ir kartelė tik kils aukščiau, nes akivaizdu, kad tai jau
davė gerų rezultatų. Stebėdama teismų sistemą iš šalies dar
aiškiau suvokiu, kaip svarbu, kad teismai ir jų veikla būtų
skaidri, atvira, profesionali, pritraukianti pačius geriausius
teisininkus, turinčius tvirtas vertybes. Tai labai svarbus
valstybės stabilumo garantas.
Ar matote esminių darbo organizavimo, vidinės ir
išorinės komunikacijos skirtumų tarp teismų ir vykdomosios valdžios?
Nors dabartinė mano veikla nėra tiesiogiai susijusi su
komunikacijos planavimu ir vykdymu, tačiau tai procesai,
su kuriais susiduriu kasdien. Vyriausybės veikloje, kaip ir
teismų sistemoje, labai svarbi vidinė komunikacija, žinojimas, su kuo ir kada reikia pasitarti, susiderinti ir veikti.
Labai svarbu susikurti tokią vidinę komunikacijos grandinę, kuri užtikrintų greitą ir efektyvią reakciją. Kalbant
apie išorinę komunikaciją – planavimas vyksta panašiai,
planus derinant prie strateginio veiklos plano, tačiau yra
gerokai daugiau reaktyvios komunikacijos. Iš principo panašumų tikrai daug. Patirtis teismų sistemoje šiuo atveju
neįkainojama.
Ko palinkėtumėte teismams, o ypač atstovams
ryšiams su visuomene, teisėjams spaudai ir kitiems
žmonėms teismuose, kurie prisideda prie teismų veiklos viešinimo ir teismų sprendimų aiškinimo?  
Teismų vadovams ir teisėjams labiausiai norėčiau palinkėti vertinti ir saugoti žmones, kurie savo kasdieniu
darbu prisideda prie pasitikėjimo teismais didinimo, rengdami pranešimus, aiškindami žmonėms, ką veikia teisėjai,
kas vyksta teismuose, teikdami informaciją, padėdami teisėjams bendrauti su žiniasklaida, organizuodami teisinio
švietimo veiklas, kantriai aiškindami teismų sprendimus.
Na, o visiems dirbantiems su komunikacija linkiu gebėti
atsitraukti ir pažiūrėti į savo darbo rezultatus iš šalies. Jie
nuteikia optimistiškai!
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Tomas Janeliūnas

Guoda Paužaitė
Nacionalinės teismų administracijos Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė

Lietuvos teismų savivaldos institucijose dalyvauja ne tik teisėjai ir teisinį išsilavinimą turintys žmonės, bet ir
visuomenės atstovai. Vienas jų – Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys, politologas, Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Tomas Janeliūnas, su kuriuo kalbėjomės ne tik apie
darbą komisijoje, bet ir apie politikos mokslų požiūrį į trečiąją valdžią bei teismus apimančias tarptautinių santykių problemas.

N

Nuo šių metų esate Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narys, Lietuvos Respublikos Prezidentės paskirtas visuomenės atstovas. Ar esate anksčiau turėjęs profesinės patirties, susijusios su teismais, ir kaip
pasikeitė Jūsų požiūris susidūrus su teismų savivalda
iš vidaus?
Tiesiogiai su teismais ir teismų sistema nebuvau susidūręs, mano patirtys buvo tik akademinio tipo. Kai gavau pasiūlymą iš Prezidentės ir jos patarėjų, tai buvo netikėta, nes
tikrai ne itin daug išmaniau apie teismų savivaldos sistemą.
Susirinkau medžiagą ir gana greitai tapo aišku, ką reikės
daryti ir kokia bus mano funkcija. Aš į tai pažvelgiau kaip
į savotišką duoklę visuomenei, kadangi esu būtent visuomenės atstovas. Suvokdamas, kad aš detaliai neišmanau teisinių aspektų, į savo pareigas žiūriu kaip į indėlį žmogaus,
kuris galbūt mato bendresnį vaizdą ir remiasi ne tiek griežta teisine, kiek bendražmogiška, bendravisuomeniška logika. Pirmieji metai iš tiesų buvo įdomūs: man atsiskleidė ta
pusė, kurios aš net negalėjau įsivaizduoti. Pavyzdžiui, prieš
pradedant dirbti komisijoje, man atrodė, kad visi prašymai,
kurie kyla dėl teisėjų drausmės pažeidimų ar neetiško elgesio, pateikiami tik tais atvejais, kai vyksta dideli nusikaltimai ar rimti pažeidimai. Įsivaizdavau, kad mūsų komisija
gina tik bylininkų galimybes būti objektyviai išklausytiems
ir įvertintiems. Taip ir yra, bet tikrai ne ką mažesnę dalį
užima darbas, susijęs su kita puse. Pasirodo, reikia ne tik
ginti žmones nuo galimų teisėjų pažeidimų, bet ir apginti
pačius teisėjus nuo proceso dalyvių piktnaudžiavimo. Aš
pamačiau, jog didelė dalis pareiškimų ir skundų kyla jau
vien dėl to, kad bylos šalys naudojasi visomis įmanomomis
instancijomis, įskaitant ir teismų savivaldos institucijas, kad
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surastų galimybę paveikti, padaryti įtaką teisėjui, svarstančiam bylą, ištęsti procesą arba sukompromituoti teisėją ir
tokiu būdu tikėtis kitokios bylos baigties. Ši antroji pusė
man iki darbo komisijoje buvo nežinoma. Todėl visuomet
svarstome ne tik tai, ar nebuvo teisėjo pažeidimų, bet ir tai,
ar nėra spaudimo teisėjui ir bandymo daryti įtaką teismų
sprendimams pateikiant įvairią informaciją, kuri neva galėtų būti susijusi su teisėjų etikos ir drausmės pažeidimais.
Kaip vertinate visuomenės atstovų įsitraukimą į tokių komisijų veiklą? Kiek teismai yra atviri
visuomenei?
Aš manau, kad teismų sistema tampa atviresnė ir ne tik
tokiais formaliais būdais, kaip visuomenės atstovų įtraukimas į įvairias komisijas. Diskusijos apie teismų sprendimus
ir pačių teisėjų drąsa aiškinti sprendimus viešai, t. y. ne tik
teismų nutartimis, bet ir papildomais komentarais, leidžia
platesnei visuomenės daliai suvokti, kaip vyksta teisminiai
procesai. Mano nuomone, tai svarbus lūžis, nes šiais viešumo laikais labai sunku išsilaikyti užsidarius savo citadelėse
ir įsivaizduoti, kad viskas gerai, kad tik profesionaliems teisininkams užtenka specifinių teisės žinių, o visi kiti, neturintys teisinio išsilavinimo, vis tiek nieko nesupras ir geriau
jų net neerzinti. Aš manau, kad tokį požiūrį reikia keisti ir
net elementarus visuomenės teisinis švietimas gali sklisti
iš teismų, teisėjų pusės. Svarbus suvokimas, jog nebūtina
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turėti specialaus teisinio išsilavinimo tam, kad suprastum
teismų sprendimus. Tiek visuomenės atstovai, įsitraukiantys į įvairias institucijas, tiek patys teisėjai, tiek žurnalistai,
stebintys teismų veiklą, daro didelį darbą ir prisideda prie
didesnio pasitikėjimo teismais. Šitaip prisidedama ir prie
pačių teisėjų supratimo, jog jiems reikia rasti tinkamą būdą
ne tik teisine kalba paaiškinti sprendimus, bet galbūt net ir
emociškai supaprastintai gebėti viską išversti į vadinamąją paprastų žmonių kalbą, kad vėliau nekiltų nereikalingų
konfliktų ar nesusipratimų.
Kodėl žvelgiant iš politikos mokslų perspektyvos
svarbu turėti stiprius, žmonių pasitikėjimą įgijusius
teismus?
Žvelgiant labai paprastai iš politikos sandaros pozicijų
reikėtų pasakyti, jog trečioji – teismų – valdžia atlieka ypač
svarbų balansavimo vaidmenį, kad kitos valdžios nepiktnaudžiautų savo galiomis. Mes, politikos mokslininkai, į
valdžią žiūrime kaip į galios išraišką, kaip į galimybę ta galia
naudotis. Taigi teismai šia prasme turėtų būti patys stabiliausi „vartų saugotojai“, kurie neleistų išbalansuoti visos
sistemos ir tam tikriems galios centrams sukaupti pernelyg
daug galių, neleistų piktnaudžiauti įstatymais, Konstitucija
ir daugeliu kitų dalykų. Todėl teismų valdžia ir teismų galia
iš dalies yra tarsi pasyvi ir reikalingiausia tada, kai vyksta
pažeidimai. Vis dėlto jos svarba nuo to anaiptol nesumažėja, ir aš manau, kad, žvelgiant iš visuomenės pozicijų, kai
pastebimas didžiulis nepasitikėjimas politika, politinėmis
partijomis ir valdžios institucijomis, didelis pasitikėjimas
teismais ir suvokimas, kad net vykstant nesusipratimams
politiniuose sluoksniuose galima tikėtis tikro teisingumo,
yra ypač svarbus palaikant bendrą tikėjimą mūsų demokratija. Tik tuomet, kai žinai, kad skriaudžiamas visada turėsi
teisingą teismą, gali išlaikyti tikėjimą, jog demokratija visgi
veikia. Viena iš pagrindinių linijų, skiriančių demokratines
šalis nuo nedemokratinių, yra kaip tik tai, jog nedemokratinėse šalyse žmonės nebetiki teismais ir mano, kad politinės galios gali kontroliuoti, sufabrikuoti bylas, o teismai
nebėra nešališki. Taip dingsta galutinis tikėjimas demokratija, pereinama į autoritarizmą. Todėl visuomenės pasitikėjimas teismais yra vienas pagrindinių demokratijos pamatų.
Matome, kad pastaruoju metu Europoje buvo net
keli atvejai, kai rimtai grasinta teismų nepriklausomumui. Turkijoje teisėjai buvo nušalinami ir netgi
sodinami į kalėjimus. Krizė Lenkijoje išprovokavo
masinius protestus. Kodėl Europos valstybėse vyksta
tokie procesai?
Paaiškinti labai lengva. Supaprastinus visus šiuos reiškinius iki elementarių galios pasiskirstymo šablonų, galima
prisiminti žinomą frazę, kad valdžia veda į korupciją, o didelė valdžia veda į dar didesnę korupciją. Esmė – esant
didelei valdžios koncentracijai vienos partijos arba netgi
konkrečių asmenų rankose, kyla ypač didelė pagunda naudotis valdžia ir daryti įtaką ne tik pagal formaliai nustatytas
taisykles, bet ir tas taisykles keisti. Apetitas kyla bevalgant ir,
turint vis didesnę valdžią, jos norisi dar daugiau. Turkijoje
tai pasireiškė ypač šiurkščiai, šioje valstybėje valdžios koncentracija buvo nuosekliai didinama iki tokio taško, kai
potenciali opozicija nebeišlaikė ir nusprendė surengti perversmą. Reakcija į tai buvo visiškai neadekvati ir grindžiama tuo, kad reikia stabilizuoti padėtį ir perversmo dalyvius
tiesiog įkalinti arba kitaip neutralizuoti. Teismai šiuo atveju taip pat buvo matomi kaip priešingos ideologijos dalis.
Tokie procesai veda į labai tiesioginį autoritarizmą, ir tai,
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Šiais viešumo laikais labai sunku išsilaikyti
užsidarius savo citadelėse ir įsivaizduoti, kad
viskas gerai, kad tik profesionaliems teisininkams užtenka specifinių teisės žinių, o visi kiti,
neturintys teisinio išsilavinimo, vis tiek nieko nesupras ir geriau jų net neerzinti. Aš manau, kad
tokį požiūrį reikia keisti.
kas vyksta Turkijoje, jau labai sunku pavadinti tipine demokratija. Valdžių atskyrimas yra iš esmės ištrintas.
Lenkijoje situacija gerokai kitokia, ten nėra tiesioginio
kišimosi į teisėjų veiklą. Tačiau keičiant teismų sudėtį, kai
įtraukiami palankesni teisėjai, vyksta bandymas per užkulisius turėti sau palankias nuomones aukščiausių instancijų
teismuose. Aš manau, kad apie šią situaciją galima kalbėti
dvejopai. Viena vertus, su kilusiu pasipiktinimu galima sutikti – pati teisėjų paskyrimo procedūra vykdoma nesilaikant nustatytų taisyklių arba taisyklės keičiamos nesilaikant
teisinių principų. Svarbus klausimas, ar dabartinė valdžia
tikrai neturėjo galimybių pasiekti panašių rezultatų nepažeisdama nusistovėjusių tradicijų ir nesukeldama didelės
įtampos. Kita vertus, aš manau, kad dalis tokios visuomenės reakcijos galėjo būti perdėta. Panagrinėję kitus atvejus
pastebėtume, kad tikrai ne vienoje demokratinėje šalyje
politikos lyderiai turi natūralią įtaką skirdami tam tikrus teisėjus. Mes tai matome ir JAV Aukščiausiajame teisme – ten
labai akivaizdu, kad demokratų ar respublikonų partijų pasaulėžiūrai artimesni teisėjai keičiasi priklausomai nuo to,
koks prezidentas yra Baltuosiuose rūmuose. Apie skiriamų
teisėjų pažiūras dažnai visuomenė iš anksto žino ir tai nėra
jokia paslaptis. Taigi turime gana skirtingas tradicijas įvairiose šalyse, o Lenkijoje tradicija turbūt dar nėra iki galo
nusistovėjusi, tad ir transformacijos yra gerokai jautresnė
tema.
Pasaulis tampa globalesnis, o valstybės vis labiau
tarpusavyje priklausomos. Kodėl įvykiai užsienyje,
tokie kaip Lenkijoje ir Turkijoje, svarbūs Lietuvai?
Įvykiai, vykstantys už Lietuvos ribų, atskleidžia tam
tikras sąlygas, kurios gali susidaryti ir pas mus. Į šiuos
atvejus galime žvelgti kaip į perspėjimus, ko derėtų vengti
mūsų šalyje ir kokie signalai jau rodytų, kad mes taip pat
einame panašiu keliu. Pilietinė visuomenė turėtų gebėti
anksti atpažinti pavojingus signalus, kai politinė valdžia
pradeda kištis į teismų sistemą, pradeda susilieti politikų
ir teisėjų interesai. Tai, kad mes geriau žinosime, kas vyksta Lenkijoje ar Turkijoje, padės mums anksčiau atpažinti
pavojus ir Lietuvoje bei užkirsti tam kelią, kol dar ne vėlu.
Kodėl Rytų ir Vidurio Europoje pasitikėjimas teismais yra daug mažesnis nei Vakarų Europoje?
Tai susideda iš daugelio veiksnių: palyginti trumpos demokratinės tradicijos ir teismų savarankiškumo, prasidėjusio tik pasibaigus šaltajam karui, taip pat dėl vis dar didelės
korupcijos įtakos visais lygmenimis, įskaitant ir teisėsaugą,
bei bendro visuomenės nepasitikėjimo bet kokia valdžios
institucija. Šių veiksnių visuma persiduoda ir teismų pasitikėjimo reitingams. Žinoma, jie keičiasi dėl praktikos. Jei
kyla vis mažiau korupcinių skandalų arba skandalų dėl teisėjų nederamo elgesio, jeigu visuomenė vis dažniau suvokia, kad teismai iš tiesų yra nepriklausomi, teisėjai – profesionalūs, savarankiški ir principingi, ilgainiui pasitikėjimas
turi augti. Lietuvoje aš matau teigiamą tendenciją.
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Dalia
Ibelhauptaitė:
„Visada žinau,
kad padariau
absoliučiai
viską, ką
galėjau“

Dalia Ibelhauptaitė
Monikos Penkutės nuotr.

Rūta Mrazauskaitė
„Ernst & Young“ neteisėtų veiksmų tyrimų ir prevencijos skyriaus vyriausioji konsultantė

Teatro ir operos režisierė ir prodiuserė Dalia Ibelhauptaitė beveik visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį
gyvena Didžiojoje Britanijoje, tačiau iki šiol grįžta statyti operų ir į Lietuvą. Turbūt ne per drąsu sakyti, kad tai jai
turime būti dėkingi už lietuviams atneštą modernų požiūrį į klasikinę operą ir iki šiol į Lietuvą koncertuoti tuzinais
atviliojamus pasaulinio garso solistus. Likus vos savaitei iki operos „Dalila ir Samsonas“ premjeros Lietuvoje ji rado
vieną vakarą, kai tarp įtemptų repeticijų ir kitų reikalų galėjome prisėsti Kongresų rūmų užkulisiuose ir pasikalbėti
apie meną, įkvėpimus, grįžimo į Lietuvą jausmą ir jos požiūrį į vadovavimą talentingiausioms komandoms.

Į

Įtemptai ruošiatės naujos operos premjerai, bet kol
kas norėčiau Jus trumpam atitraukti nuo „Samsono
ir Dalilos“. Papasakokite, kaip viskas prasidėjo, kaip
nusprendėte tapti režisiere?
Pirmieji mano prisiminimai apie teatrą yra iš vaikystės.
Į teatrą mane tėvai pradėjo nešiotis, kai buvau dar visai vaikas, teatras mano gyvenime vaidino labai svarbų vaidmenį.
Labai ryškiai atsimenu Dramos teatro, Operos ir baleto
teatro spektaklius.
Tiesa, vaikystėje lankiau muzikos mokyklą ir ilgą laiką
atrodė, kad mano kelias bus susietas būtent su muzika –
grodavau įvairiuose pasirodymuose, dalyvaudavau konkursuose. Kai būdama 15 m. nustojau groti pianinu, staiga atsirado labai daug laisvo laiko – nebuvau įpratusi kaip
kiti vaikai žaisti, eiti į kiemą. Iki tol visą laiką repetuodavau
arba eidavau į koncertus Filharmonijoje, į kuriuos leisdavo
tėvai sutaupę pinigų mano bilietui.
Taigi, nustojus groti pianinu, vienintelis kitas man
pažįstamas ir savas pasaulis buvo teatro pasaulis – ir tai
buvo nuostabus pasaulis. Tai buvo E. Nekrošiaus teatro klestėjimo metas, auksinis Jaunimo teatro metas,
D. Tamulevičiūtės „dešimtuko“ metas, legendinių spektaklių „Kvadratas“, „Pirosmanis“, „Ilga kaip šimtmečiai
diena“ gimimo metas... Tai buvo metas, kai žmonės žiemą
sningant paryčiais stodavo į eilę, kad gautų bilietus į kito
mėnesio spektaklius. Teatras turėjo ypatingą reikšmę žmonių gyvenimuose. Man labai patiko, kaip E. Nekrošius kūrė
savo pasaulį – savo pasaulį norėjau kurti ir aš. Vėliau sužinojau, kad tai vadinama režisūra. Lietuvoje tuo metu režisūros studijų nebuvo, pasirinkau režisūros studijas Maskvoje.
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Mano mėgstamas rašytojas Džuljanas Barnsas (Julian
Patrick Barnes) rašė, kaip gedėdamas žmonos netikėtai pamilo operą ir taikliai apibendrino: „Opera eina
tiesiai prie esmės – panašiai kaip mirtis. Tai – meno
šaka, kuri daug akivaizdžiau nei bet kuris kitas menas
siekia sudaužyti žmonėms širdis.“ Kodėl pasirinkote
būtent dramatiškąjį, širdis daužantį ir, atrodytų, taip
toli nuo kasdienybės esantį operos žanrą?
Manau, kad opera man buvo natūralus kelias, ir tai, jog
pasirinkau būtent operą, – ne atsitiktinumas. Tie dešimt
metų, praleistų muzikos mokykloje, man davė nepaprastai
gilius pagrindus.
Baigusi dramos režisūrą, dirbau su dramos žanru iki
pat 1994 m. Tuo metu jau buvau Londone ir britų operos prodiuseris A. Pollock‘as man netikėtai pasiūlė pastatyti operą „Don Žuanas“ muzikos festivaliui Toskanoje,
Italijoje, su ryškiausia to meto scenografe M. Bjornson.
Nuo šio iššūkio ir prasidėjo mano dabartinis kelias, ilgainiui opera laimėjo. Opera mane žavi savo masteliu – tai
epinis, grandiozinis žanras. Čia dera drama, muzika, dailė,
architektūra, mada, šviesų menas, choreografija... Opera –
didžiausia menų sintezė, kokią tik galiu įsivaizduoti.
Be to, nesutinku, kad opera yra atitrūkusi nuo kasdienybės. Opera, lygiai kaip V. Šekspyro dramos, nagrinėja

Neturiu jokių profesinių apgailestavimų –
visada žinau, kad padariau absoliučiai viską, ką
galėjau.

2017 m. GRUODIS NR. 4

temas, vertybes, kurios nepaprastai susijusios su kasdieniu
gyvenimu, realiais žmonėmis. Tik opera šias temas nagrinėja pakylėtai – su muzika, poezija. Dėl to pakliuvus į labai
tradicinį operos pastatymą tikrai gali pasirodyti, kad tai –
muziejinis reliktas, turintis mažai bendra su realybe. Savo
uždaviniu laikau tai, kad opera turi prabilti žiūrovui šiuolaikiškai. Nesvarbu, kad atlikėjai vilki istorinius kostiumus –
jeigu jų emocijos žiūrovui suprantamos, tuomet ir su jais
susitapatinti galima.

Jeigu nori būti geriausias – nesvarbu, menininkas ar teisininkas – turi dirbti dukart daugiau
už visus kitus, nes jokiame darbe vien talento
neužtenka.
Jūsų pastatytose operose visada viskas apgalvota
iki smulkmenų, pradedant kostiumų stilistika ir aukščiausio lygio profesionalų pritraukimu ant scenos,
baigiant rinkodara. Visa tai padaryti – milžiniškas
darbas. Iš kur pasisemiate tiek energijos?
Aš dirbu be galo daug, esu maksimalistė, beveik maniakiškai apsėsta tobulybės paieškų. Jei kažką darau – turiu daryti tūkstančiu procentų, visada užtikrinti, kad tai, ką
darau, darau kaip tik tuo metu įmanoma geriausiai. Tiesą
sakant, neturiu jokių profesinių apgailestavimų – visada žinau, kad padariau absoliučiai viską, ką galėjau.
Mano energijos šaltinis – tikslo siekimas. Mano tikslas – padaryti taip, kad savo darbu Lietuvoje prisidėčiau
prie to, jog opera čia taptų arčiau žmonių gyvenimo, taptų
populiariu klasikiniu menu, žmonės laisviau ateitų į spektaklius, drąsiai formuotų savo skonį. Man tiesiog nuostabu klausyti, kaip draugai pasakoja, kad per vakarienę ginčijosi, kuris operos pastatymas geresnis, arba kai draugė
man dėkoja už tai, kad jos sūnus, kurį ji ilgai pratino prie
operos žanro Lietuvoje, vėliau studijuodamas Vienoje
pats nusprendė nueiti į operą paklausyti koncertuojančios
Asmik Grigorian ir tam net specialiai įsigijo kaklaraištį. Aš
nesitikiu, kad visi taps klasikinės muzikos fanais, bet noriu
prisidėti prie to, jog žmonėms, o ypač – jaunimui, suteiktume galimybę būti išsilavinusiais pasaulio piliečiais, laisvę
rinktis.
Aišku, norint pailsėti po sunkių darbų, pabėgti nuo
įtampos kartais norisi ir lengvo turinio – paklausyti lengvos
muzikos, nueiti į lengvą kiną ar net atsipalaiduoti ir tiesiog
niekur neiti. Mano tikslas – kad žmonės tiesiog jaustų, jog
turi pasirinkimą ateiti ir į operą, kad tai nėra nesuprantamas ir nutolęs žanras, o išmėginę suprastų, ką mėgsta.
Labai noriu tikėti, kad per tuos metus, kai su bohemiečiais dirbame Lietuvoje, pasistūmėjome link to, jog opera
taptų žmonių gyvenimo dalimi. Tai mane dar labiau įkvepia dirbti be atokvėpio, nemiegoti naktimis.
Dažnai sakoma, kad meno žmonės savo darbu gyvena, taigi bene populiariausias klausimas šiais laikais – kaip suderinti darbą su asmeniniu gyvenimu?
Kaip Jūs matote savo profesinio ir asmeninio gyvenimo dermę? Ar turite kokias nors taisykles, kuriomis
vadovaujatės, kad liktų laiko sau ir artimiesiems?
Tiesą sakant, manau, kad sumažėjęs laikas sau ir artimiesiems, alinantis darbas – tai kaina, kurią mokame siekdami aukščiausių rezultatų. Mano nuomone, jeigu nori
būti geriausias – nesvarbu, menininkas ar teisininkas – turi
dirbti dukart daugiau už visus kitus, nes jokiame darbe vien
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talento neužtenka. Manau, mes su savo komanda dabar
esame nacionalinės operos lyderiai, tačiau negalime užmigti ant laurų. Darbas tęsiasi, ir dabar jis yra net dar sunkesnis, nes konkuruojame patys su savimi, o tai yra didžiausia
konkurencija.
Turiu ir savo energijos šaltinį. Man tai – kelionės, kur
manęs niekas negali pasiekti, mane supa gamta, galiu leisti
laiką su mylimu vyru. Su vyru neturime nei automobilių,
nei prabangių užsienio vilų, bet kelionėms pinigų negailime. Kai nuskambės paskutinis „Samsono ir Dalilos“ akordas Vilniuje, aš iš karto išvažiuosiu. Manęs jau laukia mano
išsvajota kelionė į Markezų salas, kur kūrė ir mirė mano
mylimas tapytojas Gogenas. Mūsų atostogos niekada nebūna prabangiuose „viskas įskaičiuota“ kurortuose – šios
kelionės metu gyvensime ir palmių lapų pašiūrėse ne tik be
telefono ryšio, bet ir be langų. Ten nebus prabangaus maisto ar aptarnavimo, bet virš mūsų bus begalinis žvaigždėtas
dangus. Žiūrint į tokį dangų lengviau įsisąmoninti, kad mes
visi esame tik be galo maža gamtos, Visatos dalelė, tad neverta ir susireikšminti. Tai viską taip gerai sustato į vietas,
kad daugiau nieko ir nereikia.

Kol visa Lietuva diskutuoja apie tai, kaip grąžinti emigrantus, mes sukūrėme aplinką, kuri
skatina į Lietuvą sugrįžti ir dirbti talentingiausias
pasaulio operos žvaigždes.
Lietuva – nedidelė šalis, kurioje, natūralu, ir operos mylėtojų yra mažiau. Daug kūrėjų pasirenka kurti
kraštuose, kur daugiau galimybių, platesni kūrybiniai
vandenys. Kas Jus įkvepia vis grįžti kurti į Lietuvą,
kur pasitinka verslo iššūkiai, riboti ištekliai, iš kur
žmonės dažnai veržiasi išvykti?
Aš, matyt, esu taip išauklėta, kad jaučiu pareigą šaliai,
kurioje gimiau, atsakomybę jos žmonėms. Mano mama aštuonerius metus praleido Sibiro gulaguose – ir visą laiką
veržėsi grįžti į Lietuvą, norėjo čia kažką sukurti. O aš juk
turėjau unikalią galimybę į Lietuvą atvežti naujas praktikas,
prie kurių daugelis čia neturėjo priėjimo, pasidalyti savo
Vakaruose įgyta patirtimi.
Be to, visada norėjau savo darbu pasidalyti su jaunimu Lietuvoje. Grįžusi čia kurti 2006 m. pamačiau, kiek čia
talentingų žmonių. Pavyzdžiui, atsimenu, kai pradėjome
dirbti su A. Grigorian – ji buvo dar nelabai žinoma, mažai
sceninės patirties turinti solistė. O štai dabar aš net anksčiau už jos mamą gaunu SMS žinutę, kad ji pasirašė kontraktą „La Scala“, „Covent Garden“ teatruose... Jausmas,
kad aš galėjau prie to prisidėti, yra nepaprastas, be galo
džiaugiuosi galėdama būti to dalimi. Būtinai dalyvausiu jos
premjeroje ir, ko gero, nuo pirmojo iki paskutiniojo takto
ten verksiu.
Mes esame išauginti kuklūs, Vakaruose visada jaučiamės ne patys geriausi. Aš pati išvažiavusi ilgą laiką nedrąsiai
sėdėdavau ant suoliuko, tarsi tik ir laukdama, kad po pirmos nesėkmės mane kažkas išvarys. Norėjau tai pakeisti,
norėjau ne tik pakeisti žiūrovų požiūrį į meną, į operą, bet
ir parodyti tai, kad užauginame nepaprastų talentų. Tam
turiu nepaprastą komandą – talentingąjį G. Rinkevičių, kuris pasirinko kurti ir gyventi Lietuvoje, J. Statkevičių. Be to,
su manimi dirbti ir kurti už dešimt kartų mažesnį nei jiems
įprasta atlygį sugrįžta lietuviai solistai, koncertuojantys garsiausiose pasaulio operos scenose. Jie sugrįžta pasidalyti
savo menu, talentu su mumis, savo patirtimi su jaunimu.
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Lyderis negali būti atsiskyręs ir nurodinėti
savo komandai iš stiklinio kabineto – jis turi tapti tos komandos, tos šeimos dalimi.
Tai be galo įkvepia jaunąją muzikų kartą. Žiūrėdami į šiuos
žmones, jie staiga suvokia, kad ir jiems atviri Vakarų keliai
ir kad jie gali grįžti į Lietuvą. Kol visa Lietuva diskutuoja
apie tai, kaip grąžinti emigrantus, mes sukūrėme aplinką,
kuri skatina į Lietuvą sugrįžti ir dirbti talentingiausias pasaulio operos žvaigždes.
Tiesa, Lietuvoje tikrai krenta į akis pozityvumo trūkumas. Štai ir šiandien norėjau žurnalistams pristatyti
mūsų statomą operą, papasakoti, kad kuriame istorinį įvykį – „Samsonas ir Dalila“ paskutinįkart Lietuvoje statyta
1931 m., dirbame su pasaulinio garso solistais. Sulaukiau
atsakymo, kad apie kultūros renginius Lietuvoje įprasta atskirai pranešti tik tada, kai juos lydi skandalas. Dėl to manęs
ir nestebina tai, kad jaunimas, baigęs mokslus užsienyje, ne
visada grįžta – čia juos pasitinka negatyvumas, jie nesijaučia
reikalingi. Gal čia ir dalis bohemiečių sėkmės fenomeno –
tai, kad aš leidžiu tiems sugrįžtantiems žmonėms pasijausti reikalingiems, padedu juos išgirsti, pamatyti daugeliui
žiūrovų.
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Ant scenos suburiate be galo charizmatiškas, talentingas, stiprias ir spalvingas asmenybes, tačiau
beveik visada stebint Jūsų pastatytas operas susidaro
įspūdis, kad jie visi tapo vienu ritmu kvėpuojančiu
kūnu. Kokius principus taikote kaip vadovė, kaip suburiate juos visus į tokią darnią komandą?
Manau, kad svarbiausias lyderio, norinčio dirbti su talentingiausiais, bruožas – tai gebėjimas su kiekvienu komandos nariu bendrauti individualiai, įsiklausyti, pažinti.
Aš esu tokia vadovė, kuri yra prie pat savo žmonių: galiu
panešti dekoracijas, kažką nuvalyti, pakelti. Aš savo komandą myliu. Manau, kad ta mano meilė leidžia man atlikėjus
stumti ten, kur jie niekada nebuvo, tobulėti. Be to, būtent
dėl to, kad savo komandą taip myliu, visada išdrįstu jiems
pasakyti ir tai, ką jiems savo darbe reikėtų patobulinti, o
tai jiems gal ne visi drįsta pasakyti. Lyderis negali būti atsiskyręs ir nurodinėti savo komandai iš stiklinio kabineto –
jis turi tapti tos komandos, tos šeimos dalimi.
Kaip manote, ką šiuolaikinis žmogus gali atrasti
mene, operoje? Kam to reikia mūsų skubos ir nuolatinio efektyvumo didinimo paieškų amžiuje?
Gali atrasti pauzę. Operoje žmogus gali pasisemti įkvėpimo, būdamas ten, apsuptas tų nuostabių melodijų, gali
rasti laiko atsigręžti į save, atrasti kažką, kas jam padės užduoti klausimus ir apie save. Tikiu, kad iš operos žmogus
išeina apsivalęs savo vidų nuo gyvenimo triukšmo. Gal
tada žmogui nebereikia niekur toli bėgti, kad išgirstų save.

DIENA
SU TEISĖJU 2017
FINALINIS RENGINYS
Lapkričio 28 d. projekto DIENA SU TEISĖJU
2017 oficialioje uždarymo ceremonijoje
Vilniuje buvo apdovanoti geriausių ir
kūrybiškiausių projekto dalyvių vaizdo klipų
„Teisėjas studento akimis“ autoriai.
Jau ketvirtus metus organizuojamo projekto
finalas į kino teatrą šiemet pritraukė daugiau
nei šimtą renginio dalyvių!
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Į TEISMĄ GYVENTOJAI
GALI KREIPTIS
PAPRASČIAU
Lietuvos teismai nuo 2018 metų

Nuo
2018 m., sujungus teismus, teismai
ir toliau veikia
tose pačiose
vietovėse ir
patalpose,
tačiau yra
administruojami iš keliolikos
pagrindinių
centrų.

Net jei gyvename kitame mieste,
teismo procesą pradedančius
dokumentus nuo 2018 m.
galime pateikti bet kuriuose
apylinkės teismo, kuriam byla
teisminga, rūmuose.

TEISMŲ REFORMOS
NAUDA GYVENTOJAMS
» Geresnės sąlygos kreiptis į teismą

» Efektyviau valdomos teismams skiriamos lėšos

» Aukštesnė teismo klientų aptarnavimo kokybė

» Galimybė teismo posėdžius organizuoti arčiau proceso dalyvių

» Vienodesnis teisėjų darbo krūvis – spartesnis teismo procesas
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