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Redakcijos žodis

Lietuvos 
teismų 
100-metis  
ir AŠ
Teisė – tai reiškinys, kuris 
liečia kiekvieną žmogų. Neįmanoma įsivaizduoti valstybės 
be teismų, o be teisingumo neįsivaizduojamas modernus 
pasaulis. Todėl neišblėstantis entuziazmas, profesionalumas, 
kryptingas noras siekti aukščiausių standartų savo srityje 
yra svarbiausi įrankiai, kuriais teismų bendruomenė geba 
geriausiai prisidėti prie rytojaus Lietuvos kūrimo.

Žydrūnė Tursaitė

Teisingumas man nėra nesikeičianti duotybė ar savaime 
kažkur visatoje egzistuojantis baigtinis reiškinys, kurį 
galėtume suvokti vien skaitydami, medituodami ar kitaip 
tyliai ieškodami atsakymų. Man tai – nuolatinis visuomenės 
pokalbis, per kurį išsigryniname, kas yra gera, ką laikome 
teisinga, keičiame senus apibrėžimus. 100 metų – tik akies 
mirksnis tokiame begaliniame pokalbyje, bet esu tikra, kad 
be šio šimtmečio šiandien Lietuvoje turėtume spręsti kur 
kas sudėtingesnes problemas nei turime dabar.

Rūta Mrazauskaitė

Tokie jau esame... Mums visuomet rūpėjo įrodyti savo tiesą 
– bet kokia kaina, bet kokiomis aplinkybėmis. Tiesa buvo 
aukščiau visko. Tokioje aplinkoje augau aš, tokias vertybes 
skiepiju ir savo vaikams. Ir nors į teismus žmonės ateina 
vedami troškimo išspręsti ginčą, džiaugiuosi, kad teismai 
tapo ta vieta, kur ginčo nebelieka, o atsiranda sprendimas, 
tinkantis abiem pusėms. Žengiant į naująjį Lietuvos teismų 
šimtmetį, norisi palinkėti būti sąžiningiems prieš pačius 
save.

Gražina-Kovger Sniečkuvienė

Teisingumas man pirmiausia – tai kiekvieno lygybė teisės 
akivaizdoje, vienodos galimybės laisvai siekti savo svajonių 
bei pagarba kitiems ir, žinoma, veiksminga žmogaus teisių 
apsauga. Be teisingumo šiandien, ko gero, negalėtume 
švęsti laisve ir nepriklausomybe alsuojančio Lietuvos 
šimtmečio.

Tad norisi visiems palinkėti branginti ir puoselėti vertybes, 
kuriančias teisingumą kasdieniame gyvenime, kad kuo 
rečiau reikėtų ieškoti teisingumo teismuose, o teisėjams – 
aukščiausio profesionalumo ir stiprybės priimant teisingus 
sprendimus.     

Rytis Valūnas

Tu buvai many, esi ir būsi. 
Nors įvardytas Tavo amžius, 
Bet Tu – amžina  
Kaip dangus ir žemė, 
Kaip motina ir tėvas, 
Kaip meilė ir teisingumas – 
Lietuva...

Vilma Budėnienė

Teisingumo sąvoką yra tai, su kuo susiduriame kasdienybėje 
kiekvieną dieną – socialinėse, politinėse, teisinėse ir 
kitokiose situacijose. Pačia plačiausia prasme teisingumą 
galima apibūdinti žodžiais balansas ir hormonija. Tačiau 
kalbant apie teisingumą teismų veikloje teisingumas yra 

tai, ko teisėtai gali reikalauti kiekvienas žmogus. Ir čia 
teisingumas reiškia ne tai, ko noriu būti nusipelnęs, bet tai, 
ko iš tiesų objektyviai ir nešališkai žvelgiant esu nusipelnęs. 

Dovilė Murauskienė

Tik įdėmiai pasižvalgius į kitų valstybių patirtis priskiriant 
teisingumo vykdymą institucijoms tampa akivaizdu, kokia 
neįkainojama vertybė yra galimybė išspręsti kilusį ginčą 
ar išaiškinti įvykdytą pažeidimą pasitelkiant nešališką 
arbitrą, kuris užtikrina, kad taisyklės būtų taikomos visiems 
vienodai. Akivaizdu, kad šio arbitro užduotis – vykdyti 
teisingumą ir spręsti žmonių likimus – yra didžiulė garbė 
bei atsakomybė. Didžiuokimės Lietuvos teismais ir aukime 
kaip valstybė kartu su jų svarbiausia dalimi – teisėjais.

Paulius Murauskas

Teisingumas man yra laisvė. Laisvė nebijoti, laisvė turėti 
sprendimus, laisvė pasirinkti. Pamatinė vertybė, Lietuvos 
teismų 100-mečio kontekste įprasminanti sunkų ir atsakingą 
darbą, kuris buvo padarytas dėl mūsų visų, kad galėtume 
gyventi stiprioje teisinėje valstybėje. Tikiu ja, tikėkite ir Jūs!

Lina Lapėnaitė

Šimtmetis man – paskata susimąstyti apie praeities svarbą 
dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai: ką pavyko 
nuveikti, kokius svarbiausius tikslus keliame sau artėjant 
naujam – antrajam šimtmečiui. Tik nuo mūsų kasdienių 
pastangų priklauso ne tik dabartis, bet ir būsimi mūsų 
valstybės ir tautos istorijos įvykiai. Pradėjus skaičiuoti naują 
šimtmetį visiems linkiu vienybės ir susitelkimo siekiant 
užsibrėžtų tikslų!

Dovilė Bružaitė

1 005 – tiek gyventojų praėjusiais metais dalyvavo teismų 
atliktame tyrime, kuris parodė, jog KIEKVIENAS iš minėtų 
asmenų turėjo skirtingą suvokimą apie tai, kas jam yra 
teisingumas. Ar pasakymas DĖL TEISINGUMO apskritai gali 
turėti apibrėžimą? Juk tai... laikotarpis, kuriame gyvename, 
kultūra, kurios dalis esame, vertybinis pamatas, kurį 
atsinešame. Ir nors 100 metų – neapsakomai maža dalelė 
žmonijos istorijoje, svarbiausia nepamiršti, kad kiekvienas 
iš mūsų šiandien esame jos dalimi. Įrodę, kad galime 
daug, parodykime, jog galime dar daugiau – ne gairėse ir 
nuostatose, o kasdienėje tikrovėje!

Gabija Vaičeliūnaitė

Teisingumo poreikį mes atsinešame dar iš vaikystės, tik neretai 
pakeliui išbarstome šios vertybės tikrąją intuityviai suprantamą 
prasmę. Vaikystėje teisingumas asocijuojasi su sąžiningumu. 
Argi nesakydavome mokytojams, draugams, tėvams: „taip 
nesąžininga“, iš tikrųjų turėdami mintyje „taip neteisinga“? 
Toks tarsi paprastas vaikiškai tyras teisingumo kaip sąžinės, 
bekompromisio laikymosi sutartų vertybių ir besąlygiškos 
pagarbos kitam žmogui suvokimas savyje talpina visą vertybinį 
pamatą būtiną ir praeities, ir dabarties, ir ateities humaniškai 
visuomenei ir teisinei valstybei.

Reda Molienė
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TURINYS

LIETUVOS TEISMŲ 100-METIS
Rimvydas Norkus: „Pasitikėjimas teismais sugrąžintas“

Dainius Žalimas: „Iš Konstitucinio Teismo galima tikėtis neformalaus 
teisingumo“

Vytautas Landsbergis: „Teisybė ir teisingumas – tai jausmas. Kaip ir  
tėvynė. Arba turi ją širdyje, arba ne“ 

Pranas Kūris: „Lietuva yra tapusi teisine valstybe“

„Bananų baliaus“ istorija

Istorikas Gediminas Kulikauskas: „Laisvė mums tapo vienu sunkiausių 
išbandymų“ 

Kūrybingumo mokyklos įkūrėjas Tomas Ramanauskas: „Snūduriavęs 
pasaulis buvo prikeltas kūrybingumo elektrošoko“

Milda Bliumenzonienė: „Kiekviename nuteistajame svarbu įžvelgti 
žmogų“

Teisėjo mantijos istorija

Teismų istorijos detektyvai: 10 įdomiausių faktų   

Temų, straipsnių ir pasiūlymų laukiame el. p. komunikacija@teismai.lt.  
Už straipsnių turinį atsako straipsnių autoriai. Redakcija pasilieka teisę  
straipsnius redaguoti, koreguoti, trumpinti. Straipsnius perspausdinti  
ar kitaip naudoti jų medžiagą galima tik su redakcijos leidimu.

PROF. RIMVYDAS NORKUS 

PROF. VYTAUTAS LANDSBERGIS
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Ramūno Danisevičiaus fotografijų parodos 
„Teisingumo namai“ nuotrauka.  
Kauno apygardos teismas
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Pradėkime nuo aktualijų: užbaigėte 
Teisėjų tarybos pirmininko 
kadenciją ir nutarėte nebesiekti dar 
vienos. Kodėl?
Priežastį jau esu įvardijęs. Atsakomybė teisėjų 
bendruomenei, suvokimas, kad net patys 
mažiausi organizaciniai kolegialios institucijos 
darbo trikdžiai gali išbalansuoti jau pasiektą 
darbų tempą, stabdė mane vadovauti Teisėjų 
tarybai dar vieną kadenciją, kuri yra ilgesnė nei 
mano, kaip Aukščiausiojo Teismo pirmininko, 
įgaliojimai. Tai reiškia, kad po metų Tarybai 
galėtų tekti rinkti naują pirmininką. Neslėpsiu, 
sulaukiau kolegų raginimų nekreipti į šį aspektą 
dėmesio ir dirbti toliau. Vis dėlto esu tikras, 
kad Taryba turi išsirinkti pirmininką visai 
kadencijai, o ne galbūt jos daliai. 

Gal galėtumėte detalizuoti, kokie 
darbai jau atlikti, kokie dar laukia?
Šios kadencijos Teisėjų taryba turi kuo 
didžiuotis. Ji orientavosi ne į procesą, o į 
rezultatą. Veiklos pradžioje nustatyti aiškūs 
artimiausi tikslai, išskirti prioritetai leido mums 
dirbti kūrybingai ir ypač atvirai. 

Jau pradėdamas vadovauti Aukščiausiajam 
Teismui sakiau, kad vienas aktualiausių 
dabarties klausimų teismų sistemai yra teisėjo 
profesijos patrauklumo, prestižo išsaugojimas 
ilgalaikėje perspektyvoje. Tam buvo skirtas 
didžiausias dėmesys ir pasiekti konkretūs 
rezultatai. 

Per konstruktyvų dialogą su kitomis 
valdžiomis Seime priimtas Teisėjų atlyginimų 
įstatymo pakeitimas, paremtas ne „vidiniais 
rezervais“, kurių teismų sistema neturi, o 
realiu finansavimu. Vyriausybei esame pateikę 
savo matymą dėl tolesnės teisėjų socialinių 
garantijų raidos. Ateinančių metų teismų 
biudžetas – rekordinis, dėl jo augs teismuose 
dirbančių žmonių atlyginimai. Taryba būtent ir 
siekė atsigręžti į kiekvieną teismo darbuotoją 
– organizavome ne tik teisėjų, bet ir teisėjų 
padėjėjų, sekretorių, psichologų, kanclerių, 
informatikų ir kitų darbuotojų mokymus. 
Įvyko pirmasis visuotinis teismų darbuotojų 
sąskrydis. 

Seime svarstomi mūsų parengti reikšmingi 
Teismų įstatymo pakeitimai. Priimti ir nuosekliai 
įgyvendinami Teismų procesinių sprendimų 
kokybės standartai. Atsisakėme nereikalingų 
biurokratinių teismų administravimo 
procedūrų. Gerėjančią teismų veiklą vertina 
visuomenė – pasitikėjimas teismais sugrąžintas. 
Tikiuosi, kad tai – negrįžtamas procesas.  

Ne mažiau svarbi ir teismų infrastruktūra, 
sąlygos, kuriomis dirba mūsų žmonės: 
atnaujintas teismų automobilių parkas, 
ateinančiais metais pagaliau pradėsime Vilniaus 
apygardos teismo pastato statybą –  
daug laiko prarasta, kol buvo atsisakyta 
ankstesnių ekonomiškai nepagrįstų ir pačių 
teisėjų prieštaringai vertintų statybų vizijų. 

Tai visos Tarybos ir susitelkusios teisėjų 
bendruomenės darbo rezultatas. Tarybos 
pirmininkas – tik vienas iš jos narių, be 
aktyvios ir iniciatyvios kitų narių veiklos, 
be Nacionalinės teismų administracijos 
indėlio nieko nebūtų pasiekta. Taryboje 
vyravo demokratiška, darbinga, tarpusavio 
pasitikėjimu ir supratimu grįsta atmosfera. 
Siekėme kiek įmanoma didesnio veiklos 
atvirumo. Tarybos vadovybė asmeniškai 
aplankė daugelį Lietuvos teismų, susitiko 
su teisėjais, organizavo išvažiuojamuosius 
posėdžius regionuose. Visa posėdžių medžiaga 
iš anksto viešinama ir derinama su teismais. 

Pačių Tarybos narių paskatinti pradėjome 
svarstymus dėl tiesioginės Tarybos posėdžių 
transliacijos internetu. 

Tarptautiniu lygmeniu Lietuvos teismai 
reikšmingi ir atpažįstami kaip niekada iki šiol. 
Esame išrinkti į Europos teisėjų tarybų tinklo 
vykdomąją valdybą. Lietuvos teismų iniciatyvos 
siekiant užtikrinti fizinį ir psichologinį proceso 
dalyvių saugumą sulaukė tarptautinio 
pripažinimo šiais metais vykusioje Europos 
teisėjų tarybų tinklo Generalinėje Asamblėjoje. 
Lietuvoje vyksta reikšmingi tarptautinės teisėjų 
bendruomenės renginiai. 

LI E T U VO S  TE I S M Ų  1 0 0 - M E TI S

Rimvydas Norkus:  
„Pasitikėjimas teismais sugrąžintas“  
Gabija Vaičeliūnaitė,
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vadovė

Tik skaidria veikla ir aukščiausios kokybės darbais, laikantis 
nepriekaištingos etikos standartų, yra kuriamas ir puoselėjimas 
pasitikėjimas teismais ir teisine valstybe. Todėl vienas iš teismų 
sistemos tikslų – skleisti ir plėsti žinias apie teismų vaidmenį ir darbą 
mūsų valstybėje, stiprinti teismų sistemos patikimumą profesionaliai, 
kruopščiai ir skaidriai vykdant teisingumą. Tokiomis mintis pokalbį 
pradėjo neseniai Teisėjų tarybos vadovo kadenciją baigęs Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, profesorius Rimvydas Norkus, 
žurnalui TEISMAI.LT sutikęs pasidalyti mintimis apie kadenciją įpusėjusią 
Teisėjų tarybą, augantį visuomenės pasitikėjimą teismais, teismų ir 
teisėjų nepriklausomumą, atliktus darbus bei laukiančius iššūkius.

Prof.  R imvydas  Norkus
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Nuoširdžiai linkiu sėkmės naujajai Teisėjų 
tarybos vadovybei. Turime neprarasti 
pagreičio, ypač dėl tolesnio teisėjų profesijos 
patrauklumo didinimo, teismų veiklos 
gerinimo. Likdamas Teisėjų tarybos nariu, 
visomis išgalėmis remsiu naudingas iniciatyvas. 

Kaip apibūdintumėte santykį tarp 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
(toliau – LAT) pirmininko ir Teisėjų 
tarybos pirmininko pareigų?
Tai nevienodos, nors ir susijusios pareigybės. 

Aukščiausiojo Teismo pirmininkas vadovauja 
vieninteliam kasaciniam teismui, kurio 
uždavinys – nuosekli, neprieštaringa, 
konstitucinius ir tarptautinius žmogaus teisių 
standartus atitinkanti teismų praktika. Šia 
prasme Teismo pirmininko uždavinys yra 
sudaryti organizacines sąlygas tokiai teismų 
praktikai plėtotis, užtikrinti tokios praktikos 
sklaidą, palaikyti dialogą teismų praktikos 
klausimais su kitais teismais ir visuomene. 

Teisėjų tarybos pirmininkas vadovauja 
vykdomajai teismų savivaldos institucijai, jo 
veikla labiau organizacinė: koordinuoti Tarybos 
posėdžius, jų darbotvarkės formavimą, 
rūpintis administravimu teismuose, teismų 
infrastruktūra, biudžeto klausimais. 

Susieti šias abi funkcijas nepaprasta, nes reikia 
itin kruopščiai planuoti savo laiką ir sudėlioti 
prioritetus. Vis dėlto aš pirmiausia siekiau 
išlikti teisėju ir netapti vien „teismų biurokratu“. 
Nagrinėti bylas – mėgstamiausia mano darbinė 
veikla.  

Užsiminėte apie Seime svarstomus 
Teismų įstatymo pakeitimus. Kokia 
jų esmė? 
Išskirčiau kelias kryptis. Pirmiausia – tai didesnis 
pačios teisėjų bendruomenės vaidmuo 
parenkant teisėjus ir sprendžiant jų karjeros 
klausimus. Pagal šiuo metu esančią sistemą 
teisėjus parenka vykdomoji valdžia, tuo tarpu 
Teisėjų taryba tik pritaria arba nepritaria jau 
atrinktiems kandidatams. Tai labai ribotas 
teisėjų savivaldos vaidmuo, o juk teisėjams taip 
pat svarbu, kad jų kolegomis taptų geriausiai 
tam darbui pasirengę žmonės. Pagal siūlomą 
modelį Teisėjų tarybos deleguoti atstovai 
dalyvautų Teisėjų atrankos komisijos veikloje, 
pati Teisėjų taryba nustatytų teisėjų atrankos 
kriterijus. Teisėjų atrankoje būtų vertinamos ne 
tik dalykinės savybės, bet ir taikomi pažangūs 
metodai asmeninėms būdo ir pažintinėms 
savybėms įvertinti. 

Kita kryptis – jau minėtas teisėjo profesijos 
patrauklumo didinimas. Sutiksite, kad dirbti 
teisėju motyvuoja ne vien atlygis, tai gyvenimo 
būdas, tačiau tam būtinas ir subalansuotas 
darbo krūvis, atitinkamos darbo sąlygos. Šiuo 
tikslu Projekte įvedamas pakaitinio teisėjo 
institutas, kuris būtų taikomas, kai paskirtas 
teisėjas ilgą laiką negali eiti pareigų ir dėl to 
likusiems teisėjams išauga darbo krūvis, taip 

pat nuostatos, susijusios su savarankišku teisėjo 
darbo laiko planavimu, budėjimų organizavimu 
ir atsiskaitymu už juos ir pan.

Trečia kryptis – teismų savivaldos 
veiksmingumo didinimas. Šiandien veikianti ir 
iš 23 narių susidedanti Teisėjų taryba yra viena 
didžiausių, jei ne pati didžiausia Europoje, 
jos formavimo principai ne visai užtikrina 
proporcingą visų grandžių ir kompetencijų 
teismų atstovavimą. Pagal siūlomą modelį 
bendras Teisėjų tarybos narių skaičius mažėtų 
iki septyniolikos, o atstovavimo proporcijos 
būtų labiau subalansuotos, Tarybos narių 
rinkimai demokratiškesni, nes nebeliktų 
teritorinių ribų renkant narius. 

Yra ir daug kitų teismų bendruomenei 
svarbių nuostatų, kaip antai, siūloma iki 
įstatyminio lygmens pakelti teismų sistemos 
apdovanojimus. 

2018-ieji – iškilūs mūsų valstybės 
metai. Tai taip pat ir teismų 
sistemos šimtmečio metai. Kokius 
matote teismus dabar ir ateityje? 
Kokie, Jūsų nuomone, didžiausi 
teismų sistemos pokyčiai nuo 
nepriklausomybės atkūrimo? 
Galima drąsiai teigti, kad į šimtmetį Lietuvos 
teismai atėjo tvirtais žingsniais, kurie svarbūs 
ne tik teisėjams, bet kiekvienam, kuris brangina 
stiprią demokratinę valstybę, jos vertybes. 
Galime didžiuotis tuo, kad buvo sukurta teismų 
sistema. Teismai tapo nepriklausoma trečiąja 
valdžia, kuri realiai užtikrina žmogaus teises. 
Šio šimtmečio pradžioje priimti Civilinio ir 
Baudžiamojo proceso kodeksai išgrynino 
teismų sistemos atskirų grandžių funkcijas, 
įtvirtino ir šiandien aktualų apeliacijos 
modelį, Aukščiausiojo Teismo, kaip vienintelio 
kasacinio teismo valstybėje, vaidmenį. 

Žvelgiant iš lyginamosios perspektyvos, 
Lietuvos teismai gana sėkmingai susitvarko 
su iššūkiais, kuriuos mato daugybė kitų ES 
valstybių teismų sistemų. Pavyzdžiui, proceso 
trukmė yra palyginti neilga ir kol kas gana 
veiksmingai kontroliuojama, bylų skaičius 
pastaruosius kelerius metus svyruoja nežymiai 
ir yra daugiau mažiau stabilus. Nėra didesnių 
problemų dėl vienodos teismų praktikos 
užtikrinimo, LAT ir kiti aukštieji teismai savo 
funkcijas vykdo gana sėkmingai. 

Na, o ateities teismo vizija visada siejama su 
globalizacija, kuri neaplenkia ir teisingumo 
sistemų. Ir tai, žinoma, dar vienas ilgalaikis, 
tiksliau – nuolatinis – iššūkis teismams. Vis 
dažniau ir giliau nei bet kada esame priversti 
galvoti apie globalizacijos nulemtus dalykus. Ji 
ir iš teisingumo sistemų, ir iš teisėjų reikalauja 
derintis tiek prie aukščiausių žmonijos 
vertybinių standartų, tiek prie naujo kasdienio, 
rutininio darbo, koks modernus dėl techninės 
pažangos jis bebūtų. Teisėjams patikima vis 
daugiau funkcijų, ne tik vykdyti teisingumą, bet 
ir šviesti visuomenę, būti atviriems.

Stulbinantys teismų modernizavimo tempai 
ypač akivaizdžiai keičia teismus. Technologijos 
teismuose šiandien jau nekelia nei žavesio, 
nei didesnio susidomėjimo, nes tapo įprasta 
kasdienybe. Į teismo posėdžius nuteistųjų 
nebereikia vežti iš įkalinimo įstaigų, tam 
padeda teismo posėdžiai nuotoliniu būdu. 
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas 
(EPP) padeda proceso šalims neišėjus iš namų 
pateikti teismui dokumentus, susipažinti 
su bylos eiga ir medžiaga, sumokėti žyminį 
mokestį. LITEKO sistemoje galima lengvai rasti 
dominančius teismų sprendimus, sužinoti bylų 
nagrinėjimo laiką ir t. t.

Moksliniuose eksperimentuose jau bandomas 
„virtualus teisėjas“, dar kitaip –„teisėjo dirbtinis 
intelektas“ – šis geba priimti sprendimus ir 
juos motyvuoti. Eksperimentais patvirtinta, 
kad dirbtinio intelekto panaudojimas turi 
daug privalumų: tai gebėjimas užtikrinti teisės 
aiškinimo stabilumą, sprendimų nešališkumą 
ir skaidrumą. Tačiau galiu pasakyti iš savo 
patirties, kad visuomenė teisėją nori matyti 
ne tik kaip nešališką arbitrą, intelektualą, kuris 
turi neįkainojamą savybę matyti kontekstus, 
mąstyti strategiškai, bet ir kaip intuityvų, 
empatišką žmogų,  gebantį įvertinti savo 
sprendimo socialinius padarinius ir jaučiantį 
atsakomybę už tai.

Teismams didelę įtaką turi pats 
betarpiškiausias partneris – 
visuomenė. Kaip vertinate šiemet 
pasiektą rekordinį pasitikėjimą 
teismais – net 49 %?
Šie procentai pirmiausia yra žmonių atsakas 
į pasikeitusius teisėjus, jų požiūrį į žmogų. 
Taip, atskirų ekscesų neišvengiama, jie labai 
skausmingi, tačiau manymas, kad teisėjai 
susireikšminę, atitrūkę nuo visuomenės, 
jos problemų nesuprantanti kasta, jau nėra 
kasdienybė, tai – jau atgyvena. 

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad pasitikėjimą 
teismais lemia trys pagrindiniai veiksniai – 
pirmasis, ar žmonės jaučia, kad teismai priima 
sąžiningus ir teisingus sprendimus, o įstatymai 
vienodai taikomi visiems, nepriklausomai, ką 
mano galingesnis ar įtakingesnis. Antrasis – 
ar procedūrine prasme į bylos nagrinėjimą 
įtraukti žmonės turėjo galimybę būti 
išklausyti, suprasti, ar su jais teismo procese 
buvo elgiamasi pagarbiai, o į jų argumentus 
motyvuotai atsakyta. Trečiasis veiksnys 
yra susijęs su teismų veiklos efektyvumo 
suvokimu – ar žmonės mano, jog teisingumas 
vykdomas be nepagrįsto delsimo, procedūros 
organizuojamos racionaliai, o teismo 
sprendimas yra įvykdomas. Akivaizdu, kad 
visais šiais aspektais žengiama pirmyn. Europos 
Komisijos duomenimis, daugiau nei pusė 
Lietuvos žmonių ir verslo atstovų pripažįsta, 
kad mūsų šalies teismai priima nepriklausomus 
sprendimus, nuosekliai trumpėja proceso 
trukmė, teisėjai suvokia savo ypatingą vaidmenį 
procese ir demonstruoja pagarbą kiekvienam 
žmogui. 
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Šis aukštas rezultatas – kiekvieno ir visų 
teisėjų nuopelnas. Būtent teisėjas yra teismų 
ambasadorius, nes nepriekaištingai elgdamasis, 
sąžiningai ir išsamiai nagrinėdamas bylas, 
priimdamas aiškius ir suprantamus sprendimus 
jis skleidžia teisingumo vertybes ir kuria 
pasitikėjimą teismais ir valstybe. 

Teismų stiprybė – viešumas, atvirumas ir 
skaidrumas.  Teismais pasitikės tiek, kiek 
informuosime apie savo veiklą, kiek būsime 
atviri. Šiuo tikslu ypač skatinama ir remiama 
teismų strateginė komunikacija, operatyvus 
informacijos teikimas. Pasitikėjimo šuolis 
patvirtina, kad visuomenė pastebėjo ir 
aukštai įvertino teismų pastangas dar plačiau 
informuoti apie savo veiklą, atnaujinus 
informacijos apie teismų veiklą teikimo 
taisykles, pakeitus teismų procesinių 
sprendimų viešo skelbimo tvarką, įtvirtinus 
galimybę filmuoti teismo sprendimo 
paskelbimą, sukūrus naują vizualinį teismų 
identitetą. Pažintiniai radijo ir interneto 
projektai, aktyvių ir socialiai atsakingų teisėjų 
dalyvavimas įvairiose teisinio švietimo, teismų 
atvirumo, pilietinėse iniciatyvose taip pat 
negalėjo neprisidėti prie išaugusių pasitikėjimo 
reitingų.

Lietuvos teismai Europoje vėl 
lyderiauja pagal nagrinėjamų 
civilinių bylų greitį. Teismų 
bendruomenė tuo džiaugiasi. Ar už 
to negali slypėti kokių pavojų?
Džiaugiamės ir manome, kad ne be pagrindo. 
Statistika rodo, jog Lietuva pirmauja Europoje 
nagrinėjant santuokos nutraukimo, civilines 
ir komercines bylas – tokios bylos Lietuvoje 
2016 m. buvo išnagrinėjamos per 88 dienas, 
šiais rezultatais mūsų šalis lenkia ir iki šiol 
pirmavusius Liuksemburgą bei Nyderlandus. 

Bylų nagrinėjimo sparta niekada nebuvo ir 
negali būti savitikslis dalykas. Skuba dėl skubos 
– prastas supratimas. Nors reikia pripažinti, 
visuomenės abejonių būta, kaipgi ta sparta 
koreliuoja su darbo kokybe, ar ji neatsiranda 
kokybės sąskaita. Įrodymų, kad tokia 
tendencija galėtų tapti, neturime. 

Visada yra išskirtinių, į valstybės 
istoriją įrašytų bylų. Kurias 
išskirtumėte Jūs?
Taip, yra bylų, įsirėžusių į atmintį kiekvienam 
Lietuvos piliečiui. Žurnalisto Vito Lingio 
nužudymo byla, kurioje duotas atsakas visiems, 
bandantiems užgniaužti laisvą žodį. Medininkų 
žudynių byla, kurioje konstatuota, kad muitinės 
posto užpuolimas ir jo pareigūnų nužudymas 
– ne atsitiktinis nusikaltimas, o nusikaltimas 
žmoniškumui; nusikaltimas, padarytas TSRS 
jėgos struktūroms dideliu mastu ir sistemingai 
vykdant nepriklausomybę atkūrusių Baltijos 
valstybių civilių užpuolimą, taip įgyvendinant 
TSRS bei TSKP politiką, kurios tikslas buvo 
grąžinti šias valstybes į TSRS sudėtį.  1991 

m. sausio 13 d. byla, kuri šiuo metu yra 
nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme. Visos 
jos gula į teisininkų metraščius ir neabejotinai 
į istoriją. Ypač svarbios, išskirtinės ir tos 
bylos, kuriose vertintas labai platus istorinis 
kontekstas. Tai ir dvi pirmiau minėtos bylos, ir 
bylos, kuriose LAT pripažino, kad už Lietuvos 
laisvę kovoję partizanai buvo reikšminga tautos 
dalis šalies išlikimui. 

Bendriausia prasme reikšmingos yra visos 
kasacinės bylos, nors ir  ne rezonansinės, 
tačiau reiškiančios tam tikrą teisės pokytį 
arba suteikiančios naujų impulsų teisės 
plėtotei. Tokiomis laikyčiau bylas, susijusias su 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos įtvirtinimu Lietuvos teisinėje 
sistemoje. Pavyzdžiui, LAT pripažino, kad, 
taikant Konvencijos nuostatas, asmuo turi teisę 
reikalauti žalos atlyginimo iš valstybės dėl 
pernelyg ilgo teisminio proceso, nepaisant to, 
kad Lietuvos civilinėje teisėje tiesiogiai tokia 
galimybė neįtvirtinta. 

Reikšmingos yra ir bylos, kuriose, pasikeitus 
įstatymams, patvirtinta, kad vairavimas 
apsvaigus nuo alkoholio – neabejotinai 
pavojinga veika, o transporto priemonė yra 
šios nusikalstamos veikos priemonė ir todėl 
paprastai turi būti konfiskuota. 

Man pačiam įsimintina vadinamoji „Snoro“ 
indėlių sertifikato byla, kurioje LAT po ESTT 
išaiškinimų pripažino, kad asmenys, įsigiję 
indėlio sertifikatus, kurie, pažodžiui taikant 
mūsų įstatymus, nėra apsaugoti indėlių 
draudimu, nusipelno tokios pat apsaugos, 
kaip ir įprastus indėlius padėję asmenys. Ir 
čia galima būtų komentuoti daugybę kitų 
kasacinių nutarčių.

Kaip kasaciniam teismui sekasi 
balansuoti tarp teisingumo vykdymo 
ir bendrosios kompetencijos teismų 
praktikos formavimo?
Kasacija – ypatinga sprendimų teisėtumo 
patikros forma, o ją vykdantis Aukščiausiasis 
Teismas turi dvi funkcijas. Viena – vykdo 
teisingumą, gina pažeistas asmenų teises, ir 
antra –  formuoja bendrosios kompetencijos 
teismų praktiką, vysto teisę, pateikdamas 
išaiškinimus, kaip turi būti suprantama 
teisė visoje valstybėje. Tačiau, matyt, retai 
susimąstoma, kaip nepaprasta kasaciniam 
teismui balansuoti derinant šias funkcijas. 
Kaip ir visi pasaulio kasaciniai teismai, 
praktikoje susiduriama su prioritetų dilema, 
kas svarbiau – ištaisyti žemesnio teismo klaidą 
konkrečioje byloje, įvykdyti teisingumą, nors 
ir galbūt rizikuojant iškreipti teisės suvokimą 
ar net sukelti chaosą teisinėje sistemoje; ar 
svarbiau išsaugoti teisės grynumą, švarumą. 
Antai, ar pavyzdžiui, kasacinis teismas gali 
ignoruoti imperatyvų naikinamąjį terminą, 
jei to reikalauja teisingumo interesai, taip 
rizikuodamas sukurti pavojingą precedentą, 
jog terminų gali būti nepaisoma, arba, 
priešingu atveju, rizikuodamas būti apkaltintas 
formalizmu ir teisingumo neįgyvendinimu? 

Mūsų sprendimai patvirtina, kad, pripažindami 
ypatingą abiejų funkcijų svarbą, stengiamės 
rasti jų pusiausvyrą. Ir tai būtina, nes 
Aukščiausiojo Teismo sprendimai yra 
vertybiniai, siekėme ir visada sieksime 
socialinės taikos užtikrinimo ir nė vienos 
visuomenės grupės interesų nesuabsoliutinimo 
kitos sąskaita.

Šiais metais Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas organizavo autoritetingą 
tarptautinę konferenciją, į kurią 
susirinko Europos aukščiausiųjų 
teismų pirmininkai. Renginyje 
ne kartą kelti teismų ir teisėjų 
nepriklausomumo, teisės viršenybės 
klausimai. Gal galėtumėte plačiau 
pakomentuoti šį kontekstą.
Suprantama, klausimai kelti ne šiaip sau. Juos 
paskatino ir konkretūs nacionaliniai įvykiai, 
kai kuriose Europos valstybėse vykdomos ar 
ketinamos vykdyti reformos, ir Teisingumo 
Teismo jurisprudencija, tapusi svarbiu ir 
veiksmingu teisiniu įrankiu ateičiai. Stimulą 
diskusijoms, be kita ko, davė šių metų vasario 
mėnesio Teisingumo Teismo sprendimas 
vadinamoje Portugalijos teisėjų  byloje. Eilinė 
teisėjų socialinių garantijų byla tapo neeiline – 
joje ekonominės krizės klausimai transformuoti 
į teisės viršenybės krizės dalykus ir šiuo 
atžvilgiu gerokai pranoko jau suformuotą 
Teisingumo Teismo praktiką. Teismas sukūrė 
ES teisėjų sampratą, kuri apima ir Teisingumo 
Teismo, ir nacionalinius teisėjus. Akivaizdu, 
kad po šio sprendimo valstybės narės nors 
ir gali laisvai organizuoti savo teismus pagal 
nacionalines preferencijas, jos tai atlieka 
prižiūrint Teisingumo Teismui. Dar daugiau, 
Teismas paskatino Europos Komisiją, taip pat 
nacionalinius teismus būti aktyvius ir kreiptis 
tokiais abejotinais atvejais į Teisingumo 
Teismą. Neseni įvykiai Lenkijoje atšaukiant 
Aukščiausiojo Teismo reformą patvirtino, kad 
tokia priemonė yra veiksminga ir toliaregiška. 

Ne mažiau svarbu, kad dėl tokių renginių 
tampame matomi tarptautinėje erdvėje. 
Intensyvinant dvišalius ir daugiašalius 
kontaktus, į mūsų nuomonę vis labiau 
atsižvelgiama. Antai, Lietuva labai aktyviai 
prisidėjo, kad Ukrainos Aukščiausiajam 
Teismui būtų leista dalyvauti Europos 
Sąjungos aukščiausiųjų teismų pirmininkų 
tinklo veikloje. Atvirai pasisakėme ir už 
teismų nepriklausomumo išsaugojimą regiono 
valstybėse. 

Ko palinkėtumėte visuomenei, 
teismų bendruomenei, TEISMAI.
LT skaitytojams artėjančių švenčių 
proga?
Pirmiausia – būti neabejingiems. Abejingumas 
žlugdo – visus ir viską. Daugiau geranoriškumo, 
pagarbos. Ir, žinoma, gražios žiemos, gražių 
švenčių.

LI E T U VO S  TE I S M Ų  1 0 0 - M E TI S



7

Šiais metais Lietuvos Konstitucinis 
Teismas (toliau – KT) mini 25 metų 
gimtadienį. Žmogaus gyvenime 
25 metai – tai tam tikrų patirtų 
išbandymų, nueito kelio, sukauptos 
išminties amžius. Ar galėtumėte 
prisiminti svarbiausius teismo raidos 
etapus? 
Galime pasidžiaugti, kad KT ėjo savo kelią 
nesiblaškydamas, nuosekliai plėtodamas 
oficialiąją konstitucinę doktriną, nepriimdamas 
vienas kitam prieštaraujančių sprendimų. 

Kalbant apie etapus, galbūt juos būtų galima 
skirstyti pagal metus. 

Pirmąjį dešimtmetį, maždaug iki 2000–2002 m., 

galima būtų pavadinti jaunystės laikotarpiu. 
KT pradėjo formuoti savo praktiką, daugelį 
Konstitucijos straipsnių ir kitų klausimų 
aiškindamas pirmą kartą, ieškojo geriausių bylų 
nagrinėjimo metodų, dar nebuvo išplėtojęs 
visų Konstitucijos aiškinimo galimybių. Šiuo 
laikotarpiu būdingas pažodinis Konstitucijos 
aiškinimas, nevisiškas jos atskyrimas nuo 
ordinarinės teisės aktų. Tačiau pradedamas 
diegti supratimas, kad Konstitucija – tai 
aukščiausios teisinės galios aktas. 

Per antrąjį KT veiklos dešimtmetį, maždaug 
nuo 2002 iki 2012 m., pagrindinis KT 
nuopelnas yra tas, kad formuojama 
konstituciocentrinė teisinės sistemos 
samprata, pagal kurią Konstitucija yra 
ne pagrindinis įstatymas ir ne vienas iš 

įstatymų, o aukščiausioji teisė, visų kitų teisės 
aktų teisiškumo, konstitucingumo matas; 
ji yra nuosekli ir darni, neturinti vidinių 
prieštaravimų, spragų; nėra nė vieno teisės 
akto, kurio atitiktis Konstitucijai negali būti 
patikrinta. Konstitucija aiškinama per ją 
pačią, yra du Konstitucijos šaltiniai – pats 
Konstitucijos tekstas ir jį aiškinantys KT aktai. 
Taip atsiranda jurisprudencinės Konstitucijos 
fenomenas, kai Konstitucijos nuostatų 
turinys atsiskleidžia per KT jurisprudenciją. 
Šiuo laikotarpiu taip pat išplėtojama visa 
Konstitucijos aiškinimo metodologija. 

Laikotarpis nuo maždaug 2012 m. iki dabar 
išsiskiria tuo, kad, pirma, KT toliau atranda 
giluminį Konstitucijos potencialą, kuris 
leistų be kompromisų ginti Konstitucijos 
viršenybę, įtvirtina tam būtinus, taip pat ir 
implicitinius savo įgaliojimus. Pirmas ryškesnis 
šio laikotarpio bruožas yra tas, kad KT tęsia 
bekompromisio Konstitucijos viršenybės ir 
konstitucinio teisingumo gynimo liniją. Būtų 
galima išskirti tokius šio laikotarpio KT praktiką 
atspindinčius principus: joks teisės aktas negali 
turėti imuniteto konstitucingumo kontrolei, 
joks KT nutarimas arba kitas aktas negali 
būti įveiktas jokiais teisės aktais, konstitucinis 
teisingumas negali būti formalus – KT 
sprendimas turi būti teisingas atsižvelgiant į 
konkrečios bylos aplinkybes. 

Kita vertus, konstitucinio teisingumo vykdymas 
taip pat reikalauja, kad KT matytų savo 
nutarimų poveikį, nepaliktų spragų, kaip apeiti 
Konstituciją. Pavyzdžiui, šiais metais buvo 
pasisakyta dėl neatsakingos teisėkūros –  
Mokslo ir studijų įstatymo byloje KT pasakė, 
kad jeigu įstatymo neįmanoma įgyvendinti, 
toks įstatymas negali turėti jokių teisinių 
pasekmių susijusiems teisės subjektams. Tie, 
kurie inicijavo tokį įstatymą, matyt, tikėjosi 
formalaus požiūrio, žinodami, kad priimamas 
įstatymas gali prieštarauti Konstitucijai, bet 
KT nutarimas turi galią tik į ateitį, todėl jie 
galėjo galvoti, jog nebus kvestionuojama tai, 
ką suspėta padaryti iki KT nutarimo. KT šiuo 
atveju pabrėžė, kad konstitucinis teisingumas, 
kaip ir teisingumas apskritai, reikalauja, jog 
šiuo atveju neįmanomas visų susijusių subjektų 
atžvilgiu įgyvendinti įstatymas neturėtų turėti 
pasekmių ir todėl turėtų būti vadovaujamasi 
iki jo nustatyta bendrąja studijų akreditavimo 
tvarka ir paisoma iš jos kylančių teisėtų 
lūkesčių. Iš šio KT nutarimo akivaizdu, kad 
neverta tikėtis tik formalaus ir deklaratyvaus 
konstitucinio teisingumo. Šitaip prisidedama ir 
prie akivaizdžiai Konstitucijai prieštaraujančių 
veiksmų prevencijos.

Antra, laikotarpiui nuo 2012 m. būdingas 
labai didelis tarptautinių ir europinių nuostatų 
įtvirtinimas KT sprendimuose. Anksčiau 
Konstitucija buvo suprantama kaip labiau 

Dainius Žalimas:  
„Iš Konstitucinio Teismo galima 
tikėtis neformalaus teisingumo“
Rytis Valūnas,  
teisininkas, vienas iš Pasaulio ekonomikos forumo tinklo „Global Shapers“ įkūrėjų

Jaunatviškai drąsus, veržlus ir įsitvirtinęs Lietuvos teisinio gyvenimo 
realybėje – tai žodžiai, kuriais šiandien galima apibūdinti Lietuvos 
Konstitucinį Teismą, šiemet švenčiantį 25 metų sukaktį. Ta proga su šio 
teismo pirmininku prof. dr. Dainiumi Žalimu kalbamės apie svarbiausius 
Lietuvos Konstitucinio Teismo raidos etapus, vaidmenį šiandienos 
žmonių gyvenime, ateities iššūkius ir mažiau žinomą pačių teisėjų 
žmogiškąją darbo pusę.      

LI E T U VO S  TE I S M Ų  1 0 0 - M E TI S

Iš Konstitucinio 
Teismo neverta tikėtis tik 
formalaus ir deklaratyvaus 
konstitucinio teisingumo.

Prof.  dr.  D ain ius  Ža l imas
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izoliuota nuo tarptautinės ir europinės 
teisės, galbūt to tiesiogiai ir nedeklaruojant, 
tačiau akcentuojant Konstitucijos viršenybės 
principą. Dabar KT praktikoje akivaizdi 
tendencija labiau derinti du teisės viršenybės 
aspektus – Konstitucijos viršenybę bei 
pagarbą tarptautinei ir Europos Sąjungos (ES) 
teisei. Tai daryti liepia pati Konstitucija, kuri, 
būdama šalies aukščiausioji teisė, negali būti 
izoliuota nuo tarptautinės ir europinės teisės, 
priešingai, ji pati įpareigoja būti atviriems 
tarptautinei ir ES teisei. Tai lemia konstituciniai 
teisinės valstybės, pagarbos tarptautinei teisei, 
atviros pilietinės visuomenės ir vakarietiškos 
geopolitinės orientacijos principai. 

Apskritai KT sprendimai, įtvirtinantys 
konstituciocentrinę teisinės sistemos sampratą 
ir bekompromisę Konstitucijos bei teisės 
viršenybę, duoda rezultatų, nes, viena vertus, 
šiandien neturime atvirų mėginimų įveikti 
KT aktus – įstatymų leidėjas, matyt, supranta, 
kokios pasekmės lauktų, tai byloja, kad KT 
dirba ne šiaip sau. Taip pat KT nutarimai ir kiti 
aktai gana gerai įgyvendinami, neįgyvendintų 
nutarimų yra mažiau negu 10 proc. Ko gero, 
būtų sunku rasti teisinių sistemų, kai visi bet 
kurių teismų sprendimai būtų besąlygiškai 
vykdomi. 

Ką Jums asmeniškai, kaip Lietuvos 
Konstitucinio Teismo vadovui, 
reiškia ši sukaktis?
Viena vertus, 25 metai, lyginant su šimtmetį 
švenčiančiomis institucijomis, yra mažai, 
kita vertus, svarbu ne skaičius, o nuveiktų 
darbų reikšmė. Džiugina, kad KT vis dar 
yra jaunatviškai drąsus ir veržlus, jog per 
25 metus įsitvirtino kaip Lietuvos teisinio 
ir gyvenimo apskritai realybė. Šiandien 
retas svarsto, ar Lietuvoje galėjo būti kitoks 
konstitucinės kontrolės modelis, nes KT svarba 
ir autoritetas yra nekvestionuojami, taip pat ir 
politiniame gyvenime. Pavyzdžiui, kartais, jau 
priimant tam tikrus sprendimus, galinčius kelti 
abejonių dėl jų konstitucingumo, reiškiamas 
siekis patikrinti šiuos sprendimus KT. Tai 
svarbu ir ypač akivaizdu, lyginant su kai kurių 
kaimyninių Vidurio ir Rytų Europos valstybių, 
kurių konstituciniai teismai švenčia panašias 
sukaktis, padėtimi, – tikrai ne kiekviena šalis 
gali pasigirti, kad Konstitucinis Teismas yra 
išsikovojęs tokią tvirtą vietą teisinėje sistemoje. 

Neseniai KT visuomenei pristatė 
projektą „25 bylos, pakeitusios 
Lietuvą“. Kokius reikšmingiausius 
teismo nagrinėtus klausimus 
galėtumėte išskirti? 
Norėčiau išskirti reikšmingiausias bylų grupes, 
per kurias atsiskleidžia KT jurisprudencijos 
raida ir jos tendencijos. 

Pirmiausia tai 1998 m. gruodžio 9 d. nutarimas 
dėl mirties bausmės panaikinimo. KT ryžosi 
išaiškinti Konstituciją tam tikra prasme 
atsižvelgdamas į pažangią teisės plėtrą, 

nes tuo metu realiai Lietuva tarptautinių 
įsipareigojimų panaikinti mirties bausmę 
neturėjo, tačiau tarptautinėje ir europinėje 
teisėje buvo tendencija panaikinti mirties 
bausmę. Atsižvelgdamas į tokią tendenciją, KT 
išaiškino, kad mirties bausmė nesuderinama 
su Konstitucijoje įtvirtintomis prigimtinėmis 
žmogaus teisėmis, visų pirma – teise į gyvybę 
ir teise į žmogaus orumo apsaugą. Formaliai 
žiūrint, buvo galima paaiškinti labai paprastai –  
Konstitucijoje apie tai neparašyta ir mirties 
bausmei panaikinti reikia politinio sprendimo. 
Politikai to padaryti nedrįso. Šis nutarimas ne 
tik įtvirtino prigimtinį žmogaus teisių pobūdį, 
bet ir turėjo įtaką vėlesniems, jau 2014 m., 
nutarimams, kad prigimtinis žmogaus teisių 
pobūdis yra tokia fundamentali konstitucinė 
vertybė, jog ji yra amžina, nepakeičiama 
net referendumu, o tarptautinė ir ES teisė 
yra minimalus konstitucinis žmogaus teisių 
apsaugos standartas.  

Antra reikšminga bylų grupė – 2014 m. sausio 
24 d. ir liepos 11 d. nutarimai dėl Konstitucijos 
pataisų konstitucingumo. KT pasakė, kad 
Konstitucijos pataisos negali būti priimamos 
bet kokia tvarka ir kad jos negali būti bet 
kokio turinio. Konstitucijos pataisos apskritai 
negali paneigti nepakeičiamųjų Konstitucijos 
vertybių, kurios yra deklaruotos pirmajame 
Konstitucijos straipsnyje ir išplaukia iš 1918 m. 
Nepriklausomybės Akto – nepriklausomybės 
ir demokratijos, taip pat jos negali paneigti 
to, be ko jokia demokratija negali gyvuoti, – 
prigimtinio žmogaus teisių pobūdžio.

Pasaulyje turbūt galima suskaičiuoti ne 
daugiau kaip dešimt konstitucinių teismų, kur 
yra taip nuosekliai suformuota Konstitucijos 
pataisų konstitucingumo doktrina, juolab kad 
pačiame mūsų Konstitucijos tekste tiesiogiai 
apie tai nėra kalbama, tai išplaukia aiškinant 
Konstitucijos teksto visumą. Kaip Konstitucijos 
pataisų konstitucingumo doktrinos pasekmę, 
šiandien matome beveik išnykusį reiškinį –  
užsiimti bandymais rengti populistinius 
referendumus, ryškiai prieštaraujančius 
narystei ES arba prigimtiniam žmogaus teisių 
pobūdžiui, kaip antai, referendumas dėl 
mirties bausmės atnaujinimo iš principo būtų 
neįmanomas. Dar būtų galima pridėti, kad KT 
2011 m. kovo 15 d. nutarimu patvirtino šalies 
narystės NATO konstitucingumą, remdamasis 
ne pažodiniu Konstitucijos aiškinimu, o jos 
visuminiu ir vertybiniu supratimu.

Trečia, pažymėčiau 2012 m. spalio 26 d. ir 
lapkričio 10 d. išvadas, užkirtusias kelią rinkėjų 
papirkinėjimui, suformuluota, kad jeigu 
nustatomi masiniai rinkėjų papirkinėjimai, tokie 
rinkimai negali būti laikomi demokratiškais, 
sąžiningais ir teisingais, taip pat akcentuota, jog 
tokie kandidatai, kurių naudai papirkinėjama, 

turėtų būti pašalinti iš rinkimų. 2016 m. 
parodė, kad masinis rinkėjų papirkinėjimas 
išnyko, tikėkimės, tokia tendencija išliks ir 
ateityje. 

Galiausiai, ketvirta, nemažai yra aiškinta apie 
valstybės valdymo formą. 1998 m. sausio 
10 d. nutarimas galutinai įtvirtino Lietuvos 
kaip parlamentinės respublikos, tęsiant 
1922 m. Konstitucijos tradiciją, valdymo 
formą su tam tikrais pusiau prezidentinės 
respublikos bruožais ir panaikino prielaidas 
bet kokiems aukščiausių valstybės institucijų 
konstituciniams konfliktams vyriausybės 
formavimo ir jos kontrolės srityje. Šiais 
nutarimais buvo prisidėta prie konstitucinės 
santvarkos stabilumo. 

Per 25 metus Lietuvoje socialinė, 
ekonominė ir politinė situacija 
pasikeitė iš esmės, o Lietuvos 
Konstitucija mažai kito. Koks KT 
vaidmuo šiandien Lietuvos teisinėje 
sistemoje, kuri integruota į ES ir 
Europos žmogaus teisių konvencijos 
teisinę erdvę?
Natūralu, kad KT gyvavimo pradžioje reikėjo 
įtvirtinti Konstituciją kaip aukščiausiąją teisę, 
pasakyti, kad Konstitucijos aiškinimo šaltinis 
yra pati Konstitucija ir KT aktai, vėliau buvo 
svarbu pamatyti Konstituciją tarptautinės ir 
ES teisės kontekste. Pati Konstitucija sudaro 
pagrindą savo atvirumui, tarptautinė ir ES teisė 
yra suprantama kaip Konstitucijos aiškinimo 
šaltinis. Konstitucija atsiveria tarptautinei 
ir ES teisei, nes pačioje Konstitucijoje, kaip 
minėta, įtvirtinti tokie principai, kaip teisinė 
valstybė, pagarba tarptautinei teisei, atvira 
pilietinė visuomenė ir vakarietiška geopolitinė 
orientacija.

Teisinės valstybės principas suponuoja 
teisės viršenybę, kuri, kaip minėta, apima 
Konstitucijos viršenybę, iš vienos pusės, ir 
pagarbą tarptautinei teisei, iš kitos pusės. 
Šie imperatyvai turi būti suprantami kaip 
suderinami. Šiuo požiūriu išskirčiau, kad KT 
yra konstatavęs, jog Konstitucijos pataisos, 
paneigiančios tarptautinius įsipareigojimus, 
yra neįmanomos, nebent tų tarptautinių 
įsipareigojimų būtų atsisakyta tarptautinės 
teisės nustatyta tvarka.

Atvira pilietinė visuomenė negali būti 
uždara nuo pasaulio, nuo Europos, nuo 
tarptautinės ir ES teisės įtakos. Vakarietiška 
geopolitinė orientacija reiškia Konstitucijoje 
labai aiškiai įtvirtintą nesijungimą į Rytų 
posovietines erdves, taip pat narystę ES ir 
NATO kaip konstitucinę vertybę. Vadinasi, 
jeigu Konstitucija pagal Konstitucinį 
aktą dėl narystės ES perduoda valstybės 
kompetenciją tam tikrose srityse ES, tai nėra 
jokio konstitucinio pagrindo aiškinti tose 
srityse, kurios perduotos ES išimtinei arba 
pasidalijamai kompetencijai (kaip antai 
konkurencija, laisvas asmenų judėjimas, 
aplinkosauga), konstitucines nuostatas aiškinti 

Tikrai ne kiekviena 
šalis gali pasigirti, kad 
Konstitucinis Teismas yra 
išsikovojęs tokią tvirtą vietą 
teisinėje sistemoje. 
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kitaip nei ES teisė, nes pati Konstitucija 
tose srityse įpareigoja dalytis valstybės 
kompetencija. 

KT, aiškindamas Konstituciją, leidžia derinti 
konstitucinės ir tarptautinės teisės sistemas, 
o jeigu vis dėlto rastų prieštaravimų, pateikia 
atsakymą iš pačios Konstitucijos, kad tokiais 
atvejais arba reikia atsisakyti tarptautinių 
įsipareigojimų, arba imtis atitinkamų 
Konstitucijos pataisų tam, kad šios dvi teisinės 
sistemos būtų suderintos. 

Pernai Lietuvoje vyko Pasaulio 
konstitucinės justicijos 
konferencijos suvažiavimas. Kokią 
vietą Lietuvos Konstitucinis Teismas 
užima Europos konstitucinių teismų 
bendruomenėje?
KT nuo 2006 m. yra ypač aktyvus tarptautinėje 
ir europinėje konstitucinių teismų 
bendruomenėje. KT yra vienintelis Europos 
konstitucinis teismas, kuris yra pirmininkavęs 
ir savo šalyje surengęs europietiškąją 
konstitucinės justicijos konferenciją bei 
Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos 
4-ąjį kongresą 2017 m. Šis renginys vyksta 
kas trejus metus vis kitame žemyne. Taip pat 
KT įgyvendina bendradarbiavimo projektus 
su ES Rytų partnerystės šalimis – Sakartvelu, 
Moldova, Ukraina. KT priklauso Baltijos ir 
Juodosios jūros regiono šalių konstitucinės 
justicijos asociacijai, kuri buvo įsteigta 
būtent KT iniciatyva siekiant glaudesnio 
bendradarbiavimo su šiomis ES Rytų 
partnerystės šalimis. Šia prasme KT išsiskiria, 
nes toli gražu ne visi konstituciniai teismai 
imasi tokių paramos Rytų partnerystės šalims 
iniciatyvų. Beje, kitais metais KT pirmininkaus 
šiai asociacijai. Be kita ko, KT nuosekliai 
smerkia konstitucinės justicijos naudojimą 
nusikalstamiems tikslams, tokiems kaip 
Krymo aneksija, įvykdyta prisidengiant per 
naktį priimtu Rusijos Konstitucinio Teismo 
sprendimu. 

KT išsiskiria ir savo atvirumu visuomenei. 
Nors įstatymai neįpareigoja, nuo 2014 m. 
rengiami ir visuomenei pristatomi metiniai 
pranešimai, nuo 2016 m. viešai transliuojami 
posėdžiai. Man, kaip KT pirmininkui, tenka 
dalyvauti Konstitucijos egzamino vertinimo 
komisijos darbe. Nuo 2015 m. teismas atsirado 
socialiniuose tinkluose. Apskritai esame 
įsitikinę, kad visuomenė kuo daugiau turi žinoti 
apie KT veiklą, nes tik taip galima tikėtis, kad 
bus suprantami ir jo priimami baigiamieji aktai, 
jų svarba šalies gyvenimui. 

Kaip atrodo tipiška KT teisėjo darbo 
diena? Kas yra sunkiausia Jūsų 
darbe? Gal prisiminsit kokį linksmą 
nutikimą iš savo darbo?
KT teisėjų darbo diena ne visada 
prognozuojama, mat pagal KT reglamentą 
teisėjo darbo diena iš esmės nenormuota, 

dirbame, kiek reikia ir kada reikia. Paskutinį 
savo aktą priėmėme lapkričio 1 d., nes Visų 
šventųjų dienos išvakarėse gavome Seimo 
in corpore kreipimąsi, o tokių nutarimų 
priimtinumą turime įvertinti pagal įstatymą 
per 3 kalendorines dienas. Taigi, ir mūsų 
išoriškai ramiai tekančiame darbe pasitaiko 
netikėtumų, kuriems visada turime būti 
pasiruošę. Jeigu neatsitinka jokių netikėtumų, 
paprastai posėdžiaujame tris iš penkių savaitės 
darbo dienų, likusiomis dienomis dirbame 
individualiai. 

Mūsų darbe sunkiausia rasti visų 9 teisėjų 
sutarimą ir nepraleisti jokių esminių nuostatų, 
argumentuojant nepalikti spragų. Visų mūsų 
skirtinga patirtis, specializacija, nuomonės. 
Patikėkite, diskusijos būna labai karštos...

Šiuo metu bylų išnagrinėjimo 
bendrąja tvarka trukmė yra keleri 
metai. Ko gero, būtų teisinga teigti, 
kad nagrinėjamų bylų medžiagos 
kiekis, sudėtingumas tik didėja. Ko 
reikėtų, kad paspartėtų KT darbas? 
KT pavyko paspartinti bylų nagrinėjimą. 
Jeigu prieš kelerius metus bylų nagrinėjimas 
trukdavo ir iki 1 000 dienų, tai dabar ne 
visada reikia net metų. Tai nepriklauso tik nuo 
mūsų norų, pagelbėjo ir įstatymų leidėjai. 
Pakeitus KT įstatymą, buvo suteikta teisė 
nagrinėti kelias bylas vienu metu, taip pat 
įtvirtintas bylų nagrinėjimas rašytinio proceso 
būdu, jeigu šalys nereikalauja žodinio bylos 
nagrinėjimo. Tai gerokai paspartino darbą. 
KT bylų nagrinėjimo trukmė objektyviai 
ilgesnė nei bendrosios kompetencijos 
teismuose, nes nagrinėjame ne vienos 
bylos aplinkybes, kelių asmenų ginčą, o 
konstitucingumo apskritai klausimus ir būtina 
įvertinti KT nutarimų poveikį visai teisinei 
sistemai. Natūraliai tai reikalauja daugiau 
laiko. Didžiausi mūsų „darbdaviai“ yra teismai. 
Mūsų bylų nagrinėjimo trukmės vidurkis 
Europos kontekste atrodo tikrai gerai, ką jau 
kalbėti apie Europos Žmogaus Teisių Teismą, 
kur sprendimo gali tekti laukti ir dešimtmetį. 
Būtinus instrumentus turime, trukmė yra 
optimali ir turi tendenciją mažėti. 

Neseniai vyko konferencija, kurioje 
buvo kalbama ne tik apie Lietuvos 
Konstitucinio Teismo 25 metų 
patirtį, bet ir naujus iššūkius. Kokie 
jie? 
Vienas pagrindinių iššūkių, kurio laukiame, 
nors žinome, kad darbo tikrai padaugės, – tai 
individualaus konstitucinio skundo įteisinimas. 
Šiuo metu Lietuva yra viena iš keturių 
valstybių Europoje, kurios turi konstitucinius 
teismus, tačiau į juos piliečiai negali kreiptis 
tiesiogiai. Tos kitos trys valstybės yra Moldova, 
Bulgarija ir Italija. Tad toks sprendimas jau 
seniai subrendęs, jau ir procesai Seime 
pajudėjo – Seimas pirmuoju balsavimu pritarė 
Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projektui, kuriuo įteisinama kiekvieno 
asmens teisė kreiptis į KT dėl įstatymų, kitų 
Seimo, Prezidento ir Vyriausybės aktų, jeigu 
jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė 
šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 
šis asmuo išnaudojo kitas teisinės gynybos 
priemones. Taigi jau galime pasidžiaugti, 
kad pagaliau ir Lietuvos piliečiams atsirado 
viltis turėti galimybę savo teises ginti visomis 
moderniomis europinėmis konstitucinių teisių 
gynimo priemonėmis savo šalyje. Natūralu, 
kad tai būtų tam tikras iššūkis KT, nes sunku 
pasakyti, kiek skundų sulauktume, kokio 
sudėtingumo jie būtų, tačiau jeigu kiti Europos 
konstituciniai teismai susitvarko, tikiu, kad 
susitvarkysime ir mes. 

Nemenku iššūkiu galėčiau pavadinti ir 
pastaruoju metu, deja, ryškėjančią tendenciją –  
tai prastėjanti kreipimųsi į KT kokybė ir 
prastėjantis atstovavimas KT. Ypač valstybės 
institucijų. Galbūt tai susiję su prastesne 
teisininkų rengimo kokybe apskritai. 
Dėstydamas universitete pastebiu, kad 
teisės studentai pastarąjį dešimtmetį turi vis 
prastesnius pagrindus, kalbu apie bazinį, 
bendrąjį išsilavinimą, kelia nuostabą ir tai, 
jog mažėja jų motyvacija. O teisininko 
išsilavinimas reikalauja daug žinių, atsidavimo 
profesijai ir daugybės kitų dalykų, į kuriuos 
žiūrint atmestinai rezultatai būna abejotinos 
kokybės. Konkrečiai mūsų darbe dėl to tenka 
grąžinti vis daugiau prašymų arba nagrinėti 
tik mažą prašymo dalį. KT negali suformuluoti 
už pareiškėją jo pozicijos, teisinių argumentų. 
Noriu tikėti, kad tai tik laikinos problemos, 
nes neabejotinai įteisinus individualų skundą 
teisininkų, gebančių padėti žmogui parengti 
kreipimąsi į KT, poreikis didės. Tikiu, kad KT 
ir toliau gebės veiksmingai ginti Konstitucijos 
ir teisės viršenybę – bus drąsus, veržlus ir 
bekompromisis, kai to reikia.

Ko galėtumėte palinkėti Lietuvos 
teisininkų bendruomenei ir visiems 
lietuviams Lietuvos Konstitucinio 
Teismo 25 metų sukakties proga? 
Norėčiau perfrazuoti garsaus lenkų disidento, 
2014 m. Lietuvos Laisvės premijos laureato 
Adamo Michniko palinkėjimą: būkite tais, kuo, 
jūsų nuomone, turi tapti visa visuomenė. Tikite 
žodžio laisve? Kalbėkite laisvai. Mėgstate tiesą. 
Ją ir sakykite. Tikite atvira visuomene? Tuomet 
atsiverkite. Tikite padoria ir humaniška 
visuomene? Elkitės padoriai ir humaniškai. 
O nuo savęs pridurčiau: tikite Konstitucijos 
viršenybe? Jokių aplinkybių spaudžiami 
nepamirškite joje įtvirtintų vertybių ir 
principų.

LI E T U VO S  TE I S M Ų  1 0 0 - M E TI S
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1990 m. kovo 11 d. Jūs buvote 
išrinktas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku, vadovavote parlamento 
sesijai, kurios metu paskelbta, kad 
atkuriama Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybė; pagal Laikinąją 
Konstituciją tapote aukščiausiu 
valstybės pareigūnu – valstybės 
vadovu. Užvertėte vieną mūsų 
istorijos puslapį – pilką, sunkų, 
tragišką... Ir atvertėte naują. Ar 
dažnai sapnuojate tą dieną? 
Nesapnuoju, bet prisimenu. Kartais dar 
pavartau kokį archyvą. 

Po Kovo 11-osios dienos ir nakties atėjo 
dvyliktoji. Jau istorinę vienuoliktąją patyriau 
netikėtumų (kai vienas bendražygis trumpame 
dialoge tiesiog pareikalavo, kad siūlyčiau jį 
savo pavaduotoju), o dabar plūkėmės mažai 
temiegoję, pervargę ir priekabiaudami prie 
naujo pirmininko. Po įvairių dokumentų – 
pareiškimų, laiškų – priėmimo patvirtinimo 
surengėm uždarą parlamento pokalbį –  
išsibarimą, kuriame pasijutau kaltas dėl 
nepakankamai parengtų, čia pat redaguojamų 
dokumentų ir dėl savo veido, kai kada 
nevalingai kritiškai reaguojančio į kolegų 
mintis. Buvo sunki diena, užsitęsė, ir jai 
pasibaigus viena nuoširdi kolegė atsiuntė man 
raštelį su užuojauta. 

O vietiniai sąmokslininkai tą kovo 12 d. jau 
siuntė laišką į Kremlių prašydami leidimo mus 
sunaikinti.

Esate sakęs, kad ne viską tada 
spėjote sutvarkyti, ne apie viską 
pagalvoti… Ką turėjote omenyje?
Suspėjome neblogai parengti pagrindinius 
konstitucinius valstybės aktus, išsirinkom 

parlamentinę valstybės vadovybę, kuria 
nenusivyliau, bet nebuvom pasirengę 
skubiam visų parlamentui pavaldžių struktūrų 
kadriniam formavimui – performavimui. 
Juolab – jų darbui pagal naujas demokratijos 
taisykles, be direktyvų iš Maskvos. Net AT 
pirmininko pavaduotojai – jeigu išrinktų  
V. Landsbergį – nebuvo iš anksto kolektyviai 
svarstomi, tiksliai numatyti. Tai naktis iš 
kovo 10-osios į 11-ąją, filmuota. Ne vieną 
dalyką turėjau skubiai spręsti ir siūlyti pats, 
jau išrinktas; tokia tat užgriuvo begalė 
atsakomybių.

Ne viską įstengiau sužiūrėti iš ankstesnio LSSR 
AT įdirbio. Pavyzdžiui, ten jau buvo parengtas 
įstatymas dėl atsakomybės už nusikaltimus 
Lietuvos liaudžiai – žmonių naikinimą. 
Paskutinė LSSR Aukščiausioji Taryba neišdrįso, 
gal negavo Maskvos leidimo, ir paliko jį 
sąjūdininkams; o mes po Kovo 11-osios 
pamiršome, sudelsėme. Kodėl?  

Ir pavasaris, ir žiema Lietuvoje ateina netikėtai.

Viename interviu esate pavadintas 
Antrosios Respublikos architektu. O 
gal Jus tiktų vadinti ir krikštatėviu? 
Juk ne tik kūrėte, statėte, bet ir 

esate atsakingas...
Neatsakau už tai, kaip kas mane pravardžiuoja. 
O kad atsakingas už kainas ir orą – tą tūlas 
primena.

Profesoriau, kas yra valstybė ir 
valstybingumas? Kodėl svarbu 
žmogui tai ne tik suvokti, bet ir 
širdimi pajausti?
Jei esame tauta, tai Lietuvos valstybė – tautos 
namai. Dabar pusiau benamiai. Laikini.

Nesunkiai ir ardom savo namus, ir apleidžiam.

Kodėl pusiau benamiai? 
Tėviškė ir tėvynė rečiau besuvokiamos kaip 
duotybė, kuri tolygi tapatybei ir apibrėžia 
patį žmogų. 

„Ką reiškia laisvė? Būna ir toks 
klausimas“, – mįslingai šypsojotės 
prieš 20 metų sausio 13-ąją. Jūsų 

Vytautas Landsbergis:  
„Teisybė ir teisingumas – tai 
jausmas. Kaip ir tėvynė.  
Arba turi ją širdyje, arba ne“
Vilma Budėnienė,  
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

Žurnalas TEISMAI.LT Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga 
kalbina pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovą, politiką, 
meno, muzikos ir kultūros istoriką profesorių Vytautą Landsbergį. 
Pasak šalies Prezidentės, į V. Landsbergio asmenybę telpa labai daug 
Lietuvos – nuo garbingos giminės, įvairiais laikais branginusios ir 
gynusios lietuvybę, iki vardo, žinomo visame pasaulyje. „Tai vardas, 
visada tariamas greta Sąjūdžio ir Baltijos kelio, Kovo 11-osios ir Sausio 
13-osios. V. Landsbergis iš tiesų žino, ką reiškė tomis istorinėmis 
Lietuvai dienomis prisiimti lyderio atsakomybę. Šią istoriją prof. 
V. Landsbergis kuria ir toliau – kaip retas iš politikų, visuomenės ir 
kultūros veikėjų reaguodamas į visa, kas svarbu mūsų valstybei, savo 
gyva, žaižaruojančia mintimi nepalikdamas abejingų, išgrynindamas 
dabartinę politiką ir sugrąžindamas jai svarbiausius orientyrus1.“ 
Su profesoriumi kalbėjomės apie valstybingumą, laisvę, tėvynę, 
svajones ir svarbiausius darbus, kuriuos dar siekia nuveikti. 
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Nešiokis Lietuvą širdyje.
Mokyk vaikus Lietuvos, pa-
dainuok jiems apie Lietuvą.

Ir ji atgims, ji gyvuos, žydės 
kaip nemirtinga mūsų meilės 
gėlė.

Iš 1991 m. sausio 13 d. testamento.  
V. Landsbergis

1 Iš Prezidentės sveikinimo V. Landsbergiui 85-ojo gimtadienio proga (2017 m.).

Iš kur tiek raudotojų, kad 
nelaisvėje buvo geriau?  

Tėviškė ir tėvynė 
rečiau besuvokiamos 
kaip duotybė, kuri tolygi 
tapatybei ir apibrėžia patį 
žmogų. 
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atsakymas taip pat buvo retorinis: 
„Laisvė daryti gera, tikriausiai. O 
jei kartu ateina laisvė daryti bloga? 
Tąsyk turime mokytis atskirti, 
pasirinkti. Lietuva mokosi gyventi 
laisvėje. Tai sunku, tai vargina. 
Bet kitaip iš viso nieko nebūtų.“ 
Profesoriau, ar užduotumėte 
ir šiandien tokį klausimą? Ar 
gyventi laisvėje išmokome, ar tik 
pramokome?
Mokomės. Žinoma, pelnydami įvairių pažymių. 

Priauga naujų žmonių (ė, mano laikais jūsų 
nebuvo!), kurie nė negali palyginti laisvės su 
nelaisve, nes anoj nesėdėjo. Bet ir stumdosi 
nepaskiepyti, be imuniteto, o nelaisvė geba 
klastingai prasiskverbti kaip sąžinės vagis ir 
kišenės papirkėjas. 

Iš kur tiek raudotojų, kad nelaisvėje buvo 
geriau? 

O ko išmokome, Profesoriau? Kas 
geriausio nutiko Lietuvoje per 
Nepriklausomybės laikotarpį? Kuo 
džiaugiasi Jūsų širdis? Juk ne viskas 

taip liūdna... Išsaugojom kertinius 
dalykus – motiną, savigarbą, laisvę, 
su jomis ir kalbą (net tarmes), 
papročius, dainas... Vaikai pramoko 
atsirinkti... 
Tegu nepraranda, kurie pramoko – atrado!

Kurie dar gviešiasi pirmiausia niekučių, 
teatranda vertesnių dalykų. 

Teatsirenka žmoniškumą.

Tėvyne / Būk / Šiandien rytoj per 
amžius vakar visada / Viena tokia tu / 
Sveikata / Teisybė / Sniegas

Šiose Jūsų parašytose eilėse prie 
amžinos Tėvynės sampratos 
atsirado kertiniai žmogui dalykai –  
sveikata ir teisybė… Ir štai 
sniegas… Suvokimas, kad viskas 
laikina. Kas Jums yra Tėvynė? 
Po jos neparašėte žodžio „esi“, o 
kreipėtės, tarsi pasimeldėt… Kitas 
labai svarbus klausimas – kas Jums 
yra teisybė ir teisingumas, kurio 
apstu ne tik Jūsų gyvenime, bet ir 
kūryboje? 
Nežinia, kur jų apstu, gal svajonėse. 

Gal tai jausmas. Štai taip teisinga. O anaip – 
neteisinga. 

Blogai, jeigu teisėjas visai neturi to jausmo. 
Tarkim, jį tenka pasitikrinti, betgi turėk, ką 
tikrinti.

Kodeksai ir išvedžiojimai (suvedžiojimai) 
tebūnie antriniai.  

Taip ir tėvynė. Arba turi ją širdyje, arba ne. 

1990–1991 m. buvote Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 
koncepcijos metmenų rengimo 
komisijos pirmininku. Jums 
vadovaujant Konstitucijos 
projektas buvo galutinai parengtas, 
o 1992 m. rudenį Lietuvos 
piliečiai referendume patvirtino 
Konstituciją kaip svarbiausią šalies 
teisės aktą. Sakykite, kas labiausiai 
įstrigo jį rengiant? Ką šiandien 
keistumėte, darytumėte kitaip, kuo 
papildytumėte? 
Ne aš vienas dariau, ne aš vienas papildyčiau. 
Bet šį tą prisimenu, liko neapibrėžtų momentų. 
Anuomet nebuvo sutarta ir atidėtas klausimas 
dėl prokuratūros vietos ir funkcijų. Ar ji turi 
ginti viešąjį interesą? Įgaliojimus ir santykį su 
teismais sudėliojo pragmatika. Bet ar dabar 
prokuratūra nėra iškelta aukščiau už teismą?

Prof.  Vytautas  Landsbergi s  /  Ramūno Danisev ič iaus  nuotr.

Kurie dar gviešiasi pir-
miausia niekučių, teatranda 
vertesnių dalykų.   

Kodeksai ir išvedžiojimai 
(suvedžiojimai) tebūnie 
antriniai.     
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Profesoriau, kas pažangaus ir 
gero nutiko teismų sistemoje 
Nepriklausomybės metais? Ar 
sekate, stebite mūsų veiklą? 
Sovietmečiu teismas buvo įstaiga. Valstybės 
įstaiga, per kurią neretai buvo įgyvendinama 
tuometinė politika. Dabar Lietuvoje jau yra 
kitaip, teisingumas nebūtinai lygiuojasi į 
valdžią. Tačiau yra greta ir teisingų dalykų, 
yra ir neteisingų, kartais dažnai veikia senieji 
instinktai. Esame kelyje,  reikia pripažinti 
taisytinus dalykus ir tobulėti.

Šiais metais iškilmingame Kovo 
11-osios minėjime Seime jaunimui 
palinkėjote kurti kuo švaresnę teisę. 
Ką turėjote galvoje?
Jei teisė nešvari, tai ne teisė. O nešvarus 
karalystės pamatas – fundamentum regnorum –  
visai liūdnas vaizdas. Trūkinėjantis pastatas ir 
menka pažanga. Čia daugybės mūsų problemų 
šaltinis.

Ko palinkėtumėte Lietuvos 
jaunimui? Ypač tam, kuris liko dirbti 
Lietuvoje, savo šalyje, vardan tos, 
kaip sakoma...

Vardan būsimos Lietuvos, kuria tikime. 
Nemarinkit Lietuvos savyje, neamputuokite.

O kad jaunimas yra suvokęs Lietuvos 
reikšmę ir jos gynimo reikmę, kad eina 
savanoriais mokytis gynybos ir tarnauti savo 
kariuomenėje – tai džiuginantis lūžis, kuris 
teikia vilties.

Kokie artimiausi darbai Jūsų laukia? 
Svajonės? 
Pirmiausia tie, kuriuos dabar dirbu (rašau) 
ir tikiuosi dar pamatyti viešumoj. Svajoju 
regėti Lietuvą optimistišką, norinčią gyventi.  
Mylinčią vaikus ir turinčią jų daug. Ir Astravo 
pabaisą padvėsusią. Neturėtume jos gaivinti, 
kad ir kiek už tai mokėtų.

O ką šiuo metu rašote, kokias 
knygas, apie ką jos? 
Baigiu didelę knygą „Lūžis prie Baltijos“ 
– antrąjį (po pirmojo 1997 m.) labai 
išplėstą jos leidimą. Knyga apie Oną 
Jablonskytę-Landsbergienę jau redaguojama, 
maketuojama.

Ant leidyklų slenksčio antrieji praplėsti 
leidimai knygelių apie Kačerginę – mano 
vaikystę ir „Debesies laivu“ (Mažoji 
čiurlioniana – 2).

Sūnus Vytautas Vytukas ( jau senelis) 
sudarinėja naują mano eilių antologiją 
„Organizuoti tekstai/2“.

Ir taip toliau. Nauja, t. y. sena, bet neskelbta, 

archyvinė medžiaga apie Sausio 13-ąją taip 
pat turėtų greitai pasirodyti. 

Esate gavęs daugybę apdovanojimų 
už įvairius nuopelnus. Kuris iš jų 
brangiausias, labiausiai palietęs 
širdį?
Ne kartą, išeidamas pirmyn atsakingai 
tarptautinei kalbai, įsisegdavau trikampį 
Lietuvos pasipriešinimo ženklelį su kardais. 
1991-aisiais man jį įsegė Balys Gajauskas. 
Kadangi nebuvau kulkomis šaudomas ir fiziškai 
kankinamas partizanas, tai kovotojai už laisvę 
mane labai pagerbė. 

Šis žurnalo numeris mums labai 
svarbus. Jis skirtas ir Lietuvos 
teismų šimtmečiui paminėti. Ko 
palinkėtumėte teismų sistemai, 
teismų bendruomenei, teisėjui? 
Kokį teisėją matote kitą šimtmetį?
Teisingą. Sąžiningą. Nesidairantį aplink, 
pasiklausiantį, jei reikia, savo motinos.

Profesoriau, dėkojame už pokalbį ir 
linkime Jums neišsenkančio kūrybos 
aruodo, dalijimosi patirtimi ir 
buvimo, kaip Jūs pats įvardijote, 
tikrąjį ir geistiną gyvenimą tarp 
artimų, geros valios žmonių. 
Regėkite optimistišką Lietuvą.
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Iš kur žmoguje 
tas vidaus balsas, 
kuris sako, kas yra 
teisybė, o kas melas, 
ne todėl, kad tave 
auklėjo ir išmokė 
taip galvoti. Kad ir 
kaip tave auklėtų, 
yra kažkoks vidaus 
balsas, kuris pasako, 
kaip motinos 
prisiminimas: 
„Štai mama tam 
nepritartų.“ Ir 
tada aš turiu, kuo 
atsiremti. Reikia tuos 
dalykus branginti, 
puoselėti. 
www.landsbergis.lt

Svajoju regėti Lietuvą 
optimistišką, norinčią 
gyventi.      

Asmenin io  a lbumo nuotr.
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Profesoriau, esate pirmasis 
mokslininkas Lietuvoje, savo 
dėmesį skyręs žmogaus teisėms, o 
nuo Jūsų darbo Europos Žmogaus 
Teisių Teisme pradžios praėjo 
du dešimtmečiai. Kokia žmogaus 
teisių padėtis buvo Lietuvoje 
tada, kai pradėjote dirbti šiame 
teisme, ir kokią situaciją matote 
dabar? Ar Lietuva, siekdama 
užtikrinti tarptautinius standartus 
atitinkančias žmogaus teises, 
pasuko ir eina tinkamu keliu?
Jau 1990 m. kovo 11 d. Akte dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atkūrimo paskelbta, 
kad Lietuva garantuoja žmogaus, piliečio 
ir tautinių bendrijų teises. Laikinajame 
pagrindiniame įstatyme buvo įtvirtintos svar- 
biausios žmogaus teisės ir laisvės, o 1992 m.  
Konstitucijoje jau pateiktas išplėstinis jų 
sąrašas. Svarbiausias žingsnis sukuriant 
bendrą ir visus tarptautinius standartus 
atitinkančią žmogaus teisių apsaugos sistemą 
buvo Lietuvos prisijungimas prie Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos ir jos protokolų. Ši Konvencija 
tapo Lietuvos teisės sistemos dalimi ir 
tiesiogiai taikomu teisės aktu. Lietuvos teisėjai 
puikiai žino, kad Europos Žmogaus Teisių 
Teismas nėra nei apeliacinė, nei kasacinė 
instancija nacionalinių teismų sprendimams. 
Šis teismas savo sprendimais tik kontroliuoja, 
ar Lietuva laikosi įsipareigojimų, kuriuos 
prisiėmė pagal Konvenciją.

Aišku, kad daugiau kaip per dvidešimt 
metų Lietuvos teisės sistema kardinaliai 
pasikeitė – dabar ji visiškai atitinka europinius 
žmogaus teisių standartus, teisinės valstybės 
principus ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 
jurisprudenciją. Atskiri šio teismo sprendimai 
prieš Lietuvą, nustatę Konvencijos pažeidimų, 

sudaro galimybę mūsų šaliai greičiau ir 
efektyviau tobulinti konkrečių sričių teisinį 
reguliavimą ir teigiamai skatina Lietuvos 
teisinės sistemos raidą.

Nemažai savo karjeros metų skyrėte 
ir nacionaliniams teismams. Kaip 
vertinate jų pokyčius? Kokios yra 
stipriosios šiandienos Lietuvos 
teismų pusės, o kur dar reikėtų 
padirbėti? Ar valstybės požiūris į 
teismus yra tinkamas, o dėmesys 
pakankamas?
Likimas lėmė, kad mano profesionalus 
gyvenimas susijęs su teismais. Dešimt metų 
(1994–2004) dirbau Strasbūre Europos 
Žmogaus Teisių Teisme. Šešerius metus su 
puse (2004–2010) Liuksemburge buvau 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėju. 
Lietuvos teismuose mano karjera buvo 
trumpesnė. 1994 m. gruodį buvau paskirtas 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, o nuo 
1995 m. sausio iki 1998 m. lapkričio ėjau 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 
pareigas. Manau, kad ši patirtis man leidžia 
vertinti Lietuvos teismų sistemos ir jų veiklos 
pokyčius. Visų pirma turiu pabrėžti, kad šioje 
srityje viskas iš esmės pasikeitė labai teigiama 
linkme. 1992 m. priėmus naują Teismų 
įstatymą ir Lietuvos Respublikos Konstituciją 
buvo pradėta esminė teismų sistemos 
pertvarka. Šalia bendrosios kompetencijos 
teismų atsirado administraciniai teismai ir 
Lietuvos Konstitucinis Teismas. Garantuojant 
teismų nepriklausomumą įkurta Nacionalinė 
teismų administracija. Būtina pabrėžti, kad 
teismų veiklą reguliuojanti teisinė bazė taip pat 
pasikeitė iš esmės – priimti nauji kodeksai ir 
kt. Pakito ir Teisingumo ministerijos funkcijos. 
Lietuvos valstybė gana pozityviai sprendė 
teisėjų atlyginimų ir teismų patalpų klausimus. 
Suprantama, kad šiose srityse problemų dar 
liko, bet man atrodo, jog teismai Lietuvoje 
nestokoja valstybės dėmesio.

Ką Jums reiškia žodžiai „teisinė 
valstybė“? Ar šie žodžiai Lietuvoje 
suprantami taip, kaip turėtų būti?
Jūsų klausimas dėl teisinės valstybės labai 
svarbus. Šį terminą aš suprantu panašiai, kaip 
jį supranta Lietuvos teisėjai. Man atrodo, 
kad Lietuva yra tapusi teisine valstybe. Nesu 
girdėjęs nė iš vieno Europos teismų teisėjo 
ar valstybės politiko, kad jie tuo abejotų. 
Man aišku, kad nepriklausomi teismai yra 
vienas iš pagrindinių ir esminių teisinės 
valstybės komponentų. Teisinės valstybės 
komponentų sistema visą laiką tobulinama 
surandant naujų elementų, kurie stiprintų 
teisinės valstybės statusą. Tokiu elementu, 
mano nuomone, galėtų būti individualaus 
kreipimosi (skundo) į Konstitucinį Teismą 
įteisinimas. Kita vertus, visada gali atsirasti 
kai kurių įstatyminių iniciatyvų ar sprendimų, 
kurie gali būti suprantami kaip žalingi teisinės 
valstybės esmei. Kaip pavyzdį galiu pateikti 
bandymą sumažinus referendumo kartelę 
pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
pirmojo skirsnio nuostatas. Aš esu optimistas 
ir norėčiau tikėtis, kad taip neatsitiks.

Ko galėtumėte palinkėti teismų 
bendruomenei Lietuvos teismų 
100-mečio proga?
Naudodamasis proga norėčiau nuoširdžiai 
pasveikinti Lietuvos teismų teisėjus ir visą 
teismų bendruomenę sulaukus garbingo ir 
iškilaus šimtmečio jubiliejaus. Linkiu visiems 
tvirtos sveikatos ir visokeriopos sėkmės. 
Lietuvos teismai nusipelnė šalies visuomenės 
pagarbos ir pasitikėjimo. Jūs, garbūs teisėjai, 
galite pelnytai didžiuotis darbais Lietuvos 
valstybės ir jos žmonių labui.
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Pranas Kūris:  
„Lietuva yra tapusi teisine valstybe“ 
Dovilė Murauskienė,  
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė

„Pranas Kūris išsiskiria ne tik tuo, kad savo karjeroje yra ėjęs įvairias 
aukštas, didelės atsakomybės ir profesionalumo reikalavusias pareigas, 
bet ir nuolat pasižymėjo savo tvirta laikysena gindamas Lietuvos 
interesus. Nė vienas svarbesnis teisės aktas, susijęs su tarptautine teise, 
Lietuvos tarptautiniais įsipareigojimais, neliko neįvertintas  
P. Kūrio, būtent ši asmenybė didele dalimi prisidėjo prie to, kad šiandien 
mes turime teisingus demokratinius Lietuvos teismus“, – šie žodžiai 
nuskambėjo Lietuvos teismų šimtmečio minėjimo šventėje, kurios metu 
prof. P. Kūriui įteiktas garbingas apdovanojimas už nuopelnus Lietuvos 
teismų sistemai. Su tarptautinės teisės pradininku Lietuvoje kalbamės 
apie ilgą ir iššūkių kupiną profesinį kelią bei šiandienos teismus.

Prof.  Pranas  Kūr i s



14

Skirtingos įvykių versijos
Rugsėjo 28 d. turėjo įvykti Lietuvos laisvės 
lygos organizuotas mitingas, kurio tikslas –  
viešai pasmerkti slaptuosius Molotovo–
Ribentropo pakto protokolus, lėmusius 
Lietuvos okupaciją. Štai kaip tos dienos 
įvykius apibūdino Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio informacinis biuletenis „Atgimimas“: 
„Neseniai visą Lietuvą sukrėtė žinia – vidaus 
reikalų kariuomenė ir milicija, apsiginklavusi 
specialiomis priemonėmis, 1988 metų 
rugsėjo 28 dieną užpuolė Gedimino aikštėje 
gausiai susibūrusius žmones. Daug piliečių 
buvo sumušti guminėmis lazdomis, be jokio 
pagrindo sulaikyti, prievarta nuvežti ir įkalinti 
Vidaus reikalų ministerijos žinioje esančiose 
patalpose.

TAI AIŠKI PROVOKACIJA! Vykdomasis 
komitetas, neleidęs Lietuvos laisvės lygai (LLL) 
organizuoti mitingą ir žinodamas, kad žmonės 
vis vien susirinks, per masinės informacijos 
priemones gyventojų neįspėjo. <...> „Tuo 
atveju, kai mitingas uždraudžiamas, net jo 
organizatoriai už nepaklusnumą gali būti 
patraukti tiktai administracinėn atsakomybėn, 
o ne šeriami „bananais“.“

Vartant leidinio puslapius akivaizdu, kad 
retas gyventojas, eidamas į masinį susitelkimą, 
tikėjosi tokios mitingo atomazgos. 1988 m.  
spalio 15 d. „Atgimime“ užfiksuota nemažai 
raštiškų liudijimų: „Susirinkę žmonės 
elgėsi taikiai, grėsmės piliečių sveikatai 
ar turtui nekėlė. Milicijos elgesys nebuvo 
išprovokuotas. Įžeidžiančių šūksnių pasigirdo 
vėliau, kaip atsakas į milicijos veiksmus. Vėliau 
milicininkai sudraskė plakatą ir kelias vėliavas, 
o juos laikiusius suėmė. <...> Būrys milicininkų 
blaškėsi mosikuodami guminėmis lazdomis ir 
daužė žmones, neaišku, ko iš jų norėdami, nes 
mitingas jau buvo nutrauktas.“  

Daugelis liudininkų prisiminė, jog nukentėjo 
ne tik aikštėje buvusieji, bet ir pro šalį ėję 
žmonės. Vienas mitingo dalyvis pareiškė: 
„Rugsėjo 28 d., grįždamas iš treniruotės, 
apie 19 val. Vrublevskio ir Požėlos gatvių 
sankryžoje atsidūriau žmonių ir milicininkų 
minioje. Pajutau smūgį iš už nugaros į galvą 
ir netekau sąmonės. Truputėlį atsipeikėjęs 
pajutau, kaip mane tempia už rankovės, 
pabandžiau ištrūkti, tačiau pribėgę keli 
milicininkai trenkė man su bananais ir įmetė į 
autobusą, kuriame liepė gultis ant grindų. Po 
kurio laiko į autobusą sulipo grupė milicininkų 
ir pradėjo mane gulintį daužyti į galvą ir 
nugarą, visą laiką kartodami: „Aš tau, šunie, 
parodysiu demokratiją, duosiu laisvę!“ 

Savo ruožtu Tarybų Lietuvos informacinės 
priemonės akcentavo, kad milicininkų 
puolimas buvo išprovokuotas – mitingo 
organizatoriai surengė provokacinį 
antitarybinį mitingą, skandavo antitarybinius 
šūkius, įžeidinėjo pareigūnus, apmėtė juos 
kiaušiniais, buteliais ir akmenimis. 

„Vidaus reikalų valdyba įspėjo, kad neteisėto 
mitingo organizavimo atveju bus imamasi 

„Bananų baliaus“ istorija 
Žydrūnė Tursaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

1988-ųjų vasara ir ruduo buvo ypatingas laikotarpis – per visą Lietuvą 
nusirito mitingų, demonstracijų, masinių susitelkimų banga. Ypač 
plačiai nuskambėjo 1988 m. rugsėjo 28 d., kai į pagal sumanymą taikų, 
bet tuometinės valdžios nesankcionuotą susibūrimą Katedros aikštėje 
susirinkusius žmones apsupo bei ėmė mušti sovietinės milicijos ir 
vidaus kariuomenės daliniai. Tokia mitingo malšinimo akcija netrukus 
įgijo ironišką „Bananų baliaus“ pavadinimą, o kelioms dešimtims 
protestuotojų buvo iškeltos bylos.

LI E T U VO S  TE I S M Ų  1 0 0 - M E TI S

Šalt in is  saugomas  L ietuvos  nac ional inė je  Mart yno Maž v ydo bibl iotekoje.
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įstatymais numatytų veiksmų. Nepaisant to, 
„Lyga“, išplatinusi lapelius, į mitingą sutraukė 
apie 4 tūkstančius žmonių, daugiausia 
jaunimo. <...> Nepaisydami daugkartinių 
vidaus reikalų organų darbuotojų raginimų 
išsiskirstyti, „Lygos“ atstovai nepakluso ir 
savo provokaciniais pasisakymais pastūmėjo 
kai kuriuos asmenis neatsakingiems 
veiksmams. <...> Todėl Vidaus reikalų organai, 
vadovaudamiesi įstatymais, ėmėsi priemonių 
atstatyti viešąją tvarką ir už jos pažeidimus 
sulaikė 25 asmenis“, – 1988 m. rugsėjo 30 d.  
„Komjaunimo tiesos“ numeryje tvirtino 
Lietuvos TSR Vyriausybė.  

Teismas bylas nutraukė 
Po „Bananų baliaus“ pasipylė masiniai 
visuomenės protestai ir demonstracijos dėl 
žiauraus valdžios elgesio, buvo reikalaujama 
įvertinti milicininkų elgesį. Nepaisant to, tą 
pačią dieną suimtiems mitingo dalyviams 
iškeltos administracinės bylos, kurias turėjo 
nagrinėti tuometinio Vilniaus miesto Lenino 
rajono liaudies teismo teisėjai. Šio teismo 
pirmininkas, dabartinis Vilniaus apygardos 
administracinio teismo teisėjas Donatas 
Vansevičius pripažįsta, kad situacija buvo 
beprecedentė – prie teismo pastato Sėlių 

gatvėje susirinko ne tik minia protestuotojų, 
bet ir gausios milicijos pajėgos.

„Milicininkai vežė suimtuosius specialioje 
mašinoje, kurią visą kelią nuo prokuratūros 
iki pat teismo lydėjo keli šimtai žmonių. Prie 
teismo minia apsupo mašiną, švilpė, piktinosi 
teisėsaugos darbu. Milicininkų buvo tikrai 
daug, jie stovėjo rankom susikibę, kad tik 
minia nepradėtų suimtųjų plėšti ir vaduoti“, – 
pasakoja D. Vansevičius.

Pasak „Bananų baliaus“ bylas nagrinėjusio 
teisėjo, viešojoje erdvėje tuo metu tvyrojo 
informacinis vakuumas, kurį užpildydavo 
tik įvairūs gandai. Kadangi suimtieji buvo 
apklausiami už uždarų durų, visuomenėje kilo 
nepasitenkinimas, kodėl teismo procesas nėra 
viešas. Sąjūdžio atstovai kreipėsi į teisėjus, 
jog šie išeitų pasikalbėti su minia ir paaiškintų 
visas aplinkybes. 

„Kaip šiandien prisimenu bandymą paaiškinti 
žmonėms, kad esame atviri, sprendimus 
priimsime objektyviai, – sako D. Vansevičius. – 
Aišku, minios tai nė kiek nenuramino – žmonės 
ir toliau skandavo pasipiktinimo šūksnius, 
netgi akmenukus į langus mėtė.“

Daugelio nuostabai, visiems mitingo 
dalyviams iškeltos administracinės bylos buvo 
nutrauktos. Teisėjo teigimu, ano laikmečio 

sąlygomis tai buvo drąsus teisėjų sprendimas. 
„Regis, tą pačią dieną man paskambino 
Lietuvos komunistų partijos komiteto 
sekretorė ir paklausė, ką gi čia mes pridirbom, 
kaip manom, ar gerai pasielgėm? Atsakiau jai, 
kad gerai padarėm. Tyla. Padėjau ragelį. Tada 
pagalvojau – viskas aišku, teisėju, matyt, jau 
nebebūsiu“, – prisiminimais dalijasi  
D. Vansevičius.

Teisėjas akcentuoja, kad „Bananų balius“ 
sulaukė nemažai tarptautinio dėmesio, nes 
panašūs protestai ir suėmimai vyko ne tik 
Lietuvoje, bet ir kaimyninėse Tarybų Sąjungos 
respublikose – Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje. 
Vis dėlto 1988 m. rugsėjo 28–29 d. įvykiai 
nuskambėjo netgi JAV Kongrese, kadangi 
Lietuvos teisėjai buvo vieninteliai Tarybų 
Sąjungoje, kurie protestuotojus paleido.

Rugsėjo 28-osios mitingo represijų žiaurumas, 
kad ir kaip dangstomas, sukėlė nemenką 
sujudimą Lietuvos visuomenėje. Kuo toliau, 
tuo labiau buvo juntama bendra laisvėjimo 
atmosfera, žmonės darėsi vis drąsesni ir 
atviresni. Visa tai neaplenkė šalies teismų 
– sparčiai formavosi politinė ir pilietinė 
sąmonė, stiprėjo asmeninė atsakomybė už 
persitvarkymo sėkmę.

Komentaras

Alfredas Vilbikas, kadenciją baigęs Šiaulių apygardos teismo teisėjas, 
Lietuvos teismų istorijos ekspertas

Sovietiniame Baudžiamajame kodekse buvo numatyta piliečių 
atsakomybė už antisovietinę veiklą. Tokiais atvejais tyrimą atlikdavo 
sovietinis saugumas (KGB), o sovietiniai teismai privalėjo nagrinėti 
disidentų bylas ir priimti apkaltinamuosius nuosprendžius. „Bananų 
baliaus“ bylos buvo išskirtinės – nepaisant didžiulio spaudimo iš 
valstybinių institucijų, tuo metu dirbusiems teisėjams reikėjo didelės 
drąsos išteisinti ir paleisti mitingo dalyvius. 

Kita vertus, Lietuvoje vykstantys persitvarkymo procesai negalėjo 
neturėti įtakos ir teismams. Kiekvienas, jausdamas artėjančias 
neišvengiamas permainas, turėjo apsispręsti, ar jį, kaip teisėją, saisto 
SSRS duota priesaika, ar ne. Daugeliui padėjo apsispręsti Sąjūdis, 
pokyčių troškimas, nepritekliai, socialinės problemos. Žinoma, įtakos 
gerokai anksčiau galėjo turėti ir Romas Kalanta ar „Žalgirio“ mūšiai su 
CASK. 

1988 m.  rugsė jo  28 d.  mit ingas  /  L ietuvos  ypat ingojo  archy vo nuotraukos
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Iš kur mes galime sužinoti, koks yra 
lietuvis? Ar tai rašytiniai šaltiniai, 
istorijos, pasakojimai, ar tiesiog 
statistiniai duomenys? 
Jei apie šių dienų lietuvį galime rasti bet 
kokios statistinės informacijos vos ne 
akimirksniu, tai šimtmečio senumo paveikslą 
tenka tapyti iš gana fragmentiškų epizodų. 
Visa laimė, kad gyvename interneto laikmečiu, 
kai su savo ir užsienio kolegomis galima 
susibendrauti labai greitai, pasikeisti reikiama 
informacija. Be to, plačias galimybes siūlo ir 
e-paveldas. 

Visi Jūsų išvardyti būdai informacijai gauti yra 
tinkami. Dažniausiai apie lietuvius sužinome 
iš rašytinių šaltinių – atsiminimų, spaudos 
žinučių, etnografų surinktos medžiagos. Jeigu 
koks nors reiškinys pradedamas linksniuoti to 
meto spaudoje ar tuo labiau patvirtinamas 
etnografų surinktoje medžiagoje, didelė 
tikimybė, kad taip ir buvo. Vis dėlto vertėtų 
prisiminti, kad į pateikiamus faktus reikia 
žvelgti kritiškai, ypač jei susiduriama su 
„violetinio skandalo“ tipo medžiaga. Kaip 
antai, tokio skandalo analogu anų dienų 
Lietuvoje būtų galima laikyti tariamai žydų 
vykdytus vaikų grobimus – kankinimus. 

Anot politologo Raimundo 
Lopatos, „pirmasis tikslas, įkurti 
nepriklausomą valstybę, reiškė 

atsikratyti svetimųjų valdžios. 
Tačiau tai buvo sudėtingas 
klausimas XX a. pradžioje: kas 
esame mes ir kas yra tie svetimieji? 
Kas yra Lietuva?“ Kaip manote, iš ko 
lietuvis turėjo ir galėjo formuotis? 
Manyčiau, pirmiausia tai turėjo būti 
suvokimas. Kai žmonių bendruomenė 
pradeda suvokti, kad yra ne šapelis, blaškomas 
svetimųjų valios, o stiprus savo gyvenimo 
bei likimo kalvis, prasideda formavimasis. Ko 
gero, lietuviai tai suprato apie 1904-uosius, 
kai laimėjo karą su carine Rusijos imperija 
dėl laisvės rašyti lotyniškais rašmenimis. Iš 
tokių pergalių tarytum plyta prie plytos buvo 
statomas tikėjimas, jog galime turėti savo 
tautinę valstybę. Spaudos draudimo metu 
daugelis juokėsi iš knygnešio Jurgio Bielinio, 

sakiusio, jog kada nors bus nepriklausoma 
Lietuvos valstybė  (tai iš tiesų atrodė 
neįtikėtina net prieš Pirmąjį pasaulinį karą, kai 
didžiausia lietuvių svajonė buvo autonomija 
Rusijos imperijoje), o gyvenimas parodė, kad 
įmanomi net patys netikėčiausi scenarijai. 

Stereotipai nėra naujas reiškinys. 
Skaitant senuosius raštus, 
kuriuose minimi lietuviai, taip 
pat galima jų aptikti. Kadangi 
kelionių dienoraščių žanras buvo 
itin populiarus, iš jų mes galime 
sužinoti įdomių faktų apie lietuvius, 
jų gyvenseną, tačiau nebūtinai ši 
informacija bus objektyvi. Koks 
vaizduojamas stereotipinis lietuvis 
ir kas gali turėti įtakos stereotipams 
formuotis – epocha, kultūrinis 
kontekstas, aprašančiojo statusas ar 
keliautojo patirtis?
Stereotipus formavo tiek asmeninė keliautojo 
patirtis, tiek suformuotos išankstinės 
nuostatos, dažniausiai aplinkinių, kolegų 
pasakojimai, tekstai etnografiniuose 
žinynuose, vadinamosiose gubernijų 
knygelėse.

Dažniausiai lietuviai buvo vaizduojami kaip 
uždari, niūrūs, drovūs ir įtarūs žmonės. Kita 
vertus, jei pavykdavo pelnyti jų pasitikėjimą – 
ištikimi ir nuoširdūs draugai, geri žemdirbiai. Ir 
vis dėlto dideli namisėdos, vangūs amatams ir 
naujovėms, lėtai išjudinami... 

Istorikas Gediminas Kulikauskas: 
„Laisvė mums tapo vienu 
sunkiausių išbandymų“
Gražina Kovger-Sniečkuvienė,
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Bestseleriu tapusioje knygoje „Da Vinčio kodas“ rašytojas Denas 
Braunas (Dan Brown) pateikė ne vieną paslaptingą kodą, įpintą į 
pagonišką atributiką, ikikrikščionišką kultą, tamplierių istoriją. Mįslė 
buvo įminta, o visos situacijos ir reiškiniai įgavo prasmingą ryšį. Būtent 
ryšio šiandien ir ieškome, norėdami atsakyti į klausimus – kokie esame 
ir kas kuria mūsų lietuviškąjį veidą? Apie kodą, slypintį mūsų genuose, 
kalbamės su gerai žinomu istoriku Gediminu Kulikausku, šia tema 
parašiusiu knygą „Lietuvio kodas“. 

LI E T U VO S  TE I S M Ų  1 0 0 - M E TI S

Spaudos draudimo 
metu daugelis juokėsi iš 
knygnešio Jurgio Bielinio, 
sakiusio, jog kada nors bus 
nepriklausoma Lietuvos 
valstybė. 

Gyvenimas parodė, 
kad įmanomi net patys 
netikėčiausi scenarijai.  

Vals t ieč io  sodyba Vai tkušk io  ka ime ( Ukmergės  r. ) ,  X I X  a .  pabaiga.  S tani s lovo  Kosa-
kovsk io  nuotrauka,  Nac ional in i s  M.  K .  Č iur l ion io  dai lės  mu z ie jus
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XIX a. buvo gajus stereotipas, kad 
mes, lietuviai, esame buvusios 
Abiejų Tautų Respublikos labiausiai 
necivilizuota teritorija. Ar tikrai 
taip viskas neigiama? 
Stereotipas, kad esame buvusios Abiejų Tautų 
Respublikos labiausiai necivilizuota teritorija, 
išties egzistavo. Į to meto lietuvius žvelgta kaip 
į didingos praeities, bet smukusią tautą, su 
nuostaba, kaip ši kaimiečių ar plikbajorių tauta 
kažkada gebėjo valdyti teritorijas iki Juodosios 
jūros. Maždaug kaip į kokius majus ar actekus, 
kurių piramides paslėpė džiunglės.

Antanas Baranauskas rašė: „Dažnai 
miške lietuvis, ko verkia, nežino.“ 
Ar lietuviams tikrai būdinga nuolat 
dejuoti ir skųstis likimu? Kokių 
neigiamų ir teigiamų lietuvių 
savybių galima aptikti istoriniuose 
šaltiniuose? 
Miške verkta ne dėl to... Tai veikiau sunkiai 
išreiškiamo pasigėrėjimo gamta ir tuo labiau 
gamta gimtinėje išraiška. Iš neigiamų lietuvių 
bruožų šaltiniuose paprastai minimas niūrumas, 
uždarumas, įtarumas ir inertiškumas –  
nenoras keistis. Lietuvių valstiečio nuvykimas į 
Rygą ar Klaipėdą buvo prilyginamas kelionei į 
kitą pasaulio kraštą. 

Dėl liūdnumo... „Lietuvių liaudis iš prigimties 
yra lėta, o dėl aplinkybių daugiau liūdna 
negu linksma“, – 1846 m. rašė žemaičių 
kraštotyrininkas Liudvikas Jucevičius. Ir 
nieko stebėtino turint omeny tai, kad tos 
aplinkybės – tai valdžių kaita, nesėkmingi 
sukilimai prieš jas, dėl ko lietuvių valstietis 
ilgainiui įprato į bet kokią valdžią žvelgti kaip į 
svetimą, su nepasitikėjimu ir nuolatiniu pasyviu 
pasipriešinimu. Kad išliktų ir išlaikytų tautinę 
sąmonę, šios savybės lietuviui rezistentui buvo 
geros, tačiau blogos naujovių ir vystymosi 
ieškančiam protui.

Poetas Vladislovas Sirokomlė (Liudvikas 
Kondratovičius), XIX a. viduryje lyginęs 
lietuvius ir baltarusius, pastebėjo lietuviškų 
dainų liūdnumą – šios esą vis apie meilę 
arba karą. „Įsigėrę rusinai mėgsta užtraukti 
dviprasmišką dainušką, kurios kuklesnis 
lietuvis nedrįstų net pakartoti.“ Patys lietuviai 
esą kur kas uždaresnio būdo ir ramesni (bet 
kerštingesni) nei karštakošiai slavai. Taip pat 
dideli namisėdos, vangiau (už rusus) mokosi 
svetimų kalbų, rečiau griebiasi amatų. Užtai 
geresni žemdirbiai ir medžiotojai, be to, 

„svetimą nuosavybę lietuviai gerbia labiau 
negu rusinai“.

Lietuvių moterų, kaip ypač gražių, 
stereotipas yra tik nūdienos 
suformuotas ar jos visuomet 
išsiskyrė savo išvaizda? Kuo dar 
pasižymėjo lietuvės moterys? O 
vyrai ar kažkuo išsiskyrė?
Lietuvaitės dažniausiai minimos ne tik kaip 
nepaprastai gražios, bet ir kuklios, drovios, 
nuoširdžios. Anot jau minėto poeto  
V. Sirokomlės, lietuvaitės labai atsidavusios 
šeimai, jos geba subtiliau puoštis už kaimynes –  
pakanka gėlės ar kaspino kasose ir gintarinių 
karolių vėrinio ant kaklo. Rusės dabinasi daug 
puošniau, tiesa, tą darydamos „...kažkaip 
negražiai persistengia ir kenkia savo įgimtam 
patrauklumui. Rusinės nori, lietuvaitės sugeba 
būti gražios.“

Vyriškiai, anot gydytojo Teodoro Triplino, 
„neskuba susibičiuliauti <...>, bet, antra 
vertus, jeigu kam iš širdies paspaudžia ranką 
ir pavadina bičiuliu, tada gali būti tikras, kad 
prireikus padės ir nepamirš lengvai žmogaus, 
kurį pamilo.“ L. Jucevičius rašė, kad lietuviai 
„...yra gudrūs ir nepasitikintys; jie nesiduoda 
suviliojami pažadais, įtikinėjimais, nei gražiais 
žodeliais, niekam neatskleidžia savo sielos 
paslapties, su niekuo neina į draugystę kitaip, 
kaip nebent gerai jį pažinę ir daug sykių 
išmėginę.“

Lenkų keliautojas T. Triplinas labai 
žavėjosi mūsų kaimo vietovėmis. Ir 
nors Vilnius buvo daugiakultūris, 
daug religinių bendruomenių 
turintis miestas, keliautojui kaimo 
kultūra pasirodė netgi aukštesnė 
už miesto. Kaip manote, kodėl? 
Ar apskritai lietuvis yra miesto 
gyventojas?  
To meto lietuvis tikrai nebuvo miesto 
gyventojas, o jei tokių pasitaikydavo lietuvių 
bendruomenėje, jie būdavo baltomis 
varnomis. T. Tripliną, manau, sužavėjo lietuvių 
valstiečių paprastumas ir nuoširdumas. Ypač 
merginų, apie kurias jis rašė, kad „iškart jas 
imsi nuoširdžiai gerbti ir nebepasiilgsi tų 
šmaikščių, aštrių ir pašaipių pokalbių su 
drąsiais dviprasmiškumais, kuriuos gali žerti 
varšuvietėms net mamai girdint.“

Kuo esame panašūs ir skirtingi 
lyginant su lietuviais, gyvenusiais 
XIX–XX a.? 

Požiūriu į žemę, mišką, nuosavybę, laimę. 
Tik naująją kartą, gimusią jau šių dienų 
nepriklausomoje Lietuvoje, daugeliu atvejų 
vertinčiau kaip kito požiūrio žmones. Jaunoji 
karta menkiau prisirišusi prie teritorijos, tačiau 
galbūt ne mažiau mylinti Tėvynę. Be to, mes 
jau sparčiau priimame naujoves, bet kartais 
galbūt pernelyg kritiškai vertiname senąjį 
palikimą.

Lietuvio santykis su žeme visuomet 
buvo ypatingas. Jos ilgesys 
apsakomas egzodo literatūroje, ji 
yra maitintoja, didžiausias turtas. 
Gal tai iš dalies paaiškina dabartinį 
lietuvių troškimą turėti ne butą, 
o namą, sodybą arba bent jau 
šiltnamį? 
Taip, mūsiškiai išsiskiria noru turėti 
nekilnojamojo turto, konkretų žemės gabalą. 
Dėl to visais laikais ir kildavo didžiausi vaidai, 
pilietiniai šeimų karai, tai nelengvų senųjų 
laikų palikimas. Žemės ar miško turėjimas 
garantavo, kad sunkmečiu neteks badauti. 

Ar lietuviai – versli tauta? 
Tarpukario lietuviai, mokydamiesi ir nuožmiai 
konkuruodami su bendrapiliečiais žydais, 
bandė būti verslūs ir jiems neblogai sekėsi, 
tačiau viską nubraukė istoriniai kataklizmai. 
Pažymėčiau labai keistą dalyką – lietuvių 
verslumas netikėtai imdavo reikštis 
priespaudos sąlygomis. Tai galima stebėti tiek 
carinės Rusijos laikais (kontrabandininkai), tiek 
sovietmečiu (Kauno spekuliantai). Vis dėlto 
laisvės sąlygomis būti versliems buvo kur kas 
sudėtingiau, o ir mokytojų jau nebebuvo...

Lietuvis, mano manymu, iki šiol nemėgsta 
verslo, todėl į jį žvelgia plėšriai, kaip 
pirmykštis medžiotojas į medžioklę – kai 
pasitaiko proga, griebia kiek gali, išnaudoja iki 
maksimumo, nes verslo sąlygos gali bet kada 
pasikeisti. Neturime lėto verslo, verslo kaip 
gyvenimo būdo, kultūros, nes lietuviui norisi 
greitai užsidirbti, o po to užsiimti kuo nors 
kitu.

 Dažnai tenka girdėti, kad tarybinė 
santvarka mus labai pakeitė. 
O kaip baudžiava ir jos vėlyvas 
panaikinimas? Ar ji neprisidėjo 
prie mūsų nacionalinio charakterio 
formavimosi?  
Neišvengiamai prisidėjo. Beje, dažnai tai 
siejama tik su carinėmis ir sovietinėmis 
okupacijomis, bet reikia prisiminti, kad jau 

Lietuvių valstietis 
ilgainiui įprato į bet kokią 
valdžią žvelgti kaip į 
svetimą, su nepasitikėjimu 
ir nuolatiniu pasyviu 
pasipriešinimu. 

Lietuvių verslumas 
netikėtai imdavo reikštis 
priespaudos sąlygomis. 

Itin aštrus nuosavybės 
jausmas buvo vienas iš 
išskirtinių nacionalinių 
lietuvių bruožų.
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XVI a. antroje pusėje baudžiauninkai sudarė 
gerą pusę valstiečių. Ir kai XVIII a. pabaigoje 
vokiečių gydytojas važiuodamas per Lietuvą 
stebėjosi, kodėl čia ištisomis savaitėmis vyksta 
miškų gaisrai, niekas nesirūpina jų gesinti, 
jam buvo atsakyta, kad tai – ponų valdos, tad 
valstiečiams nusispjaut. Kuo ne kolchozinis 
požiūris? Visai kitaip būtų gesinami gaisrai, jei 
valstietis turėtų nuosavą miško gabalą.

Beje, itin aštrus nuosavybės jausmas buvo 
vienas iš išskirtinių nacionalinių lietuvių 
bruožų. Kaip rašė rusų etnografas Fedotas 
Kudrinskis, „kiekvienas lietuvis ir žemaitis 
stengiasi atsiskirti <...>, apsitverti savo kad ir 
mažiausią nuosavybę... Kad ir koks menkas 
būtų žemės sklypelis, tekęs lietuviui, šis kaip 
įmanydamas stengiasi ten įkurti ūkį, kad 
nereiktų niekam įsipareigoti ir nieko prašinėti.“

Šiandien teismų darbe pastebima, 
kad lietuviai išties yra linkę 
bylinėtis. Iš kur ir kada šis bruožas 
atsirado? Ar išties visada atkakliai 
siekėme įrodyti savo tiesą? Kuo 
išsiskyrėme šiuo požiūriu?
Taip, šį bruožą pastebi ne tik rusų, bet 
ir vokiečių tyrinėtojai. Anot jų, teismai 
užverčiami smulkmeniškomis, nelogiškomis 
bylomis, net kai ginčo objektas nė iš tolo 
nevertas bylinėjimosi išlaidų. Dažniausiai 
tokios bylos buvo susijusios su žemės reikalais, 
kai, anot to paties F. Kudrinskio, „net ir dėl 
niekingiausio jų teisių pažeidimo valstiečiai 
pasirengę kovoti nesiskaitydami su jokiomis 
išlaidomis ir priemonėmis“. 

Bylinėtasi tiek gyvenant susispaudus 
kaimuose, kai dažno kaimyno galvijai 
įžengdavo į svetimą teritoriją, tiek tiems 
patiems kaimams dalijantis į vienkiemius. Taip 

pat buvo gausu bylų dėl netinkamo nusenusių 
tėvų išlaikymo.

Štai trumpa Jūžintų miestelio charakteristika 
1912 m.: „Gyventojų lietuvių – ūkininkų 
10 ir apie tiek žydų – pirklių. <...> Žemės 
nesirūpina pagerinti. Gyvena daugiausia 
sodžiais. Mūsiškiai labai dažnai bylinėjasi 
ir daug tam tikslui pinigų išleidžia.“ Kaip 
užkietėję bylinėjimosi mėgėjai, apibūdinti 
ir Alantos gyventojai – vien 1913 m. ten esą 
buvę per 1 000 bylų. O šios „<...> daugiausia 
tokios, kad ir be teismo galima būtų jas išrišti 
ir dėl jų visiškai gerai galima būtų be teismo 
apsieiti. Nereiktų nė laiko veltui gaišti, nė 
teisėjams „fundyti“, nė per naktis bildintis.“ 
Tačiau ką padarysi, jei bylinėjimasis buvo 
labai madingas, „<...> bylinėtis aluntiškių labai 
priprasta“. 

Stebint šiandienos pokyčius, 
greitą tobulėjimą technologijų ir 
kt. srityse Lietuva pristatoma kaip 
didelį proveržį padariusi valstybė. 
Esame giriami už savo darbštumą ir 
atkaklumą, vis plačiau atsiveriame 
pasauliui. Kaip matote ateities 
kartų Lietuvą? Ar mums būdingi 
bruožai atsispindi ir jaunojoje 
kartoje, ar mes, kaip tauta, 
keičiamės? 
Dalis bruožų tebeatsispindi, bet dalis jau 
kitokie. Tam, kad susivienytume bendram 
tikslui, mums, lietuviams, dažnai reikia 
išorinio pavojaus, spaudimo.  Todėl laisvė 
tapo mums vienu sunkiausių išbandymų. Ne 
veltui mūsiškiai dar 1910 m. buvo lyginami su 
žirniais maiše – kol juos spaudžia, jie visi kartu, 
krūvoje, priešinasi, o tik atleisk varžtus – kaip 
žirniai kiekvienas sau pabyra į visas puses ir 
didelių darbų nebenuveikia. Galbūt tai galima 
sieti su itin stipriu individualizmu, būdingu 
tautiečiams. Ir nors ši savybė leidžia būti 
puikiu pasaulio piliečiu, vis dėlto šalies mastu 
padeda menkiau. 

Man atrodo, kad mes keičiamės, ir kuo 
daugiau turėsime nepompastiško, nedirbtinio 

patriotizmo, tuo daugiau šansų turės ateities 
Lietuva. Kiekvienas renginys, į kurį suvaroma 
varu, pražudo po dešimtį jaunų patriotų. 
Ir kiekvienas, į kurį jie suvažiuoja patys, 
neraginami (kaip pavyzdį galėčiau paminėti 
tokius renginius, kaip „Mėnuo Juodaragis“ ar 
Karmazinų pilkapyne vykstančias „Dūšeles“), 
tiek pat jų pagimdo.

Jūsų nuomone, kokia yra lietuvių 
tautos identiteto ateitis? 
Daugelis šių dienų bruožų turėtų išlikti, tik 
neišvengiamai modifikuosis, įgaus naujas 
formas. Galbūt mūsų vaikai ar vaikaičiai dėl 
kokios skaitmeninės nuosavybės plėšysis 
lygiai taip pat, kaip jų seneliai dėl žemės, 
o aplinkiniai kraipys galvas – iš kur tas 
plėšrumas?

Lietuva, matyt, iš teritorijos vis labiau 
virs vienijančia idėja, kurios, regis, vis 
dar neturime. Susidaro įspūdis, jog 
laisvę išsikovojęs lietuvis nuėjo pailsėti 
nesuprasdamas, kad už ją reikia kovoti ir 
toliau, kiekvieną dieną. Ir ne tik už laisvę, 
bet ir už buvimą kartu, bendrą veiklą, kuri 
suartintų.

Dažnas lietuvis tik gerokai pakeliavęs po 
pasaulį supranta, kokia jauki, saugi ir rami 
salelė yra Lietuva. Vis dėlto mus nugramzdinti 
gali visuotinė neviltis, negatyvumo vėžys, 
klaiki empatijos stoka, apie kurią rėkte rėkia 
emigracijos mastai. Tai nėra naujas reiškinys. 
Tiesą pasakius, dar prieš šimtmetį bijota, kad 
tauta išsivaikščios, bet mums padėjo Dievas iš 
mašinos – Pirmasis pasaulinis karas, kurio metu 
didžiosios imperijos virto pelenais. Šių dienų 
Lietuva startavo jau visai kitomis sąlygomis ir į 
pelkę įsiklampino pati, todėl ištrūkti iš jos bus 
gerokai sunkiau. Ir nieko, išskyrus save ir savo 
psichologines bėdas, nebegalime kaltinti. O 
Miunhauzeno metodas, bijau, nebesuveiks. 

Sunku prognozuoti, ar tos vidinės išcentrinės 
jėgos suplėšys mus į dalis, ar kaip tik padės 
suklestėti. Manau, kad nepaisydami visko 
išliksime. Juk kamanė, nors teoriškai lyg ir 
negalėtų skraidyti, kaskart pakyla.  Beje, šių 
dienų mokslininkai jau nustatė, kodėl taip yra, 
tad ir mums telieka rasti vidinės stiprybės 
priežastis ir jas puoselėti.
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Tam, kad susivienytume 
bendram tikslui, mums, 
lietuviams, dažnai 
reikia išorinio pavojaus, 
spaudimo.

Susidaro įspūdis, 
jog laisvę išsikovojęs 
lietuvis nuėjo pailsėti 
nesuprasdamas, kad už ją 
reikia kovoti ir toliau.

L ietuvos  va l s t ieč ia i  per  javapjūtę ,  1904 m.  S .  Kosakovsk io  nuotrauka,  
Nac ional in i s  M.  K .  Č iur l ion io  dai lės  mu z ie jus
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Šiandien išties daug kalbama 
apie kūrybingumą, kone kasdien 
galima aptikti įvairių kvietimų 
į kūrybingumo mokymus, 
kūrybingumas akcentuojamas kaip 
gero darbuotojo bruožas ir t. t. Kas, 
Jūsų nuomone, skatina vis daugiau 
kalbėti apie kūrybingumą?  
Atrodo, kad snūduriavęs pasaulis staiga buvo 
prikeltas kūrybingumo elektrošoko. Išties tai 
dabar itin madingas dalykas. Ši bangomūša 
kilo dėl kelių poreikių, pirmiausia iš nusivylimo 
visomis našesnio protinio darbo teorijomis, 
paremtomis multitaskingu, greitinimu, 
optimizavimu. Toliau eina asmeninio augimo 
poreikis, genamas didėjančių asmens laisvių, 
mažėjančių įtampų dėl darbo normų ir formų, 
taip pat besiplečiantis specialybių ir veiklų 
pasirinkimas. Ne paskutinėje vietoje yra 
nežinia, kaip bus toliau, kokios bus ateities 
kompetencijos, darbai ir karjeros, kaip mums 
reikės išlikti konkurencingiems, varžytis 
dėl darbo vietų su dirbtiniu intelektu. Esu 
įsitikinęs, kad kūrybingumas savyje talpina 
daug gyvybių ir dar ilgai neišsisems, o 
švietėjams vargu ar pritrūks temų.

Esate vienas iš komunikacijos 
agentūrų įkūrėjų, kūrybos vadovas, 
dirbate su verslo įmonėmis, 
bendraujate su įvairių pažiūrų 
žmonėmis. Jūsų nuomone, kokią 
reikšmę kūrybingumas vaidina 
šiandienos visuomenėje – versle, 
kiekvieno iš mūsų gyvenime? Kokių 
galių jis suteikia? 
Tai supergalia, kurios vis labiau reikės. 
Potencialiai jis reikalingas nuo duonkepystės 
iki odontologijos. Vis dėlto daugybė verslų 
yra inertiški ir deklaratyviomis vertybėmis 
besidangstantys seneliai, kurie skausmingai 
susiduria ar tuoj susidurs su pokyčio būtinybe. 
Kūrybingumas yra esminė sąlyga norint keistis.

Ar pastebėjote tam tikrų 
kūrybiškumo sampratos, požiūrio 
į jį pokyčių nuo Jūsų karjeros 
pradžios iki dabar?
Iš pradžių tai buvo menkai aptarta tema, 
dabar ji apauga naujomis dimensijomis, jos 
diskursas gilėja, daugėja niuansų. 

Kalbant apie ateities profesijas 
kūrybingumas dažnai pabrėžiamas 
kaip viena iš būtinų ateities 
darbuotojų savybių. Vis dėlto 

Kūrybingumo mokyklos 
įkūrėjas Tomas Ramanauskas: 
„Snūduriavęs pasaulis buvo prikeltas 
kūrybingumo elektrošoko“
Gabija Vaičeliūnaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vadovė 

Šiandienos dinamiškoje ir nuolat kintančioje aplinkoje savo vietą tarsi iš 
naujo su dideliu trenksmu atranda kūrybingumas, kuris šiuolaikiniame 
pasaulyje įvardijamas kaip vienas iš būtinų sėkmingos žmogaus veiklos 
ar verslo  požymių. Nors daugelis iš mūsų kūrybingumą vis dar esame 
linkę laikyti menininkų elito ar hipsterių reikalu, akivaizdu, kad XXI a. 
toks požiūris nebetinka. Šis įgūdis ne tik labai plačiai panaudojamas 
gyvenime – moksliniai tyrimai rodo, kad darbe, kuriame susiduriama su 
intelektine ar socialine veikla, kūrybingumas tiesiog privalomas. Apie 
kūrybingumo svarbą, būdus jį skatinti, kūrybiškų sprendimų poveikį 
komunikacijoje kalbamės su ženklodaros agentūros „Godspeed“, 
socialinių tinklų agentūros „SuperYou“, reklamos agentūros „New!“ 
partneriu ir strategu, kūrybingumo dėstytoju, vienu iš Kūrybingumo 
mokyklos įkūrėjų Tomu Ramanausku.
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98 proc.  vaikų išlaiko 
testą, kurį įveikia vos  
2 proc. suaugusiųjų.Tomas  Ramanauskas  /  Vikos  Paškely tės  nuotr.
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dauguma iš mūsų savęs visai 
nelaikome kūrybingais. Ar 
kūrybingumą galima ugdytis 
kiekvienam? Jei taip, kur tas žmonių 
kūrybingumas dingsta – juk būdami 
vaikai esame išties kūrybingi? 
Džordžas Landas (George Land), plačiai 
tyrinėjęs NASA mokslininkų ir vaikų 
kūrybingumą, pastebėjo negailestingą 
tendenciją – metams bėgant mes tampame vis 
mažiau kūrybingi. 98 proc. vaikų išlaiko testą, 
kurį įveikia vos 2 proc. suaugusiųjų. Paprasčiau 
tariant: mes išmokomi būti nekūrybingi. 
Kiekvienas kūrybingas buvome iki trejų metų, 
kai kurie ir gerokai ilgiau, o dabar reikia tai 
prisiminti.

Kūrybingumas nėra įgūdis, kaip, pavyzdžiui, 
koks nors greitas teksto rinkimas kompiuteriu. 
Tai yra mąstymo būdas. Svarbu palaikyti 
nuolatinį jo veikimo režimą. O kad tai vyktų, 
reikia nustoti bijoti – inovuodamas visada 
klysti ir tik taip judi pirmyn. Kūrybingumas tuo 
geriau pakurstomas, kuo plačiau įsileidžiame 
įvairias įtakas, inspiracijas.  

Dažnai manoma, kad kūrybinga 
veikla gali užsiimti tik tie, kurie 
neturi rėmų, suprask, tai menininkų 
elito ar hipsterių reikalas. Ar 
kūrybingos idėjos tikrai atsiranda 
ten, kur nėra rėmų?
Savo kūrybingumo mokymuose su Kristupu 
Saboliumi nuolat akcentuojame apribojimų 
galią. Apribojimas yra galimybių fokusavimas, 
o tai itin svarbu. Net tapytojai turi rėmą, 
dažniausiai bandydami į jį pataikyti ir paklusti 
jam. Problema yra ne apribojimai, o mūsų 
santykis su jais: matome neįmanomybes ar 
galimybes susidūrę su siena.

Kas Jums pačiam yra kūrybingumas? 
Ką laikote kūrybišku žmogumi?
Man pačiam tai yra pasaulio matymo būdas ir 
savikūros priemonė. Kūrybiškai žvelgdamas 
į problemas tu keitiesi. Kūrybišku žmogumi 
laikau tiek Davidą Lynchą, tiek Eloną Muską, 
tiek Carlą Saganą, sritis čia visiškai nesvarbi. 
Jie visi mažiau ar daugiau ieško naujų kelių 
nebijodami apsijuokti.

Rūpinatės neseniai Vilniuje 
atidaryto MO muziejaus 
komunikacija. Kalbėdamas 
apie projektą esate sakęs, kad 
Jūsų užduotis yra „tą sudėtingą 
dalyką, kuris yra menas, išversti į 
žmonių kalbą“, akcentavote, jog ši 

komunikacija sudėtinga, nes „tai 
ne tas pats, kas komunikuoti apie 
vandenį ar šokoladą. Muziejus yra 
subtilus dalykas, nes kalbi apie labai 
intelektualų produktą, bet privalai 
šnekėti paprastai ir populiariai.“ 
Tai artima teismų komunikacijai, 
kurios tikslas – sudėtingą teisinę 
informaciją paversti žmonių 
kalba. Kaip kūrybingumas svarbus 
komunikacijoje? Koks tinkamiausias 
būdas sudėtingą profesinį žargoną 
padaryti suprantamą?
Komunikacija visuomet yra susikalbėjimo 
aktas. Vykusi komunikacija apima 
bendrakalbystę, vieno žinutės suprantamumą 
kitam. Tuo remdamasis, geisdamas savo 
auditorijos, negali abejoti – turi tiesti ranką. Jei 
kalbi vien sau suprantamu žargonu, dialogas 
sunkiai įmanomas,  jis primena nupušusio 
genijaus murmėjimus panosyje. Yra daug 
formų, kaip pasiekti auditoriją, jokiu būdu 
nesakau, kad vienintelis kelias – bukinti ir 
primityvinti.

Komunikacijoje nuogas kūrybingumas dažnai 
nevertingas, jei kartu nėra viso anturažo 
situacijos ir auditorijos suvokimo, strateginio 
tikslumo, sąmoningumo organizacijos tikslų 
požiūriu. Kūrybingumo reikia visose srityse, 
kuriose norima ką nors išspręsti, sukurti, 
sugalvoti nauju būdu, o ne kartoti algoritmus.

Pasaulis triukšmingėja, taigi suprantamumo, 
akimirksniškumo poreikis didėja. Tai 
nebūtinai gerai. Mūsų dantys atbukę kramtyti 
informacijos riešutus. Kita vertus, labai 
daug profesinio žargono masės nesuprato ir 
keliasdešimt metų atgal. Viskas priklauso nuo 
noro: jei auditorijai nusispjauti į jai siunčiamą 
informaciją, vertimo nereikia. Man atrodo, kad 
šiais laikais reikia dviejų lygių komunikacijos: 
viršuje yra trumpai ir paprastai, o kiekvienas 
teiginys gali turėti kokio tik nori gylio išnašą. 
Kam aktualu – skirs tam laiko. 

Neseniai buvote pateikęs aktualių 
minčių apie socialinius tinklus, 
kurie šiandien jau tapo ne tik puikia 
komunikacijos platforma, bet ir 
daugelio iš mūsų priklausomybe. 
Kokias didžiausias grėsmes 
įžvelgiate? Į ką kiekvienam iš mūsų 
svarbiausia atkreipti dėmesį, norint 
tapti sąmoningu socialinių tinklų 
vartotoju?
Pradėti nuo nepagražinto įsivardijimo: 
socialiniai tinklai sukonstruoti siekiant 
skatinti adikciją. Tai yra adikcijos mašinos, 

administruojančios gudriai apskaičiuotas 
ir paskirstytas dopamino dozes. Esame 
virtualumo narkomanai. Veikdami 
socialiniuose tinkluose tampame nuogesni 
net nei duše.  Galbūt daliai žmonių tai nėra 
bėda, bet dauguma apie tai net nesusimąsto. 
Sąmoningesnis požiūris į tai, ką mes darome 
socialiniuose tinkluose ir ką jie daro mums, yra 
svarbi pradžia.

Šiandien gyvename didelių ir 
greitų pokyčių, lūžių laikotarpiu: 
technologijos sparčiai keičia mūsų 
gyvenimą, keičiasi kartos, visi 
norime būti matomi, sėkmingai 
veikti ir t. t. Kaip nepasimesti tame 
chaose? Jūsų manymu, į ką šiandien 
reikėtų orientuotis kiekvienam 
žmogui, norinčiam laimingai gyventi 
ir išgyventi? Galbūt pamiršome 
paprastas tiesas?
Taip, esame užsupti pasaulį iškreipiančių 
sėkmės istorijų ir kartu smarkiai jų aptalžyti: 
jaučiame įtampą gyventi pagal primestus 
sėkmės modelius, neturinčius nieko bendro 
su asmenine laime. Man atrodo, kad man 
laimingam jaustis reikia trijų sąlygų: 1) kai 
randu laiko pabūti su savimi, savo mintimis, 
niekieno netrukdomas ir nespaudžiamas; 2) 
kai turiu kokybiško laiko su savo mylimais 
žmonėmis, be telefono rankoje ar ant stalo; 
3) kai darau darbus, projektus, kurie mane 
augina. Galbūt šita pseudoformulė tinka ir 
daugiau žmonių.

Jei kalbi vien sau supran-
tamu žargonu, dialogas 
sunkiai įmanomas.

Esame virtualumo nar-
komanai. Veikdami sociali-
niuose tinkluose tampame 
nuogesni net nei duše.  

Esame užsupti pasaulį 
iškreipiančių sėkmės 
istorijų ir kartu smarkiai jų 
aptalžyti.

Kaip suprasti savo priklausomybės lygį 
nuo socialinių tinklų? 

 ▪ Pasinaudoti programėle, fiksuojančia tele-
fone praleistą laiko kiekį, pvz. „Moments“ ar 
bet kuria kita panašia. Ji parodys, kur ding-
sta mūsų laikas. Dienoje privalo būti laikas, 
kai neturi tinklo ir ryšio – bent pusvalandis, 
nes net ir tai gali būti prabanga.

 ▪ Perimti tempo diktavimą. Šiuo metu 
režimas mums yra diktuojamas, mus bak-
snoja, kai ateina žinutė, naujas laikas, naujas 
pranešimas. Norint to išvengti, reikia išjungti 
visus telefone esančių programėlių praneši-
mus ir neleisti nuolatiniam baksnojimui mus 
blaškyti. 

 ▪ Tam tikrais momentais apskritai atsisakyti 
telefono. Pabusti ir užmigti be ekrano. 
Telefono naudojimas vakarais atitolina 
miegą bent valanda ir daugiau. Nevalgyti, 
neatostogauti ir nesikalbėti su žmogumi, kai 
šalia yra socialinis tinklas. 

Atvirų paskaitų ciklo LEAD T. Ramanausko paskaitos 
medžiaga
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Milda, esate viena iš 1991 m. 
atkurtos Lietuvos kalinių globos 
draugijos steigėjų, Lietuvos kalinių 
globos draugijos Reabilitacinio 
centro vadovė. Kaip atradote savo 

pašaukimą? Kas Jus paskatino ir 
motyvavo imtis šios veiklos?
Kodėl būtent Kalinių globos draugija? Galbūt 
todėl, kad pati gimiau ir užaugau tremtinių 
šeimoje. Mama ilgus metus praleido Vorkutos 

lageriuose, o tėtis ragavo tremtinio duonos. 
Ir nors mano vaikystė prabėgo Lietuvoje, o 
supratimas apie gyvenimą nelaisvėje tada dar 
buvo paviršutiniškas ir nesuvokiau, koks tai 
siaubas, žodžiai „kalėjimas“, „kalinys“ nebuvo 
naujiena. Žvelgdama atgal džiaugiuosi, kad 
tėveliai neišugdė mūsų, vaikų, pykčio –  
mama visą laiką kartodavo, jog neturime 
kaupti neapykantos, į blogį reikia atsakyti 
gerumu. Taip ir turiu nuo vaikystės tą vidinį 
tolerancijos, teisingumo jausmą. Man vis norisi, 
kad laimėtų gėris ir tiesa. 

Atsimenu, kad mane taip pat įkvėpė pažintis 
su sovietiniuose kalėjimuose ir lageriuose 
kalėjusiu monsinjoru Kazimieru Vasiliausku. Jis 
buvo vienas pirmųjų Kalinių globos draugijos 
atkūrimo iniciatorių. Kartu su juo, Helsinkio 
grupės nariais, advokatais, rašytojais, žinomais 
to meto visuomenės veikėjais išsikėlėme tikslą 
atkurti šią tarpukariu gyvavusią visuomeninę 
organizaciją. 1921 m. įsteigta, tačiau 1940 m. 
uždaryta Kalinių globos draugija daug laiko ir 
jėgų skyrė darbui su nuteistaisiais, jų teisiniam 
švietimui, teikė pagalbą kalinių artimiesiems. 

Kaip galite numanyti, žengti pirmuosius 
žingsnius nebuvo lengva. Nepriklausomybę 
atkūrusioje Lietuvoje dar nebuvo 
visuomeninių organizacijų patirties, 
neturėjome nuolatinių patalpų ir finansavimo. 
Be to, niekam nė į galvą neatėjo, kokį mums 
paliko kalėjimą – apie nuteistųjų integraciją, 
reabilitaciją ir švietimą tuometėse pataisos 
darbų kolonijose (pavadinimas savaime 
išduoda, kokia buvo šių darinių paskirtis) 
visuomenė nė nenorėjo girdėti. Kaip sakė 
 J. Marcinkevičius, visą žmoniją mylėti lengviau 
negu vieną žmogų.

Kartais aplinkiniai ir dabar nustemba, kaip 
galima dirbti su baisiais nusikaltėliais. Bet jie 
nėra baisūs! Iš tikrųjų tai – žmonės, į kuriuos 
požiūris yra tikrai nežmoniškas. Aš neprisiimu 
kitų nuodėmių sau, neklausinėju apie jų 
padarytus nusikaltimus – žvelgiu į nuteistąjį 
be išankstinės nuomonės ir atvira širdimi. Jeigu 
į Kalinių globos draugiją kreipiasi pagalbos 
besitikintis žmogus, manau, kad jo negalima 
palikti vieno. Juk išėjęs į laisvę jis jau nebėra 
kalinys – teismo nuosprendis jau išklausytas, 
paskirta bausmė atlikta. Turime jam padėti.

Jūs nuolatos susiduriate su 
žmonėmis, ne kartą ragavusiais 
kalėjimo duonos. Ar galite plačiau 
papasakoti, kokia iš įkalinimo 

Milda Bliumenzonienė: 
„Kiekviename nuteistajame 
svarbu įžvelgti žmogų“
Žydrūnė Tursaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Nuteistieji – viena labiausiai stigmatizuojamų grupių Lietuvoje. Dažnai 
apie juos nenorime nieko girdėti, retas kuris tiki jų galimybe pasitaisyti, 
o nusikaltimų priežastys paprastai visiems „žinomos“ iš anksto. Vis 
dėlto yra žmonių, šiuo atžvilgiu plaukiančių prieš srovę ir tiesiančių 
tiltus tarp kalėjimo ir laisvės. Viena jų – Milda Bliumenzonienė, kurios 
teikiama pagalba nuteistiesiems įvertinta labiausiai šaliai nusipelniusių 
moterų šimtuke. Nepaprastai elegantiška ir nuoširdi moteris sako, kad 
nuo pat vaikystės yra jautri neteisybei, todėl atvira širdimi stengiasi 
padėti, paguosti ir palaikyti visuomenės pasmerktus, gyvenimo užribyje 
atsidūrusius žmones.

LI E T U VO S  TE I S M Ų  1 0 0 - M E TI S

Aš neprisiimu 
kitų nuodėmių sau, 
neklausinėju apie jų 
padarytus nusikaltimus –  
žvelgiu į nuteistąjį be 
išankstinės nuomonės ir 
atvira širdimi.

Milda B l iumenzonienė
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įstaigos išėjusių žmonių savijauta? 
Kaip vyksta jų integracija į 
visuomenę?
Nevyniosiu į vatą – asmuo, atlikęs laisvės 
atėmimo bausmę, yra išmetamas į gatvę tikrąja 
to žodžio prasme. Mūsų visuomenėje gaji 
nuostata – sučiupti, kuo greičiau uždaryti, kuo 
tvirtesnę spyną pakabinti, kelis kartus užsukti 
ir tegul žmogus sėdi. Gal ir banaliai skamba, 
bet niekam neįdomu, kas bus po to –  
ar išleistas žmogus turės ką pavalgyti, kur 
prisiglausti. 

Tokia tragiška situacija susidarė dėl daugelio 
priežasčių, visų pirma dėl įkalinimo sistemą 
apibrėžiančių įstatymų. Institucijos rūpinasi 
asmeniu tol, kol jis atlieka bausmę. Kitaip 
tariant, kalėjimai arba pataisos namai prisiima 
atsakomybę tik už kalintį žmogų. Daugelis 
pasakytų, o ko gi daugiau reikia? Kitas, 
matyt, dar pridurtų, kad pataisos namai yra 
ne kas kita, kaip rojus ar sanatorija. Tačiau 
kas tą „sanatoriją“ tuomet sukūrė? Kas ją 
kontroliuoja, finansuoja, kas joje dirba?.. 

Išėjęs į laisvę žmogus dažniausiai neturi nei 
artimųjų, nei gyvenamosios vietos, o tik krūvą 
skolų, priklausomybių, menką išsilavinimą ir 
dar menkesnių profesinių gebėjimų. Taigi pati 
pirmoji mūsų užduotis – pamaitinti, nuprausti 
žmogų, leisti jam pailsėti. Tik pasijutęs saugus 
žmogus pats ima galvoti, kaip jam gyventi 
toliau.

Kai susiduriame su ilgą laiką kalėjusiais 
žmonėmis, problemos tampa dar gilesnės, 
kadangi jie jau yra praradę elementariausius 
įgūdžius – nemoka naudotis grynaisiais, 
viešuoju transportu ir taip toliau. O dažnai 
tų įgūdžių net ir nėra buvę – neretai žmonės 
visą gyvenimą gyvenę valdiškuose namuose, 
keliavę iš kūdikių namų į vaikų namus ir pan. 

Norint, kad kaliniai sėkmingai integruotųsi 
į visuomenę, būtina iš anksto ruoštis kalinio 
paleidimui į laisvę, iš kalėjimo išeinančiam 
žmogui suteikti visokeriopą kompleksinę 
pagalbą. Tai, ką vadinu kompleksine pagalba, 
yra ryšio užmezgimas su žmogumi dar pataisos 
namuose. Tarptautinė praktika rodo, kad 
efektyviausia „išjudinti“ kalintį žmogų, įžiebti 
jam norą atsitiesti, prasklaidyti apatiją ir 
nusivylimą, kai iki bausmės termino lieka bent 
keletas mėnesių. Tada su bausmę atliekančiu 
asmeniu aktyviau turėtų bendrauti socialiniai 
darbuotojai ir psichologai, imtis iniciatyvos 
gali įkalinimo įstaigas lankantys savanoriai, 
būsimi mentoriai. Kalinčio žmogaus savivertė 
nebebūna nulinė – jis žino, kad jo kažkas 
laukia, jį palaiko, atsiranda stipresnis stimulas 
kabintis į gyvenimą, pateisinti lūkesčius.

Be abejo, buvę kaliniai susiduria ir su 
nesėkmėmis – kartais jiems nepavyksta greitai 
rasti darbo, o susiradus galbūt nelabai sekasi. 
Čia, kaip ir visur, daug priklauso nuo žmogaus 
gyvenimo patirties, turimo išsilavinimo, 
valios, vertybių. Tik labai norėčiau, kad mes, 
visuomenė, turėtume nors šiek tiek daugiau 
empatijos, prisiimtume dalį atsakomybės 
už integracijos procesus. Esu įsitikinusi, kad 
įkalinimas iš esmės žalingas, nors daugeliu 
atvejų yra tiesiog neišvengiamas. 

Pagrindinis įkalinimo bausmės 
tikslas – grąžinti žmogų į 
visuomenę, nukreipti jį teisėtumo 
keliu, tačiau esate sakiusi, kad 
Lietuvoje veikiančios įkalinimo 
įstaigos šios funkcijos neatlieka – 
daugeliui nuteistųjų jos yra tarsi 
nusikalstamumo mokyklos. Kodėl? 
Kokias įstatymų spragas būtina 
ištaisyti, kad žmonės, užvėrę 
kalėjimo ar pataisos namų duris, ten 
nebegrįžtų?
Jūs visiškai teisi – nemaža dalis žmonių į 
teisiamųjų suolus sėda ne po vieną ir net ne 
po kelis kartus. Didelis skaičius sugrįžtančiųjų 
atgal į kalinimo įstaigas „kartoti kurso“ 
signalizuoja, kad kažkas negerai tų institucijų 
veikloje arba pačioje bausmių vykdymo 
sistemoje. 

Pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad pataisos 
namai yra valstybinės institucijos, išlaikomos iš 
biudžeto lėšų. Paprastas palyginimas: jei mes 
vertiname šalies aukštąsias mokyklas pagal tai, 
kokius darbus gauna jas baigę asmenys, kodėl 
analogiškos vertinimo sistemos negalime 
pritaikyti įkalinimo įstaigoms? Juk kuo daugiau 
žmonių nelaisvėje, tuo didesni jų išlaikymo 
kaštai. Vis tiek visų žmonių iki gyvos galvos 
neuždarysi, jie anksčiau ar vėliau sugrįš į 
visuomenę. Tik klausimas, ar neišeis iš ten dar 
piktesni, negu nuėjo...

Daug žmonių sukasi užburtame rate tarp 
laisvės ir nelaisvės ne dėl to, jog nenori 
pasitaisyti, o todėl, kad juos supanti aplinka 
skatina nusikalsti.  Pamėginkite įsivaizduoti, 
kaip ne vienus metus ar net dešimtmečius 
visą parą kriminalinio mentaliteto erdvėje 
gyvenančiam kaliniui pradėti mąstyti kitaip? 
Atskiros kalėjimo kameros – ne prabanga, 
tai – būtinybė, jeigu norime suteikti šansą 
keistis tokiam asmeniui. Šioje vietoje norėčiau 
pasakyti ačiū norvegams – jų remiami galime 
tikėtis pozityvių pokyčių šioje srityje.

Būkime atviri: šiandien Lietuvoje turime 
įkalinimo sistemą, kuri ne tik nesirūpina 
pozityvia kalinčio žmogaus perspektyva, bet ir 
neretai turi tam priešingos įtakos. Kai Kybartų 
pataisos namų vaikinai išsipaišė savo veidus 
ir pasirodė girtutėliai Facebooke, visi sujudo 
kaltinti kalinius, tačiau ar kas nors pagalvojo, 
iš kur jie gavo to alkoholio, kaip jiems tapo 
prieinami mobilieji telefonai ir interneto 

ryšys? Kur įstaigos vadovų atsakomybė? 
Man labai skauda širdį, bet tai, kas yra dabar, 
toli gražu nėra „pataisos“ namai, juolab 
reabilitacija ir integracinis procesas.

Jei laisvės atėmimo bausme žmogus yra 
baudžiamas antrą, trečią ar daugiau kartų, 
man įdomu, kaip dėl to turėtų jaustis teisėjas? 
Juk skelbdamas savo sprendimą teisėjas siekia 
teisingumo ir tikrai nenori, kad nuteistasis 
kartotų savo nusikaltimus. Vis dėlto apie kokį 
teisingumą galime kalbėti, kai situacija šalies 
kalėjimuose labiau primena siaubo filmą apie 
kankinimus nei laisvės atėmimo vietą.  

Kalinimo įstaigose trūksta atjautos ir paprasto, 
draugiško bendravimo. Nesakau, kad 
prižiūrėtojai su kaliniais turi būti besąlygiškai 
malonūs, tačiau pagalvokime, kodėl laisvės 
atėmimo bausmę atliekantys asmenys ten yra 
vadinami žulikėliais arba valkatėlėmis? Iš tiesų 
žmogus, patekęs į įkalinimo įstaigą, turėtų 
suprasti, kodėl jis joje atsidūrė, o išėjęs –  
nebenorėti į ją grįžti. Gąsdinimu, bausmių 
griežtinimu ar gyvenimo sąlygų bloginimu 
to niekada nepasieksime. Mūsų pareiga – 
parodyti jiems alternatyvą.

Ar Jūsų praktikoje pasitaiko daug 
sėkmės istorijų, kurios motyvuoja 
nenuleisti rankų, dirbti toliau?
Sėkmės istorijų tikrai yra, ir tai ne mano 
vienos nuopelnas. Didelį darbą atlieka įvairios 
nevyriausybinės organizacijos, vienuoliai, 
maldos grupės. Adaptuotis ir išmokti 
gyventi laisvėje reikia daug laiko, todėl 
laisvės atėmimo bausmę atliekantiems ir jau 
atlikusiems žmonėms labai svarbus artimųjų 
palaikymas, meilė ir kantrybė. Jei žmogus 
neturi šeimos, draugų, mums be galo svarbu 
nenutraukti su juo ryšių ir toliau bendrauti. 
Kartais padėti neįmanoma arba žmogus 
nenori, kad jam būtų padedama. Tačiau 
patikėkite, tikrai niekas nesidžiaugia būdamas 
nuteistas ir tik labai retas nori sieti savo ateitį 
su kriminaliniu pasauliu. 

Mano patirtis rodo, kad vis daugiau 
nusikaltimų padaro jauno amžiaus vyrai. Jie 
labai anksti patenka į nusikalstamą terpę, 
jų tėvai vartoja alkoholį ar narkotikus arba 
patys anksti pradeda vartoti narkotikus. 
Paprastai jų išsilavinimas labai menkas – vos 
šešios, septynios, devynios klasės... Kartais 
atrodo, kad tokie jaunuoliai ir neturi kitokio, 
normalaus gyvenimo alternatyvos, tačiau 
viskas įmanoma. Tokiais atvejais stengiamės, 
kad jaunuoliai turėtų motyvacijos mokytis, 
įgyti išsilavinimą ir tai jiems tampa tramplinu į 

Daug žmonių sukasi 
užburtame rate tarp laisvės 
ir nelaisvės ne dėl to, jog 
nenori pasitaisyti, o todėl, 
kad juos supanti aplinka 
skatina nusikalsti.  

Esu įsitikinusi, kad 
įkalinimas iš esmės 
žalingas, nors daugeliu 
atvejų yra tiesiog 
neišvengiamas.
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savarankišką gyvenimą.

Seimas svarsto daliai kalinių 
suteikti amnestiją. Kaip vertinate 
tokį įstatymų leidėjo žingsnį? Ko 
labiausiai laukiate ir tikitės?
Visiškai sutinku su amnestijos idėja, jeigu 
tai daroma išmintingai. Nereikėtų galvoti, 

kad visi amnestuoti žmonės iš karto tuo 
pasinaudos piktiems kėslams, tačiau sutinku, 
kad nereikia skubėti, – paleidžiamus žmones 
reikia paruošti, antraip jie suklups, nematys 
perspektyvų ir pakartotinai nusikals.

Žinoma, daugelis ankstesnių amnestijų buvo 
daromos vien tam, kad būtų sutaupyta 
lėšų, be to, būtų sumažintas kalinių pataisos 
namuose skaičius. Tai irgi nėra blogai, nes 
pagal įkalintų asmenų, tenkančių 100 000 
šalies gyventojų, skaičių pirmaujame visoje 
Europos Sąjungoje. 

Naivu tikėtis, jog visuomenė staiga taps 
palankesnė kalinių paleidimui anksčiau laiko. 
Tačiau pagalvokime, kokios valstybės norime 
labiau – kerštingos ir viltį atimančios ar 
suprantančios, kad žmogus gali klysti, tačiau 
gali ir pasitaisyti? 

Taip, yra žmonių, kurie nebeturi jokios baimės 
būti nuteisti, bet man asmeniškai tenka 
bendrauti su daugybe kalinių, sulaukusių 
amnestijos arba Prezidentės malonės, – visi 
jie pripažįsta, kad amnestiją jie priėmė kaip 
dovaną, antrą šansą pradėti gyvenimą iš naujo.

 

Artėja šv. Kalėdos ir Naujieji 
metai. Ko palinkėtumėte teismų 
bendruomenei?
Iš tiesų artėja pačios gražiausios metų šventės. 
Ir linkėjimų visi laukiame kuo malonesnių, 
gražesnių, labai norime, kad jie pildytųsi... Tai 
gal palinkėsiu TEISINGUMO, nes manau, kad 
jis mums visiems labai reikalingas.

Pagalvokime, kokios 
valstybės norime 
labiau – kerštingos 
ir viltį atimančios ar 
suprantančios, kad žmogus 
gali klysti, tačiau gali ir 
pasitaisyti? 
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Lietuvos teismuose gautos 
baudžiamosios bylos  

Išnagrinėtos baudžiamosios bylos

Palyginti su 2016 m., bylų skaičius padidėjo  
16,03 proc., su 2015 m. – 4,72 proc.

2017 m.

2016 m.

20 178

16 774

2015 m. 18 358

2017 m.

2016 m.

19 858

17 115

2015 m. 18 963

Nuteisti fiziniai ir juridiniai 
asmenys  

Iš jų buvo nepilnamečiai 

2017 m.

2016 m.

18 977

16 274

2015 m. 18 610

2017 m.

2016 m.

826

1 001

2015 m. 1 135

Dažniausiai teismų skirtos 
bausmės  

Bauda

Terminuotas laisvės atėmimas

Laisvės apribojimas

Areštas

Viešieji darbai

2017 m.
2016 m.
2015 m.

• Lietuva pirmauja 
Europoje pagal įkalintų 
asmenų skaičių.

• Vidutinė laisvės atėmimo 
bausmė Lietuvos 
kalėjimuose artėja prie 7 
metų.

• Kaliniai išlaikomi už 
mokesčių mokėtojų 
pinigus.

• Strasbūro teismų 
kaliniams priteistos 
žalos atlyginimas 
Lietuvai kainuoja šimtus 
tūkstančių eurų.

6 620 
asmenų laisvės atėmimo 
bausmę atliko įkalinimo 
įstaigose

30 
nepilnamečių metų 
pradžioje atliko laisvės 
atėmimo bausmę

6 metai 8 mėnesiai –
teismo nuosprendžiu 
paskirtos bausmės termino 
vidurkis

23,21 euro
vidutiniškai skirta dienai 
vienam asmeniui išlaikyti 
įkalinimo įstaigose*

*Kalėjimų departamento 2017 m. veiklos ataskaitos duomenys.

6 0243 904

5 060

5 140

5 029 5 286

4 068 4 487

4 135

2 2751 849

1 973

1 170

1 163 1 287
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Tarpukario Lietuva: togos ir beretai
Šaliai 1918 m. išsivadavus iš Rusijos ir 
Vokietijos imperinių gniaužtų, skubiai reikėjo 
steigti nepriklausomos Lietuvos teismų 
sistemą. 1918 m. lapkričio 28 d. priimtas 
įstatymas, kuris numatė trijų pakopų bendrųjų 
teismų sistemą. Nors pačioje pradžioje teismų 
vadovams  buvo sunku plėtoti teismo darbą 
ir teko sukti galvas, ne tik kokiose patalpose 
įsikurti, bet ir iš kur gauti įstatymų knygas, jas 
teisėjai neretai skolindavosi iš Advokatūros 
ar Teisingumo ministerijos, tai nesutrukdė 
apie sistemą galvoti kur kas plačiau. 
Siekiant vis labiau tobulinti ir plėtoti teismų 
sistemą, nebuvo pamiršti ir teisėjų aprangos 
reikalavimai. 

Klausimas, kokią aprangą turės dėvėti teisėjas 
teismo posėdžių metu, pirmą kartą buvo 
keliamas 1919 m. sausio 19 d. vykusiame 
bendrajame teismų susirinkime. O jau po 
11 dienų – 1919 m. sausio 30 d. – teismas 
bendrajame susirinkime nutarė: „Apygardos 
teismo posėdžiuose dalyvauti apsivilkus 
juodais žiuponais.“1

Kaip rodo istoriniai šaltiniai, šis teismo 
nutarimas nebuvo griežtai vykdomas. 
Pasitaikydavo situacijų, kai teisėjai posėdžių 
metu dėvėdavo iš senosios savo tarnybos 
Rusijos imperijos teismuose parsivežtus 
siurtukus. Jeigu siurtuko neturėdavo, įprastai 
dėvėjo frenčą. 

Praėjus penkeriems metams, 1924 m. ir vėl 
buvo grįžta prie teisėjo uniformos klausimo. O 
jau 1925 m. tuometinis teisingumo ministras 
Antanas Tumėnas visiems apygardos teismams 
ir Vyriausiajam Tribunolui išsiuntė togas. 

Vyriausiasis Tribunolas ir Kauno apygardos 
teismas togų taip ir neužsivilko. Kauno 
apygardos teismas togų dėvėjimo klausimą 
svarstė atskirai  1925 m. balandžio 30 d. 
bendrajame teismų susirinkime2. Tuomet 
susirinkime buvo nutarta, kad teisingumo 
ministras turi nustatyti taisykles, kurių reikėtų 
laikytis teismo posėdžiuose dėvint togą ir 
beretus. Taisyklėse turėjo būti apibrėžta, 

kada beretą reikia užsidėti ar nusiimti, ir 
t. t. Teisingumo ministras suskubo reaguoti į 
prašymą ir jau 1925 m. birželio 8 d. išsiuntė 
raštą, kuriame buvo nurodyta, kad pats 
teismas gali nusistatyti savo taisykles, kaip 
dėvėti togas ir beretas. Prie šio rašto buvo 
pridėtas Vokietijos teisingumo ministerijos 
1879 m. liepos 12 d. įsakymo pavyzdys, 
kuriuo vadovavosi Klaipėdos krašto teismai. 
Tačiau ši rekomendacija situacijos nepakeitė ir 
savo noru Kauno apygardos teismas togų vis 
dėlto neužsivilko.  

Oficialiai teisėjai buvo įpareigoti dėvėti togas 
ir beretus 1928 m. rugsėjo 24 d. paskelbtu 
Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo 
sutvarkymo įstatymo pakeitimu3.

Nepriklausomos Lietuvos 
Respublika: teisėjo mantija ir 
ženklas
Okupuotoje Lietuvoje 1940–1990 m., turimais 
duomenimis, teisėjai mantijų nedėvėjo. 

Nors Lietuvos valstybingumo raida buvo 
nutraukta, Lietuvos teismų sistema, išgyvenusi 
sunkias bei skausmingas sovietinės okupacijos 
pasekmes, nepalūžo. Jau 1990 m. kovo 11 d. 
paskelbus aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymo“ tą pačią dieną buvo 
priimtas įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos 
laikinojo pagrindo įstatymo“. Šis įstatymas 
suformulavo pagrindinius teismų sistemos ir 
teisingumo įgyvendinimo principus. Pokyčiai 
vyko greitai. 

Reikėjo sukurti ir teisėjų dėvimą atributiką. 
Pirmąją nepriklausomos Lietuvos mantiją 
kūrė Vilniaus modelių namų dailininkė, 
drabužių modeliuotoja Rima Karpavičienė. 
Pasak autorės, situacija diktavo greitą tempą. 
Pasirinkta siūti mantijas iš juodo vilnonio 
audinio, kurio buvo likę iš Teisingumo 
ministerijos vidinių išteklių. Tiesa, pati 
dizainerė norėjo plonesnio audinio, bet 
reikėjo kurti iš to, kas buvo. „Ilgai teko 
pakovoti, kad mantijoje liktų užsegimas 

nugaroje. Žiūrėdama, kaip filmuose atrodo 
kitų šalių teisėjai, pastebėjau, jog mantijos 
priekyje skleidžiasi –  matyti spalvoti 
drabužiai, o tai, mano suvokimu, menkino 
iškilmingumą. Be to, tokį užsegimo variantą 
rekomendavau, kad mantija ir po ja dėvimi 
teisėjo drabužiai atrodytų tvarkingiau. 
Kurdama mantiją, taip pat patariau teisėjams 
dėvėti tik baltus marškinius ir purpurinį 
kaklaraištį“, – pasakojo autorė R. Karpavičienė.

Kartu su mantija turėjo būti nešiojamas ir 
teisėjo ženklas. Teisėjo ženklą kūrė mantijos 
autorės R. Karpavičienės vyras Romualdas 
Karpavičius. „Mums abiem šis ženklas nepaliko 
įspūdžio, susidūrėme su sudėtinga situacija, 
buvome pririšti prie gamintojo, ženklą 
gamino įmonė, įsikūrusi Šiauliuose, o viską 
derinti per atstumą buvo sudėtinga. Reikėjo 
sugalvoti gražią ir didelę grandinę, tiesa, mums 
gamintojas neturėjo ko pasiūlyti, tad pati 
atidaviau savo turimą papuošalą – grandinę, 
pagal kurią ir buvo sukurta grandinė ženklui“, – 
prisiminimais dalijosi R. Karpavičienė.  

Lietuvos Respublikos teismų teisėjų mantija ir 
ženklas kaip teismų teisėjų valdžios vykdant 
teisingumą simboliai buvo nustatyti 1992 m.  
vasario 2 d. – Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
priimtame Lietuvos Respublikos teismų 
įstatyme4.

Teisėjo mantijos istorija
Lina Lapėnaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

Teismų sistema, kokią ją turime dabar, kūrėsi daugybę metų. Teisėjo 
mantija ir ženklas keitė savo formą, paskirtį, tačiau visuomet buvo 
neatskiriami teisėjo darbo atributai. Kaip atrodė Lietuvos teisėjai 
tarpukariu? Kodėl teisėjo mantija yra juodos spalvos? Kodėl Lietuvoje 
teisėjai nedėvi peruko? Ieškodamas atsakymo į šiuos klausimus, žurnalas 
TEISMAI.LT patyrinėjo teisėjo mantijos ir ženklo istoriją  
(1918–2018 m.), kuri, tenka pripažinti, istorinių tyrimų stokoja. 
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Sąvokos 
Žiuponas – tarpukario Lietuvoje taip 
vadintas žiponas. Žiponas –  vyriškas 
švarkas.

Siurtukas – ponų apranga, dvigubo 
užsegimo švarkas. 

Frenčas – tarpukario Lietuvoje taip 
vadintas frenčius – kariško kirpimo 
švarkas. Su keturiomis didelėmis iš viršaus 
prisiūtomis kišenėmis, įimtas per liemenį, 
su diržu per nugarą. 

Toga – laisvas viršutinis klostytas iškilmin-
gas drabužis, dėvimas darbo metu teisėjų, 
advokatų, aukštųjų mokyklų profesorių, 
rektorių. 1 pav. 1992 m. teisėjo ženklas
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Šiuo įstatymu Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas buvo 
įpareigotas patvirtinti Lietuvos Respublikos 
teismų teisėjų valdžios simbolių etalonų – 
ženklo ir mantijos – aprašą ir pavyzdį.

Teismų įstatyme nustatyta, kad teismų teisėjų 
mantija ir ženklas yra teismų teisėjų valdžios 
vykdant teisingumą simboliai. Taigi mantija ir 
ženklas reiškia teismų valdžios išskirtinumą –  
išskirtinę teisėjo veiklos svarbą, teisingumo 
vykdymą.

Teisėjo mantija ir ženklas  
nuo 2004 m.
Bėgant laikui teisėjo mantijas ir ženklus reikėjo 
keisti dėl praktinių sumetimų – senosiose 
mantijose nepatogumų kėlė tai, kad jas 
reikėjo rengtis per galvą, buvo nepatogu 
užsegti ir atsegti užtrauktuką nugaroje ir pan. 
2004 m.5 sukurtas naujas modelis, kuris buvo 
patvirtintas Lietuvos Respublikos teismų 
teisėjų mantijos aprašu.

Apraše nustatyta, kad mantija – juodo 
audinio, su juodo ir tamsiai raudono veliūro 
apdaila, siluetas – platėjantis. Priekyje – 
pusapvalė apykaklė iš juodo veliūro, su 5 cm  
pločio tamsiai raudono veliūro juostele. 
Nugaros dalyje apykaklė stačiakampio formos, 
su 5 cm pločio tamsiai raudono veliūro 
juostele. Rankovės – statytos, su keturiomis 
klostėmis, juodo veliūro atlankais, apsiūtais  
5 cm pločio tamsiai raudono veliūro juostele, 
ir išimamais petukais. Priekyje – 12 cm pločio 
dalis, nusiūta aštuoniomis siūlėmis, detalę 
iš kraštų puošia juodo veliūro juostelės, 
paslėptas užsegimas su sagomis.

Tuo metu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
pirmininku dirbo Vytautas Greičius, kurio 
iniciatyva buvo surinkta nemažai reikalingos 

informacijos, norint grąžinti istorinę teisėjo 
mantijos ir ženklo vertę – konsultuotasi su 
istorikais, ekspertais ir dizaineriais. 

Nutarta pakeisti ir senuosius teismų teisėjų 
ženklus, kurie neįtiko dėl estetinių sumetimų, 
neatspindėjo istorijos. Naujas ženklo etalonas 
buvo patvirtintas 2004 m. liepos 9 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidento dekretu6, jame 
nurodyta, kad naujasis teisėjo ženklas –  
istorinis teisėjų valdžios ženklas. Ženklas 
buvo padengtas oksiduotu sidabru, viršuje 
pavaizduotas teisingumo simbolis – kalavijas 
ir svarstyklės dekoratyvinės drapiruotės fone, 
apačioje – knyga ąžuolų lapų fone, viduryje –  
Vytis. Ženklo grandinė taip pat buvo 
modernizuota lakoniškesniais narelių siluetais 
ir reljefais, išlaikant artimą senajai stilistikai. 
Grandinėje įmontuotos trys detalės su 
Gedimino stulpų ir saulės atvaizdu – dvi 
priekyje ir viena nugarinėje dalyje. Dabartinis 
teisėjų nešiojamas ženklas buvo sukurtas 
tarpukario Lietuvoje. Jo skulptorius Petras 
Rimša. 

Teisėjo valdžios simboliai šiandien
2004 m. sukurta mantija ir ženklas dėvimi ir 
šiandien. 2017 m. Lietuvos Respublikos teismų 
teisėjų mantijos apraše7 patvirtinti tik menki 
pokyčiai. 

2017 m. prireikė detalesnio mantijos 
aprašymo. Pavyzdžiui, niekur nebuvo 

užfiksuotas mantijos ilgis. Dabartiniame 
Lietuvos Respublikos teismų teisėjų mantijos 
apraše yra užfiksuota, kad mantija turi būti 
siuvama iki vidurio blauzdų (į ilgąją pusę). 
Tvirtindama pakeitimus 2017 m. Teisėjų 
taryba pasirinko ryškesnį violetinės spalvos 
atspalvį.

2017 m. Lietuvos 
Respublikos teismų 
teisėjų mantijos aprašas
Juodas audinys. Nustatyta, kad 
mantija yra oficiali teisėjo apranga, 
pasiūta iš juodo kostiuminio audinio, 
su juodo ir tamsiai violetinio veliūro 
apdaila. Juodas kostiuminis audinys turi 
užtikrinti, kad mantija būtų ilgai dėvima, 
nesilamdytų, būtų tinkama nešioti 
tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų laiku. 
Mantijos siluetas platėjantis. 

Apykaklė. Mantijos apykaklė 
atverčiama. Priekyje – pusapvalė 
apykaklė iš juodos spalvos veliūro, su 
5 cm pločio tamsiai violetinės spalvos 
veliūro juosta kraštuose. Nugaroje – 
apykaklė stačiakampio formos, su 5 cm 
pločio tamsiai violetinio veliūro juosta 
kraštuose. Apykaklės pečių linijoje įsiūti 
kabliukai teisėjo ženklui prilaikyti.  

Rankovės. Mantijos rankovės – 
įstatytos su keturiomis klostėmis, 
po dvi nukreiptomis nuo centro į 
išorę. Rankovės apačioje atverčiamas 
rankogalis, apsiūtas 5 cm juodo veliūro 
juosta ties plaštaka ir 5 cm tamsiai 
violetinės spalvos veliūro juosta virš 
juodos juostos. 

Pečių linijoje, vidinėje pusėje, atsegami 
peteliai.

Užsegimas. Mantijos priekis užsegamas 
vidinėmis (paslėptomis) sagomis ir 
lipukine juosta viršuje. 

Juostos. Priekyje – 12 cm pločio 
juodo kostiuminio audinio juosta, 
nusiūta aštuoniais 1 mm pločio 
dekoratyviniais peltakiais, šios detalės 
kraštuose per visą mantijos ilgį prisiūtos 
dekoratyvinės 5 cm pločio juodo 
veliūro juostos. Mantijos priekyje ir 
nugaroje 9 cm gylio klostės nuo pečių 
linijos vertikaliai. 

Kišenė. Dešinėje šoninėje mantijos 
siūlėje – vidinė (paslėpta) kišenė, 
kurioje yra anga, užsegama užtrauktuku. 

Mantijos apačioje – 5 cm palanka. 

Ilgis. Mantijos ilgis iki vidurio blauzdų. 
Rankovių ilgis iki plaštakų.

2 pav. 1992 m. teisėjo mantija

3 pav. 2004 m. teisėjo mantijos eskizas

4 pav. Tarpukario Lietuvos teisėjo ženklas
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5 pav. Tarpukario Lietuvos teismo posėdžių 
salė. Nuotraukoje matomos teisėjų dėvimos 
beretos.

1 Antanas Kriščiukaitis. Lietuvos teismas, 1918–1928 m., 
1930 m. Teisingumo ministerijos leidinys.  Kaunas.

2 Ten pat.

3 Ten pat.

4 Lietuvos Respublikos teismų teisėjų valdžios simbolių –  
ženklo ir mantijos aprašas [interaktyvus]. Prieiga per 
internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.1661?jfwid=-9dzqnu9t0.

5 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl teisėjų 
mantijos etalono tvirtinimo. 2004 m. birželio 25 d. Nr. 
135, Vilnius.

6 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas dėl teisėjų 
ženklo etalono tvirtinimo. 2004 m. liepos 9 d. Nr. 152, 
Vilnius.

7 Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų mantijos 
aprašo patvirtinimo 2017 m. liepos 5 d. Nr. 1K-1027 
Vilnius [ interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://
www.lrp.lt/data/public/uploads/2017/07/1k-1027-
priedas.pdf

Šaltiniai
Antanas Kriščiukaitis. Lietuvos teismas, 1918–1928 m., 
1930 m. Teisingumo ministerijos leidinys.  Kaunas.

 

6 pav. Teisėjo ženklas nuo 2004 m. iki dabar

AR ŽINOJOTE, KAD?

• Teisėjų, prokurorų ir advokatų vilkimos mantijos kildinamos iš kunigų bei vienuolių 
aprangos – abitų. Jos kuriamos taip, kad suteiktų solidumo ir keltų pagarbą. 
Pirmosios mantijos pasirodė XII a., o ypač plačiai paplito XVIII a. Nuo tada 
teisininkams vilkėti mantijas tapo tradicija.

• Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje) teisėjai kartu su mantija dėvi 
perukus. Lietuvoje perukų dėvėjimo tradicija nebuvo paplitusi, tačiau tarpukario 
Lietuvoje buvo dėvimi beretai.

• Pirmosios Lietuvos teismų teisėjų togos buvo juodos spalvos. 

• Nėra užfiksuota, kodėl Lietuvoje pasirinkta juoda mantijos spalva. Manytina, jog 
tai atspindi išskirtinį lietuvių tautos santūrumą, be to, juoda spalva suteikia mantijai 
oficialumo ir iškilmingumo.

• 2004 m. sukurtame teisėjų mantijos modelyje atsirado raudonos spalvos apykaklės 
apvadas ir rankogalių apvadai. 

• Dabartinis teisėjų nešiojamas ženklas buvo sukurtas tarpukario Lietuvoje. Jo 
skulptorius Petras Rimša. 

• Teisėjus mantijomis ir ženklais aprūpina Nacionalinė teismų administracija. 

Lietuvos teismai: istorinė apžvalga. Nacionalinė teismų 
administracija. 2008 m.

Ukmergės žinios. 2017 m. gruodžio 15 d., p. 5. 

Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos etimologinio žodyno 
duomenų bazė [interaktyvus]. Prieiga per internetą:  
http://etimologija.baltnexus.lt/. 

Lietuvių kalbos terminų žodynas [interaktyvus]. Prieiga 
per internetą: https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai. 

Nuotraukos
Nacionalinė teismų administracija  
Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka

7 pav. Šiuo metu teisėjų dėvimos mantijos

http://etimologija.baltnexus.lt/
https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai
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1. Teismo proceso formalizmas
Priimdamas sprendimus teismas visais laikais 
rėmėsi tam tikrais įrodymais. Vėlyvaisiais 
viduramžiais teismuose vartotas terminas „idealieji 
įrodymai“– „Dievo teismas“, t. y. įrodymai, pagrįsti 
įsitikinimu, kad Dievas tiesos pusėje. Dievo valios 
atspindžiai aplinkoje buvo suvokiami kaip asmens 
nekaltumo žymės. Skiriamos trys idealiųjų įrodymų 
rūšys: ordalijos, ritualinė bylininko priesaika, 
teismo dvikova.

Ordalijos – tai teismo paskirti išmėginimai 
vandeniu, ugnimi ir kt., kurių rezultatai, paliktos 
žymės turėjo patvirtinti ar paneigti kaltinimus. 
Bene populiariausia ordalija buvo išmėginimas 
vandeniu, pačių dvasininkų kai kur Europoje 
taikytas raganavimo bylose net iki XVII a. vidurio.

Teismų istorijos detektyvai:  
10 įdomiausių faktų   
Dr. Dovilė Sagatienė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento Privatinės teisės grupės konsultantė 
Dovilė Bružaitė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantė
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ĮDOMU
1529 m. Pirmajame Lietuvos 
Statute ordalijų ir teismo dvikovos 
nebeliko, tačiau greta daiktinių, 
rašytinių įrodymų, liudytojų paro-
dymų ir prisipažinimo įtvirtinta ir 
ritualinė priesaika. Dokumentai ir 
daiktiniai įrodymai turėjo lygią  
teisinę vertę, o ritualinė priesaika, 
nors ir paremta priesaikos pa-
galbininkų, buvo mažesnės vertės ir 
taikyta neturint minėtų įrodymų. 

Šalto vandens ordalija – kaltinamasis išteisinamas tik tada, jei išgyve-
na surištas šaltame upelio vandenyje.1

2. Teisėjo priesaika
Pirmoji žinoma teisėjo priesaika Lietuvoje 
įtvirtinta 1588 m. Trečiajame Lietuvos Statute. Joje 
aiškiai suformuluotas iki šiol svarbiausias teisėjo 
nepriklausomumo reikalavimas. 

Pagrindiniai skirtumai, lyginant su šių dienų teisėjo 
priesaika, yra du: 

• šiandien galima prisiekti be dievo pagalbos;

• senojoje priesaikoje  dovanos teisėjui 
minimos tik kaip  nedarysiančios įtakos 
sprendimo priėmimui ir iš esmės nebuvo 
draudžiamos, nes teisėjais tuomet būdavo 
skiriami tik kilmingi asmenys, kurie atlikdavo 
pareigą valstybei ir atlyginimo iš valstybės 
negaudavo.

„Aš [vardas] prisiekiu visagaliam Dievui, vienam Trejybėje, kad šiame paviete [nurodyti] bylas nagrinėsiu teisingai 
pagal Dievą, teisę ir šį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statutą, pagal šalių skundus ir atsiliepimus, nieko 
nepridėdamas ir neatimdamas, neatsižvelgiant į teisiamojo asmens aukštą ar žemą luomą, nuopelnus ar turimas 
pareigybes, asmenų turtinę padėtį, giminystę, draugystę ar priešiškumą, nei į tai, ar jis vietinis ar svečias, ar su 
juo esu geruose ar bloguose santykiuose, nei į gautas ir galimas dovanas ar kitokį atsilyginimą, ne dėl bausmės ar 
grasinimų baimės, o prieš akis turėdamas patį Dievą, Jo šventą teisingumą ir visuotinę teisę bei savo sąžinę, taip pat 
bylų nagrinėjimo niekada nepraleisiu, išskyrus sunkios ligos atvejus. Dieve, man padėk, jei teisingai prisiekiu, o jei 
neteisingai – atimk man gyvybę.”2

Dabartinė teisėjo priesaika
Teisėju paskirtas asmuo, prieš pradėdamas eiti pareigas, iškilmingoje aplinkoje prisiekia jį paskyrusiems šalies 
Prezidentui arba Seimui. Prisiekiantis asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš toliau pateikiamų priesaikos tekstų.

1. Aš, teisėjas (-a) (vardas, pavardė), iškilmingai prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti 
garbingai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus 
interesus, visada būti nešališkas (-a), sąžiningas (-a), humaniškas (-a), saugoti man patikėtas valstybės paslaptis ir 
visada elgtis, kaip dera teisėjui. Tepadeda man Dievas.

2. Aš, teisėjas (-a) (vardas, pavardė), iškilmingai prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti 
garbingai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus 
interesus, visada būti nešališkas (-a), sąžiningas (-a), humaniškas (-a), saugoti man patikėtas valstybės paslaptis ir 
visada elgtis, kaip dera teisėjui.

Teisėjas prisiekia dėvėdamas mantiją. Jis priesaikos tekstą pasirašo. Priesaikos tekstas laikomas teisėjo asmens byloje. 

1588 m. Lietuvos Statuto 4 skyriaus 1 arti-
kulas, kuriame pateikta teisėjo priesaika.3

3. Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas
Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas įsteigtas 1581 m.  
kovo 1 d. Varšuvoje vykusiame Seime. Iki pat 1792 m. šio 
teismo posėdžiai vykdavo skirtinguose miestuose, teismas 
neturėjo vienos buveinės. Tai kėlė daug nepatogumų, nes 
pasibaigus kadencijai į kitą vietą turėjo vykti ne tik teisėjai, 
bet ir apsaugos dalinys, taip pat ten buvo gabenamos ir 
teismo knygos, neretai netgi kaliniai ir maisto produktai. Tik 
1792 m. priimtas nutarimas, kad Tribunolas veiks vienoje 
vietoje, būtent Vilniuje. Pirmieji Lietuvos Vyriausiojo 
Tribunolo rūmai iki šių dienų neišliko.

ĮDOMU
Lietuvos Vyriausiajame Tribunole galiojo draudimas 
bylos nagrinėjimo metu teisėjams palikti savo darbo 
vietą ar išsiskirstyti į namus nepriėmus sprendimo – dėl 
to kiekvienas teisėjas į teismo pastatą turėjo atsigabenti 
net ir savo patalus. 

Vilniaus katedrą, Valdovų rūmus ir aplinkines teritorijas 
vaizduojantis piešinys, kuriame užfiksuotas Lietuvos 
Vyriausiojo Tribunolo pastato (pastatas yra priešais 
Valdovų rūmus) fasadas. Vilnius XIX a. I pus.  
Autorius nežinomas.4
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4. Pirmoji teisėjų dinastija – 
Romerių giminė 
Teisėjų dinastijos – nenaujas reiškinys. Tikėtina, 
kad teisininko karjerą žinomas pedagogas 
ir profesorius, o kartu ir ilgus metus teisėju 
įvairiausio lygmens teismuose dirbęs Mykolas 
Romeris pasirinko skatinamas savo prosenelio 
Mykolo Juozapo Romerio pavyzdžio.

5. Lietuvos Respublikos teismų 
steigimas
1918 m. gruodžio 15 d. Lietuvos 
teisingumo ministro Petro Leono įsakymu 
įsteigti nepriklausomos Lietuvos teismai. 
Įsakyme nurodyta perimti bylas iš vokiečių 
administracijos ir pradėti naujų teismų darbą.

6. Antanas Kriščiukaitis – iškilus 
Lietuvos tarpukario teisėjas
Antanas Kriščiukaitis –  pirmasis ir ilgametis 
Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas, 
ypač vaizdžiai kalbėjęs apie teisėjo profesiją, 
tikrai negali pakeisti dabar besikuriantis 
dirbtinis intelektas: nors teismas ir įpareigotas 
kiekvieną savo žingsnį sieti su įstatymu, tačiau, 
A. Kriščiukaičio nuomone, jis nėra „teisės 
normas gaivinantis negyvas aparatas“. 

Dienraščio „Lietuvos aidas” 1918 m. gruodžio 15 d. 
numerio, kuriame paskelbtas pirmojo teisingumo 
ministro Petro Leono įsakymas Nr. 22 „Dėl Lietuvos 
teismų įsteigimo dienos”, 1 p.6

„Teismas <...> vertina įrodymus, vadinasi, gyvąjį 
gyvenimą, laisvu įsitikinimu, kitaip sakant, savo 
sąžine, o ta tai jau yra sielos elementas.“ Teisėjo 
darbas, jo apčiuopiami rezultatai trūnija 
archyvuose. Tačiau „tuose popierių kalnuose 
glūdi gyvi žmonių reikalai, dažnai karčiomis 
ašaromis aplaistyti, o su jais drauge guli ten ir 
atplėšta teisėjų sielos dalis. Tie archyvai yra iš 
dalies teisėjų sielos kapinės.“ Apžiūrėdamas tas 
kapines, supratingas žmogus mato, kiek sielos 
darbo per dešimtmetį archyvuose palaidota, ir 
negali be didžiausios pagarbos sustoti ties tais 
negyvais paminklais.7

Mykolas Juozapas Romeris (1778 –1853 m.) –  
Vilniaus gubernijos vyriausiojo teismo Antrojo 
departamento pirmininkas (1803–1806 m.), to paties 
teismo Laikinojo departamento pirmininkas  
(1806–1812 m.), Teismo edukacinės komisijos pirmininkas 
(1817–1826 m.), Radvilų komisijos pirmininkas  
(1820–1826 m.). Dailininkas Jonas Chruckis. 1847 m.5

Mykolas Romeris (1880–1945 m.) – Lietuvos 
konstitucinės teisės mokslo kūrėjas, vienas iš Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo sąjūdžio ideologų. Nuo 1920 
m. lapkričio 20 d. dirbo Kauno apygardos teismo teisėju, 
o 1921 m. birželio 15 d. paskirtas Lietuvos Vyriausiojo 
Tribunolo, kur dirbo iki 1928 m.,  
nariu teisėju. www.mruni.eu.lt

Pirmasis ilgametis 1918–1933 m. Lietuvos Vyriausiojo 
Tribunolo pirmininkas Antanas Kriščiukaitis. Nuotrauka 
daryta apie 1926–1928 m. Fotografas nežinomas.8

7. Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo 
darbas Kaune 
Vyriausiojo Tribunolo steigimo pradžia galima 
laikyti 1918 m. gruodžio 10 d. Valstybės 
tarybos prezidiumo ( jį tuomet sudarė  
A. Smetona, J. Staugaitis ir S. Šilingas) įsakymu, 
kuriuo, nustatyta tvarka teisingumo ministrui 
Petrui Leonui pristačius, A. Kriščiukaitis buvo 
paskirtas Vyriausiojo Tribunolo pirmininku. 
Iš vokiečių okupacinio aukščiausio teismo 
perėmęs šešias bylas, teismo primininkas 
daugiau tuokart nuveikti nespėjo, nes 1919 
m. sausio 6 d. sostinę užėmė bolševikai, o 
jau balandžio 21 d. – lenkai. Neturėdamas 
galimybių pradėti veiklos, Tribunolo 
pirmininkas ten pat Vilniuje ėmėsi mokytojo 

lietuvių gimnazijoje darbo ir 
tik birželį, gavęs teisingumo 
ministro įsakymą, atvyko į 
laikinąją sostinę – Kauną. 
Pirmas literatūroje fiksuotas 
oficialus raštas Tribunolo 
vardu buvo pasirašytas 
birželio 23 d., o pirmas 
teisiamasis jo posėdis įvyko 
rugpjūčio 2 d.

Iš pradžių Tribunolas įsikūrė 
dabartinėje Laisvės alėjoje, 
o nuo 1929 m. – naujame 
pastate.

Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo pastatas Kaune nuo 1929 m. Atvirukas. Leidėjas 
nežinomas. XX a. 4 deš.9 
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8. Viena pirmųjų moterų teisėjų 
Europoje – lietuvė  
Pamažu modernėjant visuomenei pirmoji 
moteris teisėjo pareigas Lietuvoje pradėjo eiti 
labai anksti – dar 1922 m. teisėja paskirta Elena 
Jackevičaitė. Be jos, tarpukariu Lietuvoje dirbo 
dar 4 teisėjos. Kiek anksčiau buvo paskirtos 
ir pirmosios Norvegijos teisėjos, nors šioje 
šalyje moterims profesijos įgijimo sąlygos buvo 
palankesnės. Tuo metu moteris, einanti teisėjo 
pareigas, buvo retas atvejis ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje Europoje.10 

9. Teismai okupacijų 
metais 
Nuo 1940 m. Lietuvos teritorijoje 
beveik 50 metų veikė sovietų 
primesta teismų sistema, kuri ėmė 
griūti 1990 m. vasario 13 d. priėmus 
LTSR teismų santvarkos ir teisėjų 
statuso įstatymą. Šiuo laikotarpiu 
teisėjams buvo ypač sunku išlikti 
nepriklausomiems, o teismų sistemai 
padaryta žala neišmatuojama.

1940 m. nauji sovietų teismai 
pradėjo veikti skubiai panaikinus 
lietuviškuosius. Po nacių 1945 m. 
vėl grįžus sovietams teismai toliau 
kūrėsi labai sunkiai ne tik dėl teisėjo 
darbui tinkamų asmenų trūkumo, bet 
ir dėl tuometinio stipraus tautinio 
pasipriešinimo, todėl pirmieji 
oficialūs liaudies teismų „rinkimai“, 
neslūgstant priešiškumui naujų teisėjų 
ir tarėjų atžvilgiu, įvyko tik 1949 m. 

10. Nepriklausomi 
teismai
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę prasidėjo 
intensyvus teismų pertvarkų metas, 
trukęs iki pat 2001 m., kai buvo 
baigta formuoti nauja administracinių 
teismų sistema.

1993 m. įsteigtas Lietuvos 
Konstitucinis Teismas,  o 1995 m.  
iš naujo suformuotas Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas.

Nuotrauka vaizduojanti 1949 m. LTSR liaudies rinkimų agitaciją.

Pimasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisminis posėdis, 
1993 m. rugsėjo 15 d.12

„Teisėjui, dirbusiam tokioje politinėje struktūroje, kur visą 
politinę valdžią įgyvendino viena partija, taikydama net 
savo programinėms nuostatoms priešingus metodus, išlikti 
nepriklausomam ir bandyti įvertinti įrodymus pagal savo 
vidinį įsitikinimą nebuvo lengva.“11
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1 www.wikipedia.lt.
2 Vaičaitis V. A. Lietuvos Statutai kaip Lietuvos konstitucionalizmo šaltinis. 
Teisė. 2013 (89), p. 64.
3 Teisėjo priesaika – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
4 Lietuvos Vyriausiasis Tribunolas – Vilniaus universiteto Biblioteka.

Komentaras
Dr. Dovilė Sagatienė , knygos „Lietuvos teismų istorija ir dabartis“  redaktorė

Mano apsisprendimą rengti knygą apie Lietuvos teismų istoriją lėmė meilė istorijai 
ir teisei. Dar studijuodama universitete vis pagalvodavau, kodėl teisės istorija 
daug kam atrodo tokia nuobodi ir sunki. Todėl šioje knygoje siekiau patraukliai 
pristatyti mūsų teismų istoriją, įvilkti ją į įdomesnę ir raiškesnę formą.

Galutinai knygos rengimo idėja konkretizavosi prieš trejus metus, kai Nacionalinė 
teismų administracija nusprendė, kad artėjant nepriklausomos Lietuvos teismų 
steigimo šimtmečiui būtų prasminga apžvelgti teismų istoriją ir pabandyti 
atskleisti naujus ar pamirštus jos aspektus. Praėjus dar metams darbai pajudėjo: 
pradėta ieškoti atskirus Lietuvos teismų istorijos etapus geriausiai išmanančių 
autorių, derinti knygos struktūrą ir turinį. Intensyviausias darbas, žinoma, vyko 
šią vasarą, kai knygos maketas tiesiog degė rankose, o skambučiai ir laiškai plaukė 
nenutrūkstamai.

Ši knyga yra apie lietuviškų teismų gyvenimą nuo mūsų valstybės užuomazgų 
iki dabar. Knyga prasideda Lietuvos valstybingumo formavimosi metu veikusių 
teismų apžvalga nuo karaliaus Mindaugo iki Stepono Batoro. Šį periodą pristato 
prof. habil. dr. J. Machovenko. Toliau randame istorijos mokslų daktaro  
A. Stankevič parengtą LDK bajoriškų teismųnuo XVI iki XVIII a. apžvalgą. Teismus, 
veikusius Lietuvoje Rusijos imperijos laikais, aptarė habilituota istorijos mokslų 
daktarė prof. T. Bairašauskaitė. Prof. habil. dr. M. Maksimaitis knygoje analizavo 
Lietuvos teismus 1918–1940 m. Sovietmečio laikotarpiu Lietuvos teritorijoje 
veikusius teismus apžvelgiau aš pati, nes šis laikotarpis sutampa su mano mokslinių 
tyrinėjimų sritimi ir 2013 m. apgintos teisės mokslų daktaro disertacijos tema. 
Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos teismų sistemą nuo 1990 m. apžvelgė ir 
šiuolaikinę teismų sistemą knygoje analizavo disertaciją apie autentiškos teismų 
sistemos sukūrimą Lietuvoje parengusi ir apgynusi dr. L. Griškevič.

Vienas esminių knygoje užkoduotų 
klausimų susijęs su tuo, kiek šiandieninė 
Lietuvos teisminė tradicija remiasi savo 
pirmtakais. Deja, tenka pripažinti, kad 
lietuviško teismo tradicija nėra iki galo 
susiformavusi, ji ne kartą buvo nutraukta 
primetant svetimą teisę ir teismus. 
Todėl dabar turime unikalią galimybę 
savarankiškai apibrėžti lietuvišką teismą 
ir įprasminti jį Vakarų teisės tradicijos 
kontekste. Nors šiuolaikinis lietuviškas 
teismas savo struktūrą iš esmės perėmė 

iš tarpukario Lietuvos teismų, o pagrindiniai teismų darbo principai, tokie kaip 
teisėjo nepriklausomumas, paveldėti dar iš LDK laikų, tačiau gilesnių darbų šia 
tema nėra atlikta. Mano galva, galėtume ir turėtume prisiminti daugiau. Galbūt 
būtų prasminga atgaivinti tam tikrus teismų simbolius, antspaudus ar emblemas, 
taip pat pažymėti svarbias vietas, sakykim, pirmojo Lietuvos Vyriausiojo 
Tribunolo pastato vietą Pilies gatvės pradžioje. Tikiu, kad teismų istorija mus 
moko ir drąsina, nes ir gerais, ir blogais laikaisžmonės nori tikėti teisingumu ir 
teismais. Žmonės nori turėti viltį, kad, esant reikalui, jų pažeistas teises gins orus, 
nešališkas, spaudimui nepasiduodantis ir nuo dažnai besikeičiančių politinių vėjų 
nepriklausomas teismas. Todėl šios knygos tikslas yra priminti tai, kas nepelnytai 
užmiršta, netyčia ar tyčia paslėpta, ir įkvėpti kasdien didžiuotis teisėjo profesija 
bei padėti atrasti ir įtvirtinti lietuviško teismo vietą Europoje.

Tikiuosi, kad knygos skaitymas suteiks didelį malonumą visiems skaitytojams ir 
paskatins tolesnius teismų istorijos tyrinėjimus.

5 Mykolas Juozapas Romeris – Lietuvos nacionalinis muziejus.
6 Dienraščio „Lietuvos aidas” puslapis – Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka.
7 Teismo kronika. Teisė. 1928, nr. 14, p. 112.
8 Antanas Kriščiukaitis – Maironio lietuvių literatūros muziejus.

9 Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo pastatas – Lietuvos nacionalinis muziejus
10 „Moteris“, 1932 m. birželis Nr. 6.
11 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.
12 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo archyvas.



„Apie teisėjus šiandien galime kalbėti kaip 
apie socialinę žmonių grupę, kurie yra patys 
raštingiausi, atsakingiausi ir tikrai su aukštai 
pakelta moralės kartele. Galime lygiuotis į Jus 
visus. Būtent ant Jūsų pečių grius ar bus uždėta 
atsakomybė, kuri bet kada gali atsirasti tiek iš 
išorės įvairių grėsmių, tiek vidaus prieš mūsų 
demokratiją, žmogaus teises, žodžio laisvę. 
Jūs, teisėjai, būsite paskutinė barikados dalis, 
kuri gins Lietuvą ir jos demokratiją, Lietuvos 
žmogų“, – sveikindama susirinkusiuosius į 
renginį sakė Lietuvos Respublikos Prezidentė  
Dalia Grybauskaitė. 

Teismai minėjo Lietuvos 
teismų šimtmetį!
Spalio 22 d. Vilniuje vyko visuotinis teisėjų 
susirinkimas, skirtas Lietuvos teismų šimtmečiui 
paminėti. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 700 
garbingų svečių, daugiau nei 500 jų – teisėjai.

Renginyje apžvelgti didžiausi teismų pasiekimai ir 
kasdieniai iššūkiai, pagerbti ir iškilmingai apdovanoti 
teismų sistemai nusipelnę asmenys: Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, buvęs 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas dr. Pranas 
Kūris, Konstitucinio Teismo teisėjas Vytas Milius ir 
kadenciją baigęs Šiaulių apygardos teismo teisėjas 
Alfredas Vilbikas.



Prof. dr. Rimvydas Norkus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas


