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ŽVILGSNIS PRO 
RAKTO SKYLUTĘ: 
ĮVAIKINIMO 
BYLOS TEISME
Lietuvos teismuose kasmet išnagrinėjama apie 200 bylų dėl 
įvaikinimo. Šios subtilios ir jautrios temos užkulisiai dažniausiai lieka 
už teismo posėdžių salės ir šeimų, pasiryžusių šiam žingsniui, namų 
durų. Kaip vyksta įvaikinimo procedūros Lietuvoje, kokių žinių reikia 
teisėjams, nagrinėjantiems bylas dėl įvaikinimo, žurnalas TEISMAI.LT 
paklausė Kauno apylinkės teismo teisėjos Aistės PETREVIČIENĖS. 

Gintarė JANKAUSKIENĖ
nacionalinės teismų administracijos komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Papasakokite plačiau apie įvaikinimo bylų specifiką. 
Kuo jos išsiskiria iš kitų šeimos bylų?

Įvaikinimo bylos nagrinėjamos uždaruose teismo 
posėdžiuose, visa šių bylų medžiaga yra laikoma 
nevieša. Teisme gavus įvaikinimo bylą, pirmiausia 

imamasi priemonių pareiškėjų konfidencialumui užtik-
rinti. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEko 
duomenų bazėje nėra įrašomos nei įvaikintojų, nei 
vaiko pavardės ar asmens kodai, gyvenamosios vietos 
adresai. 
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Brangūs TEISMaI.LT skaitytojai!
Džiaugiamės, kad jau ketverius metus gyvuojantį TEISMAI.LT vis dažniau skaito ne tik teismų darbuotojai, teisininkai,  

bet ir žmonės, norintys daugiau sužinoti apie teismų darbą, teisingumo vykdymo procesą, būti teisiškai išprusę.

Žurnalo redakcija kaskart išėjus naujam numeriui gauna skaitytojų komentarų, laiškų, pasiūlymų straipsnių temoms.  
Tai rodo, kad šiuolaikiniam Lietuvos piliečiui reikia objektyvios, išsamios ir aiškios informacijos iš pirmų lūpų –  

ją teikėme ir teiksime kiekviename leidinyje.

TEISMAI.LT ir toliau skaitytojams pristatys teismuose nagrinėjamų bylų tendencijas, supažindins su teismų praktika, 
pateiks unikalius interviu su teisėjais, pasakos apie tai, kas vyksta teismuose,  

reaguos į aktualijas ir prisidės prie teisinio švietimo Lietuvoje. 

Būkime kartu ir Naujaisiais – 2015-aisiais – metais! 
Gražių švenčių!

                    TEISMaI.LT redakcinė kolegija
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„Įvaikinimo bylos yra vienos gražiausių, 
emociškai šilčiausių bylų. Būtent 
šiose bylose dalyvaujantys asmenys 
stengiasi ne sumenkinti vienas kitą, ne 
įrodyti vienas kito blogąsias savybes, o 
atvirkščiai – įrodinėja meilę, prisirišimą, 
pasiryžimą rūpintis.“
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Itin reti atvejai, kai sprendžiamas klausimas dėl vyresnių 
nei 5 metų amžiaus vaikų įvaikinimo. Įvaikintojų šeimos 
dažniausiai nori kuo jaunesnio vaiko, kad galėtų nuo pat 
mažumės jį ugdyti, mylėti, prižiūrėti, t. y. kad vaikui būtų 
padaryta kuo mažesnė netinkamos aplinkos įtaka. Įvaikinant 
siekiama, jog nebūtų nutraukti biologinių brolių ir seserų ry-
šiai, t. y. stengiamasi, kad biologinius brolius ir seseris įvaikin-
tų ta pati šeima. Būna gaila, kai to neįmanoma įgyvendinti, ir 
tenka brolius ir seseris išskirti įvaikinant skirtingose šeimose 
(pavyzdžiui, teko susidurti su atveju, kai moteris, pagimdžiusi 
11 vaikų, pati augina du, o kitų atsisakė: sunkiai tikėtina, kad 
atsiras įvaikintojų šeima, kuri sutiktų įvaikinti 9 vaikus). 

Į ką turėtų atkreipti dėmesį teisėjas,  
nagrinėjantis įvaikinimo bylas?

Teismas, nagrinėdamas įvaikinimo bylą, privalo įsitikinti, 
kad įvaikinimas pirmiausia atitiks ne įvaikintojų, bet vaiko 
interesus. Šiose bylose išvadas dėl įvaikinimo teikia būsimų-
jų įtėvių gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrius, 
vaiko gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrius ir 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 

Įvaikinimo bylose itin atidžiai aiškinamasi būsimųjų įtė-
vių moralinės, asmeninės savybės, motyvacija įvaikinti, taip 
pat būsimųjų įtėvių materialinės galimybės užtikrinti vaikui 
tinkamas buities sąlygas, įsitikinama tvirtu apsisprendimu 
rūpintis įvaikinamu vaiku kaip savu.

Kaip manote, ar tikslinga būtų Lietuvoje atskirti nepil
namečių bylas ir nagrinėti jas specializuotuose teismuose, 
kaip, pavyzdžiui, Italijoje, kur veikia savarankiškos ins ti
tucijos Nepilnamečių teismai (angl. A juvenile court)?

nors įvaikinimo bylos ir turi savitumo, nemanau, kad Lietuvo-

je būtų tikslingi atskiri nepilnamečių teismai. Lietuva yra per 

maža valstybė, kad pasiteisintų tokie itin specializuoti teismai, 

kaip šeimos, darbo ir pan. kita vertus, teisėjai neparuošiami 

psichologiškai bendrauti su vaikais, o psichologo teismuose 

nėra. nagrinėjant civilines bylas, susijusias su nepilnamečiais, 

būtinos psichologinės žinios: kaip užmegzti kontaktą su vaiku, 
kaip tinkamai jį apklausti, kad apklausa teisme kuo mažiau 
traumuotų ir būtų gauta reikiama informacija. 

Suaugę žmonės dažnai bijo ateiti į teismą ir tą baimę, 
visiškai nepagrįstą, kartais perduoda ir vaikui. kartą (ne 
įvaikinimo byloje) teko apklausti šešiametį berniuką. Prieš 
apklausą vaikas net drebėjo, bijojo pakelti galvą ir prabilti – 
buvo akivaizdu, kad vaikas prigąsdintas. Pasibaigus apklau-
sai, vaikas net nenorėjo išeiti ir atsidusęs tarė: „o visai ir 
nebaisu buvo...“  

kartais toks įslaptinimas nėra tikslingas, kadangi šeima 
būna apsisprendusi neslėpti įvaikinimo fakto nei nuo vaiko, nei 
nuo kitų asmenų. Teismo posėdžių metu pareiškėjai paaiškina, 
jog nesąžininga nuo vaiko slėpti jo istoriją, geriau, kad vaikas 
savo istoriją žinotų ir sužinotų ją ne iš kaimynų, bet iš tėvų.

Įvaikinimo bylos yra vienos gražiausių, emociškai šilčiau-
sių bylų. Būtent šiose bylose dalyvaujantys asmenys stengiasi 
ne sumenkinti vienas kitą, ne įrodyti vienas kito blogąsias 
savybes, o atvirkščiai – įrodinėja gražiausius, šilčiausius 
dalykus – meilę, prisirišimą, pasiryžimą rūpintis. Gaila, bet 
tokio pobūdžio bylų nėra daug. Įdomu, kad pareiškėjai, jau 
išnagrinėjus bylą ir paskelbus sprendimą, nusprendžia teisėją 
supažindinti su įvaikintu vaiku: parodo įvaikinamųjų nuot-
raukas, kartais įvaikintą kūdikį atsineša ir į teismą. 

norėtųsi, kad įvaikinimo bylų būtų daugiau. Įvaikinimas 
galimas, kai vaiko tėvai mirę, vaiko tėvams neterminuotai 
apribota tėvų valdžia arba teismas patvirtina tėvų sutikimą 
įvaikinti vaiką. Reti atvejai, kai tėvai, nesugebėdami patys 
auginti vaiko, kreipiasi į teismą dėl sutikimo įvaikinti patvir-
tinimo. Gerokai dažnesnės situacijos, kai teismas sprendžia 
dėl tėvų valdžios neterminuoto apribojimo. 

Kuri Kauno apylinkės teisme Jūsų nagrinėta  
įvaikinimo byla labiausiai įsiminė?

atmintyje įstrigo vienas atvejis, kai mama, besigydanti nuo 
prik lausomybės narkotinėms medžiagoms, prašė patvirtin-
ti jos sutikimą įvaikinti. Teismo posėdžio metu moteris su 
ašaromis akyse pasakojo apie netinkamai pasirinktą gyvenimo 
būdą, savo tvirtą apsisprendimą leisti vaiką įvaikinti ir viltį, kad 
atsiras šeima, kuri tinkamai ir su meile užaugins jos vaikutį. 
Pasiūlius pasakyti baigiamąją kalbą, ši moteris teištarė vieną 
sakinį: „Labai prašau surasti mano vaikui mylinčią šeimą.“ 

KOMENTUOJA 

Jovita TARVYDIENĖ 
Valstybės vaiko teisių ir apsaugos 
tarnybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Vaiko teisių apsaugos ir 
pagalbos skyriaus Įvaikinimo 
poskyrio vyriausioji specialistė, 
pavaduojanti poskyrio vedėją

Ikiteisminę nacionalinio įvaikinimo procedūrą – nuo šeimos 
dokumentų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsau-
gos skyriui pateikimo iki tol, kada šeima kreipiasi į teismą  – 
trukmę galima suskirstyti į du etapus: vienas – iki šeimų įra-
šymo į Lietuvos Respublikos piliečių, pageidaujančių įvaikinti, 
apskaitą ir kitas – po šeimų įrašymo į minėtą apskaitą.
Pirmas etapas užtrunka apie 5 mėnesius. Jo metu šeima 
(asmuo) surenka reikiamus dokumentus ir pateikia juos 
savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui  
(apie 1 mėn.), lanko globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymus 
(iki 3 mėn.), o atestuoti socialiniai darbuotojai parengia išva-
dą dėl šeimos (asmens) pasirengimo įvaikinti (per 1 mėn.).
antros dalies trukmė priklauso nuo šeimos pageidaujamo 
įvaikinti vaiko amžiaus, lyties, sveikatos būklės ir nuo to, kiek 
vaikų norima įvaikinti.

Teisės aktai numato, kad siūlymai šeimai susipažinti 
ir įvaikinti vaikus turi būti teikiami atsižvelgiant į jų lūkes-
čius. Todėl, pavyzdžiui, pageidaujantiems įvaikinti mergai-
tę iki vienerių metukų tektų laukti apie metus. Pageidau-
jantiems įvaikinti vyresnius (iki 4–5 m.) arba iš karto du 
vaikučius (pavyzdžiui, broliuką ir sesutę) su išgydomais 
sveikatos sutrikimais laukti reikėtų gerokai trumpiau.

nuo pareiškimo įvaikinti įteikimo apylinkės teismui 
iki teismo sprendimo priėmimo vidutiniškai praeina 1,5–
3 mėnesiai. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
dalyvavimas yra būtinas nagrinėjant civilines bylas dėl 
įvaikinimo, kuriose ji turi pateikti išvadą. 

Paprastai apylinkių teismų teisėjai nustato 14 dienų 
terminą išvadai pateikti ir iš karto paskiria posėdžio datą. 
Byla dažniausiai išnagrinėjama per vieną teismo posėdį. 
Teismo sprendimas įvaikinti įsiteisėja po 30 dienų nuo jo 
paskelbimo, jeigu sprendimas nėra apskundžiamas apelia-
cine tvarka. 

 kreipėmės į dešimt lietuvių įtėvių šeimų. Pateikiu trijų 
šeimų atsiliepimus apie bylos dėl įvaikinimo nagrinėjimą 
teisme (kalba netaisyta). 

„Kad čia daug nėra ką rašyti – mes ir teisme sutikome 
nuostabius žmones! Jokių nesuprantamų, nepateisinamų 
ar dirbtinų kliūčių nebuvo. Net atvirkščiai, kai per pirmą 
posėdį paprašėme bylą išnagrinėti skubos tvarka ir nuro-
dėme priežastis, teisėjas, kad ir kiek užimtas buvo, antrą 
posėdį paskyrė per trumpiausią įmanomą laiką. Teisme 
domėjosi aplinkybėmis ir kaip teisėjas, ir kaip žmogus – tad 
teismo procesas mums nebuvo tik sausa biurokratinė pro-
cedūra“, – vilniečių šeima.

„Viskas pas mus vyko sklandžiai. Tik teismo data pa-
skirta negreitai nuo dokumentų padavimo, nes buvo vasa-
ra ir daugelis teismo darbuotojų atostogavo. Pats teismas 
vyko gana greitai, dalyvavo ir patys vaikai. Jų neturėjom 
kur palikti, tai atsivežėme su savimi į teismo posėdį. Viskas 
praėjo gerai“, – vilniečių šeima.

„Pas mus viskas tiek su pirmu, tiek su antru vaikeliu 
praėjo sklandžiai“, – telšiškių šeima. 

Aistė PETREVIČIENĖ
kauno apylinkės teismo teisėja
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Susitikęs su pardavėjais „pirkėjas“ dėl prašomos sumos il-
gai nesiderėjo, tik pareiškė, jog jis neturi litų ar dolerių, nes yra 
grįžęs iš kelionės ir gali atsiskaityti pagal kursą tik argentinos 
ar Brazilijos valiuta. Parodė laikraštį, kuriame aiškiai nurody-
tas valiutos kursas. kadangi sandoriai vykdavo savaitgalį, kai 
bankai nedirba, jis kartu su pardavėjais, netgi pats pasiūlyda-
mas, nuvykdavo į artimiausias valiutos keityklas (tai vyko tuo 
metu, kai valiutos keityklos veikė kiekviename automobilių 
turguje) ir užduodavo vienintelį klausimą: „Prašau patikrinti 
ir pasakyti klientui, ar pinigai tikri?“ 

Valiutos keityklų darbuotojai, patikrinę būtinus specia-
liuosius pinigų požymius, patvirtindavo, kad pinigai tikri, 
deja, jie negalintys pakeisti, nes neturi tam įgaliojimų – šių 
valiutų keitimu užsiima tik bankai.

Taigi pardavėjas pagal kursą laikraštyje pasiskaičiuoda-
vo prabangaus automobilio kainą ir automobilį parduoda-
vo. apsukrus pirkėjas šiam automobiliui greitai rasdavo kitą 
savininką ir dairydavosi naujos aukos.

kai pardavėjai norėdavo banke pasikeisti už automo-
bilį gautus pinigus, pasirodydavo, kad šie „tikri“ pinigai jau 
seniai išimti iš apyvartos, yra nebegaliojantys. Tinkantys 
nebent kolekcionierių kolekcijoms papildyti.

 
Kaimynų giminaitė

Išradingumu buvo pagarsėjusi ir jauna simpatiška moteris, 
kuri prisistatydama į bėdą patekusia kaimynų giminaite ap-
gavo gana nemažai garbingo amžiaus žmonių. Teismo salėje 
į ją sutrikę žiūrėjo net šešiasdešimt keturi nukentėjusieji.

Dienos metu, kai dauguma vidutinio amžiaus žmonių 
yra išvykę į darbą, o vaikai mokyklose, į ramiai savo diene-
les leidžiančių pensininkų duris pasibelsdavo aukšta daili 
šviesiaplaukė. Ji pasiguosdavo, kad atvyko į kauno klinikas, 
tačiau paliko automobilį neleistinoje vietoje, todėl grįžusi 
rado užblokuotą automobilio ratą ir nuorodą, kur susimo-
kėti baudą. Deja, pinigų baudai susimokėti neturi. Todėl 
atvyko pasiskolinti pinigų iš artimų giminaičių, bet, deja, jų 
nerado namie, o laukti nėra kada.

kad istorija būtų pakankamai patikima, įvardydavo kai-
mynų buto numerį, vardą, pavardę. o kad pinigų „paskolinę“ 
žmonės nesijaustų nuskriausti, kaip užstatą palikdavo čia pat 
nuo kaklo nusiimtą „auksinę“ grandinėlę ar žiedelį, sakyda-
ma, kad kai kaimynui ją perduos, šie jiems pinigus grąžins.

SuKčIAuTOjų IšrAdINguMuI 
RIbų NėRA

Aurelija OZOLINIA
kauno apylinkės teismo teisėja   

Sukčiavimo atvejų daugėja – lyginant šių ir praėjusiųjų 
metų pirmuosius pusmečius, pirmosios instancijos teis-
muose šiemet išnagrinėta beveik 200 daugiau sukčiavimo 
bylų. Deja, didėjant sukčiavimo atvejų skaičiui, daugėja 
apgautųjų. nors visuomenė informuojama apie dažniausiai 
pasitaikančius sukčiavimo atvejus, aukų skaičius nemažė-
ja nusikaltėliams vis keičiant savo nusikaltimų schemas, 
bandant jas padaryti neatpažįstamas lyginant su prieš tai 
buvusiomis. nustebtumėte, kiek skirtingų situacijų atke-
liauja iki teismų. Su keliomis iš jų norėtume supažindinti ir 
TEISMaI.LT skaitytojus. Pateikiame kelias istorijas iš teismų 
kasdienybės, kaip iš sąžiningų piliečių nusikalstamu būdu 
buvo pasisavinti jų branginami daiktai ar tūkstančiai  
(o kartais ir keliasdešimt tūkstančių) litų.

Pinigai be vertės?

artėjant lito keitimo į eurus metui gana įdomus toks baudžia-
mosios bylos pavyzdys. Šioje situacijoje ant sukčiaus „kabliuko“ 
pakliuvo sėkmingi verslininkai, kurie nenutuokė, jog yra sukčių 
aukos. ko gero, ir šiandien ne vienas net nesuvoktų patekęs į 
apsukraus sukčiaus pinkles, atsidūręs analogiškoje situacijoje, 
nes nusikaltimo schema buvo gana gerai parengta.

Vaikinas, viešėdamas pas savo verslo draugus Rusijoje, 
už gana menką sumą įsigijo iš jų visą lagaminą argentinos 
pesų ir Brazilijos kruzeirų. Grįžęs į Lietuvą nusipirko keletą 
dienraščių, kuriuose buvo skelbiamas šių valiutų kursas. 
Tada internete ir per skelbimus laikraščiuose ėmė ieškoti 
asmenų, parduodančių prabangius automobilius.

kaip nepatikėti ir nepadėti į bėdą patekusiam žmogui? 
kas šimtą, kas penkiasdešimt litų į delną įbrukdavo.

Tik kai vakare aplankydavo iš darbo grįžusius kaimynus, 
šie pareikšdavo, kad tokios giminaitės neturi, o įkeitimui 
palikti papuošalai – tik trijų litų vertės bižuterija...

Teismo posėdžio metu vikrioji „giminaitė“ prisipažino, 
kad informaciją apie nukentėjusiųjų kaimynus sužinodavo 
iš pašto dėžutėse esančių mokėjimo pranešimų.

Pavyzdingas darbuotojas

Išradingumu pasižymėjo ir didžiuosiuose prekybos cent-
ruose ilgą laiką dirbęs ir, beje, teisės mokslus studijavęs 
vaikinas. 

Visada paslaugus, mandagus, prekybos salėje besirūpi-
nantis tvarka ir puikiai atliekantis savo pareigas darbuotojas 
per savo darbo laiką gebėjo apsirūpinti ir aprūpinti savo 
artimuosius kokybiškomis statybinėmis medžiagomis, 
prabangiais šviestuvais, gerai žinomų firmų padangomis, 
prestižiniais stalo įrankiais.

Tik pastabaus darbuotojo dėka buvo nustatyta, kad 
nuo lentynos paimta ganėtinai brangi prekė pro kasas 
„nepraėjo“ – neužfiksuotas tokios prekės pirkimas. Peržiū-
rėjus vaizdo medžiagą ir sutikrinus laiką, nustatyta, kad ši 
prekė buvo pažymėta kitu – daug mažesnės vertės prekės 
brūkšniniu kodu.

Galiausiai paaiškėjo, jog šis malonus ir paslaugus jau-
nuolis nuolatos keitė prekių brūkšninius kodus ir brangias 
prekes pirko už pačias žemiausias kainas.

„Sukčiavimas dažniausiai yra kruopščiai 
parengtas, gana gerai apmąstytas veiksmas.“

„Kai pardavėjai norėdavo banke pasikeisti  
už automobilį gautus pinigus, pasirodydavo, 
kad šie „tikri“ pinigai jau seniai išimti iš 
apyvartos, yra nebegaliojantys. Tinkantys 
nebent kolekcionierių kolekcijoms papildyti.“



8     / 4 / 2014 /   Teismai.LT   /   SUKČIAUTOJų IšRADINGUMUI RIBų NĖRA TEISMINEI MEDIAcIJAI – ŽALIA šVIESA     /   Teismai.LT  / 2014 / 4 /     9

Darbas nuotoliniu būdu
 
Jau ne kartą spaudoje buvo rašoma apie vadinamuosius „te-
lefoninius sukčius“, kurie skambindavo atsitiktiniais telefonų 
numeriais, prisistatydavo policijos pareigūnais ar nukentėju-
siaisiais nuo atsiliepusio į telefono skambutį asmens gimi-
naičio veiksmų – eismo įvykio, telefono vagystės ar panašiai, 
ir reikalaudavo skubiai „atlyginti žalą“. Taip iš išsigandusių, 
sutrikusių asmenų būdavo išviliojamos gana nemažos san-
taupų sumos, kurios, pervedus į nurodytas sąskaitas, tiesiog 
„išgaruodavo“ nežinia kur.

Paskutiniuoju metu „telefoniniai sukčiai“ ėmė tobulėti ir 
nuotoliniu būdu valdyti laisvėje gyvenančius asmenis, įtrauk-
dami juos į gana rimtą prekybos automobiliais „verslą“.

Teismuose jau pasirodė gana nemažai pirmųjų aukų. Ilga-
laikę laisvės atėmimo bausmę atliekantys broliai ėmėsi interne-
te ieškoti parduodamų automobilių. Paskambinę pardavėjui 
paaiškina, kad dirba rimtame statybų objekte ir dabar atvykti 
negali, bet atvyks sesuo (kai kada – žmona), kuri apie auto-
mobilius gana gerai išmano ir, jei patiks, tai nupirks. kadangi 
pinigai bus sumokėti per savaitę ar dvi, kai jis grįš iš „objekto“, 
tai paprašydavo automobilį parduoti pasirašant vekselį.

Tuo metu laisvėje gyvenanti „sesuo“ ar „žmona“ susiranda 
vienišą mamą, sunkiai gyvenančią, kaip sakoma, vos sudurian-
čią galą su galu moteriškę, kuriai ir pora šimtų litų atrodo kaip 
lobis. Ši įtikinama, kad turi pasirašyti sutartį, kol bus gauti ir 
pervesti pardavėjui pinigai. 

kai „sesuo“ („žmona“) susitinka su pardavėju, dėl kainos 
ilgai nesitaria, automobilis tinka, vekselis tvarkingai, panaudo-
jant vienišos mamos dokumentus, pasirašomas ir automobilis 

išrieda iš Lietuvos tą patį vakarą jį perpardavus arba greitai 
surastiems geru automobiliu už žemą kainą susigundžiusiems 
pirkėjams, arba pažįstamiems perpardavėjams.

nesulaukę per porą savaičių atsiskaitymo už automobilį, 
nukentėjusieji su vekseliu gali kreiptis tik į nieko neturinčią, 
sandorį pasirašiusią moterį. o pinigai, kurie gauti automobilį 
perpardavus, jau seniai išsiuntinėti idėjos autoriams ir kitiems 
jų nurodytiems asmenims.

       
Šie keli pavyzdžiai – tai tik maža dalelė sukčiavimo apraiškų, 

kurios atkeliauja iki teismo. Sukčiavimas dažniausiai yra kruopš-
čiai parengtas, gana gerai apmąstytas veiksmas ir, beje, dažnai 
pasižymi išradingumu bei labai skausmingomis pasekmėmis 
nukentėjusiesiems. Prarandamas pasitikėjimas, kuris yra daug di-
desnė vertybė negu prarastas turtas. Pasitikėjimas prarandamas 
žmonėmis, ir ne tik tais, kurie sukčiavo, bet ir aplinkui esančiais. 

nemažai sukčiavimo atvejų teismo taip ir nepasiekia, 
nes žmonės, pakliuvę į sukčių pinkles, jaučia gėdą ar tiesiog 
netiki, kad jį apgavęs žmogus bus surastas ir nuteistas už 
padarytus nusikaltimus. Tačiau į teisėsaugą nesikreipiantys 
žmonės sukčiams suteikia galimybę ir toliau ieškoti aukų 
tobulinant savo įgūdžius ir „darbo“ metodus, taip sėdami vis 
didesnį nepasitikėjimą viskuo ir visais.

kai sukčiavimo bylos pasiekia teismus ir surenkami tinka-
mi įrodymai, teismai priima apkaltinamuosius nuosprendžius, 
nuteisia sukčiavusius asmenis ir priteisia nukentėjusiesiems 
padarytą žalą. Pasitaiko nemažai atvejų, kai patirta žala yra 
sunkiai išieškoma, nes nuteistieji nebeturi turto, kurį sukčiau-
dami gavo. Bet atsakomybės našta ir teistumas išliks.  

kodėl žmonėms verta ginčus spręsti taikiai? kokiomis 
priemonėmis skatinti Lietuvos teismuose taikyti teis-
minę mediaciją, kokius įgūdžius reikėtų tobulinti šalies 
mediatoriams, TEISMaI.LT paklausė Teisėjų tarybos 
narės, klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkės 
audronės GaIžUTIEnėS, vadovaujančios teismui, ku-
riame dirba dvi teisėjos mediatorės. 

TEISMINEI MEdIAcIjAI – 
ŽALIA šVIeSA

Gintarė JANKAUSKIENĖ
nacionalinės teismų administracijos  
komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Teisėjų taryba, siekdama skatinti 
teisminius ginčus spręsti taikiai – 
mediacijos būdu, priėmė sprendimą 
teisminę mediaciją taikyti visuose 
šalies teismuose. Pamažu didėjant 
sėkmingų teisminių mediacijų 
skaičiui, keičiasi ne tik ginčo šalių, 
bet ir teisėjų požiūris į mediaciją, 
kaip alternatyvų ginčo ar konflikto 
sprendimo būdą. 
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Kodėl žmonėms vertėtų rinktis teisminę mediaciją?

kiekvienas žmogus gyvenime susiduria su įvairiomis prob-
lemomis, bet juk ne visais atvejais jas sprendžia tik teismas. 
kartais žmonės mano, kad tam tikrus klausimus, ginčus gali iš-
spręsti tik teismas, o tinkamai paaiškinus supranta, jog kilusius 
nesusipratimus galima išspręsti ir neteisminiu būdu. Byla, kuri 
baigta teismo sprendimu, visada turės tam tikrą prievartos 
mechanizmą, kažkieno interesai bus mažiau patenkinti arba 
visai nepatenkinti. Taikant teisminę mediaciją randamas abiem 
šalims geriausias / priimtiniausias sprendimo variantas. 

kitas mediacijos privalumas – nagrinėjant bylą teis-
me, posėdyje gali dalyvauti tik proceso šalys, o mediacijos 
metu – ir kiti asmenys, jeigu to reikia. Pavyzdžiui, mediacija – 
puiki priemonė sprendžiant probleminį klausimą dėl ben-
dravimo su vaikais po skyrybų. kai besiskiriantys sutuoktiniai 
jau turi kitus partnerius, vienam iš tėvų gali kilti neaiškumų, 
nerimo, kaip jo vaiką priims kitas žmogus. Mediacijos metu 
jį galima pasikviesti į pokalbį ir visiems kartu pasikalbėti. ne-
formalus bendravimas mediacijos metu padeda šalims kitaip 
pažvelgti į problemą ir rasti kompromisą.

Pasidalykite Klaipėdos miesto apylinkės teismo pa
tirtimi mediacijos srityje. Kiek kartų per pastaruosius 
metus buvo pasitelkta teisminės mediacijos procedūra? 

klaipėdos miesto apylinkės teisme dirba dvi teisėjos media-
torės: Giedrė Seselskytė ir Danutė žvinklytė. norėčiau pa-
brėžti, kad abi teisėjos yra vienodai aktyvios. Jos, turėdamos 
didžiulį kasdienį teisėjo darbo krūvį, nuoširdžiai ir rūpestin-
gai atlieka mediatorių pareigas, o teisėja G. Seselskytė dar ir 
noriai padeda teismui viešinti teisminės mediacijos naudą.

Mūsų teisme dažniausiai teisminė mediacija buvo 
taikyta ginčuose dėl teisinių šeimos, pavyzdžiui, santuo-
kos nutraukimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, 
išlaikymo vaikui priteisimo, kt., ir darbo – atleidimo iš darbo, 
drausminės nuobaudos, darbo sutarties nutraukimo ir kt. – 
santykių. Praėjusiais metais minėtose šeimos ginčų bylose 
mediacija buvo taikyta 7, o šiemet, iki gruodžio mėnesio – 
6 kartus. Spręsti darbo ginčus mediacijos būdu pernai ir šiais 
metais buvo perduota atitinkamai 3 ir 1 civilinė byla. 

Užsiminėte, kad pačios teisėjos prisideda prie mediacijos 
populiarinimo. Kaip visuomenei pristatote mediacijos 
procedūrą? 

norėdami pamatyti, kaip mediaciją suvokia ir vertina jau-
nimas, kuriam neteko tiesiogiai su ja susidurti, prieš dvejus 
metus LR konstitucijos ir Europos teisės dienos proga 
organizavome renginį. Jo metu Socialinių mokslų kolegijos 
studentai teisme inscenizavo mediacijos procedūrą. Teatra-
lizuotuose pasirodymuose studentai vaidino kilusius kon f-
liktus, kuriuos dažnai galima pamatyti kasdienėse situacijo-
se – kaimynų ginčai dėl vandeniu užlietų kambario sienų, 
pavogto laikrodžio. Tačiau svarbiausia ne tai, kad jauni 
žmonės puikiai pavaizdavo situacijas, o tai, jog jie suprato 
pačią mediacijos esmę – spręsti ginčus ne teisminiu būdu, 
bet taikiai derantis ir taip išsaugant draugiškus santykius.

Šiame renginyje ne tik pamatėme, bet ir pajautėme, 
kad mediacija turi ateitį. Tai patvirtina Socialinių mokslų 
kolegijos, su kuria teismas bendradarbiauja, Teisės kated-
ros vedėjos prašymas, kad mūsų teismo teisėjas skaitytų 
paskaitas studentams mediacijos tema, nes šios aukštosios 
mokyklos planuose yra numatyta mediaciją įtraukti į teisės 
studijų programą.

Toks taiklus minėtas jaunimo požiūris į mediaciją tik 
dar kartą įrodo, kad mediacijos procedūra nėra sudėtinga 
ir tolima mūsų visuomenės pažiūroms. Tiesiog reikia norėti 
ją pažinti iš arčiau.

Teisėjų tarybai priėmus sprendimą teisminę mediaciją tai
kyti visuose šalies teismuose, tikimasi, kad teismai pradės 
ją taikyti aktyviau nei iki šiol. Kokiomis priemonėmis 
siūlytumėte skatinti teismuose taikyti mediaciją? 

Visų pirma reikėtų iškelti pagrindinę priemonę – tai mūsų 
pačių norą taikyti mediaciją. Pretenduodama į teismo pir-
mininko pareigas svarsčiau apie tai, kad vienas iš prioritetinių 
teismo tikslų turėtų būti teisminės mediacijos įgyvendinimas. 

Vis dėlto nemaniau, kad užsiimti mediacija teks taip 
greitai. Jau antrą pirmininkavimo dieną buvo priimta teismo 
nutartis perduoti civilinę bylą teisminei mediacijai. Skubiai 
patvirtinome teisminės mediacijos registravimo žurnalą ir 
pirmoji mediacijos procedūra buvo pavesta teisėjai media-
torei G. Seselskytei. Mūsų teismas nedalyvavo bandomajame 
mediacijos projekte, todėl beveik neturėjome žinių, kaip vis-
ką teisingai atlikti, tačiau supratome, kad jeigu žmonėms to 
reikia, negalime dairytis į šonus ir laukti, kol kas nors mums 
paaiškins, o tiesiog turime pradėti veikti.

antra priemonė – mediacijos skatinimas. Ir tai daryti 
turime visi. Turiu minty ne tik teismų vadovus, teisėjus, bet 

aktualu ir tai, kad toks procesas nieko nekainuoja, be 
to, nėra viešinamas – išsaugomas visiškas šalių privatumas. 
o asmeniui, kuris nori garantijų, kad abiejų pusių priimti 
susitarimai turės teisinę galią, reikia pažymėti, jog mediaci-
jos metu pasirašyta taikos sutartis bus patvirtinta teismo.

„Byla, kuri baigta teismo sprendimu, visada 
turės tam tikrą prievartos mechanizmą, 
kažkieno interesai bus mažiau patenkinti 
arba visai nepatenkinti. Taikant teisminę 
mediaciją randamas abiem šalims 
priimtiniausias sprendimo variantas.“

ir kiekvieną teismo darbuotoją, advokatus, kitus teisininkus. 
Svarbią reikšmę turi ir visuomenės informavimo prie-
monės, kurių pateikiama informacija pasiekia didžiausią 
auditoriją. 

Nacionalinei teismų administracijai (toliau – NTA) 
įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis 
remiamą projektą „Teismų sistemos atstovų (įskaitant 
teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompeten
cijos gerinimas (mokymas)“, planuojama beveik 600 
Lietuvos teisėjų ir teisėjų padėjėjų apmokyti mediacijos 
ir paskatinti ją taikyti. Kokių įgūdžių, Jūsų nuomone, 
labiausiai trūksta šiandieniniam mediatoriui? 

Mokytis iš kitų patirties, praktikos – būtina, tačiau ne 
mažiau svarbūs mokymai, kuriuose suteikiama galimybė 
atlikti praktines užduotis. žinios yra tikrai reikalingos, nes 
galiu teigti, kad šiuo metu mums jų trūksta. Tai dar labiau 
supratau prieš porą metų sudalyvavusi savaitės trukmės 
seminare mediacijos tema Belgijoje. 

Mediacijai reikalingų psichologinių žinių mūsų tei-
sėjai įgyja iš asmeninės savo praktikos, tačiau norint būti 
mediatoriumi to tikrai maža. Pabendravus su įvairių šalių 
mediatoriais, jaučiasi skirtumas tarp mediatoriaus teisėjo ir, 
pavyzdžiui, mediatoriaus, turinčio psichologo išsilavinimą. 
abiem atvejais yra ir pliusų, ir minusų. 

Psichologas turi daugiau psichologinių įgūdžių, tačiau 
jam stinga žinių, kuriomis galėtų žmonėms pasiūlyti geriau-
sius įstatymu paremtus sprendimus, o teisėjui mediatoriui 
trūksta psichologinių įgūdžių, kurie būtini ginčo sprendi-
mo tarpininkui. 

Išvada viena – turime mokytis, sudaryti palankias 
sąlygas norintiems įgyti šių žinių ir, be abejo, skirti tokiems 
tikslams lėšų. 

Audronė GAIŽUTIENĖ
klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkė
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KOMENTUOJA 

Andžej MAcIEJEVSKI
Lietuvos aukščiausiojo Teismo 
teisėjas, teismo mediatorius

Ernesta SAKALAUSKIENĖ
nacionalinės teismų  
administracijos Teisės skyriaus 
vedėja, teismo mediatorė

Teisminei mediacijai ginčas 
dėl žalos atlyginimo man 
buvo perduotas iš vieno Lie-
tuvos rajono teismo. Šeima ir 

įmonė ginčijosi dėl žalos atlyginimo ir nerado sprendimo. 
Tėvai iš draudimo bendrovės, kuri buvo apdraudusi dėl 
eismo įvykio kaltus vairuotojus, prašė žalos atlyginimo 
dėl eismo įvykio metu suluošinto vaiko. 

abi konflikto šalis išsikviečiau į teismą. Iš pradžių išsiaiš-
kinau, kokie ieškovų lūkesčiai, ką jie nori pasiekti, kiek gali 

nusileisti. Vėliau aiškinausi, kokios sąlygos tenkintų atsakovą. 
Draudimo bendrovės atstovai nesutiko su prašoma atlyginti 
suma. Jie ginčijosi, kad tėvai vaikui nori per daug procedū-
rų, ne visos jos būtinos, ne visi vaistai yra būtini. kadangi 
situacija buvo subtili, pabandžiau apeliuoti į tai, kaip jie patys 
elgtųsi ieškovų atveju. Sakiau, kad kiekvienas tėvas būtent 
taip ir elgtųsi šioje situacijoje, t. y. dėtų visas pastangas, kad 
jų vaikas gautų geriausią gydymą. Šitaip bendraudamas su 
kiekviena ginčo šalimi atskirai iš esmės suderinau jų pozicijas.

Tada pasikvietęs abi konflikto šalis paprašiau pakarto-
ti, kokiomis sąlygomis kiekviena ginčo šalis sutiktų baigti 
ginčą taikiai, ir beliko tik pasveikinti jas pasiekus susitari-
mą. Mediacijos procedūra užtruko apie 40 minučių. Man 
pavyko žmones sutaikyti ir padėti abiem ginčo šalims 
rasti priimtiną sprendimą. Buvo malonu sužinoti, kad vė-
liau, grįžę į savo rajono teismą, jie sudarė taikos sutartį. 

Dalyvaudama norvegijos fi-
nansinio mechanizmo lėšomis 
finansuojamame projekte, kurį 

vykdo nacionalinė teismų administracija, turėjau galimybę 
susipažinti su norvegijos praktika mediacijos srityje. Šioje 
šalyje alternatyviems ginčų sprendimo būdams skiriamas 
itin didelis dėmesys. Manau, kad viena iš priežasčių, kodėl 
pasitikėjimas teismais norvegijoje yra toks didelis, yra tai, kad 
tik sudėtingos bylos nagrinėjamos teismuose, – kiti ginčai 
sprendžiami mediacijos pagalba, nesikreipiant į teismą. 

Be teisminės mediacijos, norvegijoje veikia net kelios 
alternatyvius ginčų sprendimo būdus taikančios instituci-
jos. Pavyzdžiui, Taikinamosios komisijos (angl. conciliation 
board), kuriose savivaldybės išrinkti neprofesionalūs nariai 
nagrinėja civilinius ginčus, jei ieškinio suma yra mažesnė 
nei 50 tūkst. Lt., kasmet išnagrinėja apie 110 000 bylų. Svar-
bu paminėti, kad šių komisijų sprendimai yra vykdytini.

Sutuoktiniams, kurie skiriasi, mediacijos paslaugas tei-
kia Šeimos gerovės centrai (angl. Family Welfare centres). 
Mediatoriumi šiose bylose yra kvalifikuotas šeimos tera-
peutas ar psichologas, turintis žinių ir priemonių padėti 

tėvams išspręsti ginčą. Reikėtų pabrėžti, kad norint kreiptis į 
teismą, privaloma gauti mediacijos sertifikatą. Šių institucijų 
veikla yra ypač veiksminga ir efektyvi, tai rodo ir statistika – 
2013 m.  iš 19 627 bylų, kuriose buvo taikyta mediacija, tik 
6 723 bylos pasiekė teismą. 

Be to, norvegijoje įsteigta nacionalinė mediacijos tarny-
ba, turinti 22 regionines mediacijos tarnybas, kurios daugiau-
sia nagrinėja baudžiamąsias bylas. Pavyzdžiui, 2010 m. regioni-
nėse mediacijos tarnybose buvo išnagrinėtos 8 684 bylos 
(bylos dėl vagystės parduotuvėse, chuliganizmo, grasinimų, 
smurto ir pan.). nors daugelis bylų yra baudžiamosios, tačiau 
civilinės bylos taip pat gali būti pateikiamos regioninėms 
mediacijos tarnyboms ir šių bylų skaičiai auga, pvz., 1994 m. 
buvo 1 309 civilinės bylos, o 2010 m. – 8 684 bylos. Įdomu tai, 
kad 88,1 proc. bylų buvo pasirašyti susitarimai.    

Visos šios alternatyvios ginčų sprendimo priemonės 
prisideda prie teismų (teisėjų) krūvių mažinimo ir paaiškina, 
kodėl norvegijos apylinkės teismuose išnagrinėjama tik 
16 000 bylų per metus.

nors Teisėjų taryba su specialiai sudaryta darbo grupe 
nuveikė nemažai darbų, skatinant teisminę mediaciją, visgi 
viliuosi, kad 2015 m. sausio 1 d. savo veiklą pradėsianti vyk-
dyti Teisminės mediacijos komisija toliau tęs darbo grupės 
pradėtus darbus, o mūsų teisėjai aktyviau domėsis medi-
acija, aktyviau taikys teisminę mediaciją bylose, kuriose, jų 
nuomone, yra galimybė šalims susitaikyti. 

A. VALANTINAS: 
NET Ir NOrVEgIjOS 
TEISMuOSE IKI BrEIVIKO 
BYLOS NEBuVO grIEžTOS 
SAuguMO pOLITIKOS
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Lietuvoje kiekvienas norintis asmuo gali dalyvauti 
atviruose teismo posėdžiuose. Ne paslaptis,  
jog čia susirenka ne tik proceso dalyviai,  
bet ir visai nežinomi pašaliniai asmenys,  
kurių reakcijas, veiksmus sunku prognozuoti. 
Ar teismo darbuotojai, teisėjai yra tinkamai pasirengę 
reaguoti į galimas kritines situacijas?

Deja, gyvenime dažniausiai jau taip būna, kad kol nesusidu-
riame su kokiomis nors kritinėmis situacijomis, rimtesniais 
incidentais, jaučiamės saugūs. Tas pats ir teismuose – sau-
gumo klausimas kaskart prisimenamas jau atsitikus kokiems 
nors įvykiams, o jų gali kilti ir visai netikėtai. Pasitaikė atvejų, 
kai incidentas kilo visai paprastoje civilinėje skyrybų byloje 
per turto dalybas – atsakovas (buvęs vyras) puolė ir sužalojo 
savo žmoną, užpuolė posėdžių sekretorę ir teisėją. Ir nors 
man asmeniškai nėra tekę susidurti su rimtesniais incidentais 
ir apskritai Lietuvos teismuose jų pasitaiko gana retai, tai 
nereiškia, kad mūsų teismuose yra saugu. 

Štai jei dabar manęs paklaustų, ką aš daryčiau posėdžio 
metu įvykus vienam ar kitam incidentui, kaip elgčiausi, į ką 
pirmiausia kreipčiausi ir t. t., vieno atsakymo aš neturėčiau, 
kaip jo neturėtų ir kiti mano kolegos. o juk tik tinkamai 

sureagavus tokiose situacijose galima apsaugoti tiek pačius 
proceso dalyvius, tiek ir teismo darbuotojus. Manau, jog 
saugumo politikos klausimai Lietuvos teismuose turėtų 
būti rimčiau apsvarstyti, nes, net ir neskiriant tam didelių 
išlaidų, o tik paprasčiausiai tinkamai informavus žmones, 
liūdnesnių padarinių įvykus kokiam nors įvykiui išvengti 
būtų daug lengviau. 

Vis dėlto ir žvelgiant į užsienio šalis, pavyzdžiui, nor-
vegiją, reikėtų paminėti, jog ir ten iki garsiosios Breiviko 
bylos nebuvo griežtos saugumo politikos teismuose. Tad ir 
pas mus iš esmės situacija gana panaši. Manau, kad aps-
kritai Lietuvos teismuose liudytojai ir nukentėjusieji gali 
jaustis gana saugiai, tačiau niekada negali žinoti, kada teks 
susidurti su ribine situacija. Juk ir einant į lėktuvą keleivių 
patikra yra labai detali, bet situacijų pasitaiko įvairių – įsine-
šami ir ginklai, pasitaiko ir užgrobimų...

Su kokiomis baimėmis, Jūsų nuomone, teismuose 
dažniausiai susiduria liudytojai ir nukentėjusieji?

Manau, jog šiandien daugelis į teismą ateinančių žmonių 
apskritai nesijaučia jaukiai, dauguma jų dėl vienų ar kitų 
priežasčių patiria tam tikrą psichologinį diskomfortą. Ir 
tai suprantama, nes atėjusieji pakliūva į jiems neįprastą 
aplinką, daugeliui neaiškios ir pačios procedūros – žmonės 
nežino, kaip viskas vyks, ką jie turės daryti ir pan.

tyrimo etape, jau tada svarbu labai aiškiai identifikuoti 
galimas grėsmes, bendradarbiauti su skirtingomis teisėsau-
gos institucijomis, įvertinti, ar asmenų nebuvo bandoma 
paveikti, ar jie nesulaukė grasinimų ir pan.

Ar yra būdų, kaip mažinti liudytojų ir nukentėjusiųjų 
patiriamą psichologinę įtampą teisme?

Lyginant su užsienio šalimis, mums vis dar pritrūksta pajėgų, 
kad liudytojais ir nukentėjusiaisiais teismuose būtų tinka-
mai pasirūpinta. Pavyzdžiui, norvegijos teismuose įkurtas 
savanoriavimo institutas, kai savanoriai iš įvairių labdaros, 
nevyriausybinių ar kitų organizacijų prie posėdžių salių pasi-
tinka teismo lankytojus, jais pasirūpina, su jais pabendrauja, 
paaiškina, kaip viskas vyks, jei žmogus nerimauja, jį nuramina. 
Tai saugumo politikos dalis, be didelių investicijų sukurianti 
gerokai didesnį komfortą teisme besilankančiam asmeniui. 

Džiugu, kad perėmus norvegų patirtį naujovės jau 
diegiamos ir mūsų teismuose. Šiuo metu norvegijos 
finansinio mechanizmo programos lėšomis įgyvendinamas 
virtualios teismo posėdžių salės projektas, jau nuo kitų 
metų sausio mėnesio leisiantis žmonėms, gavusiems šauki-
mą atvykti liudyti, specialioje interneto paskyroje iš anksto 
pamatyti, kur jam teks sėdėti, kur bus kaltinamasis, kur sė-
dės teisėjas ar jo gynėjas. Tikimasi, kad taip bus mažinamos 
liudytojų ir nukentėjusiųjų iš nežinojimo kylančios baimės, 
kartu palengvės ir apklausų vykdymas.

Lietuvos teismai nuo 2012 m. liko be policijos apsau
gos – policijos postai likę tik keturiuose šalies teismuose. 
Kokios techninės priemonės šiuo metu yra taikomos 
Lietuvos teismuose, siekiant užtikrinti liudytojų ir 
nukentėjusiųjų saugumą? Nuo kokių galimų pavojų 
bandoma apsisaugoti? 

konkrečias grėsmes įvardyti sunku, nes, kaip jau minėjau, 
įvairių incidentų gali kilti ir tuomet, kai jų visai nesitikima. 
Mūsų šalyje didesnių saugumo priemonių imamasi tada, kai 
nagrinėjamos sudėtingos, pavyzdžiui, nusikalstamo susivieni-
jimo, bylos. Tada tam tikri asmenys yra saugomi, juos lydi pa-
reigūnai su kaukėmis, taip pat pasitelkiami ir slapti stebėtojai. 
Esant poreikiui, pavyzdžiui, gavus duomenų apie galimus pa-
vojingus incidentus, bendradarbiaujama su policija. Policijos 
pareigūnų dalyvavimas padeda suvaldyti pavojingas situaci-
jas, užtikrinti fizinį asmenų saugumą, be to, tai veikia ir kaip 
prevencinė priemonė. Tačiau visa tai yra išimtys ir kasdien 
teismo lankytojai prie posėdžių salių to nepamatytų.

Gabija VAIČELIŪNAITĖ
nacionalinės teismų administracijos  
komunikacijos skyriaus specialistė

Taip pat, pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teisme yra 
laikomasi tvarkos, kad bet kas negali patekti į tarnybines 
patalpas – tam reikalingi specialūs pažymėjimai. Turime 
skirtingai suplanuotas posėdžių sales, kuriose įrengti pagal-
bos mygtukai.

Esate ne kartą lankęsis kitų užsienio valstybių teis
muose. Gal galite palyginti, kaip fizinis saugumas 
užtikrinamas juose? Ko mūsų teismams dar būtų 
galima pasimokyti? 

apsaugos priemonių taikymas labai skiriasi įvairiose Europos 
valstybėse. Štai išties moderniuose norvegijos, Švedijos, Tur-
kijos teismuose taikomos bent minimalios apsaugos priemo-
nės, pavyzdžiui, nustatoma lankytojų tapatybė, išsiaiškinama, 
į kokią bylą eina, kai kur yra ir vadinamieji rentgeno aparatai. 
Gruzijoje, Tbilisio miesto teisme, dirba ir didelė apsaugos 
komanda – apie 80 specialią aprangą dėvinčių žmonių budi 
beveik kiekviename aukšte įrengtuose postuose.

Manyčiau, jog turėtų būti bendras pojūtis, kad teisme 
išties saugu. Mūsų teismuose būtų paranku sugriežtinti pate-
kimą į posėdžių sales, išaiškinti asmens tapatybę. nacionalinė 
teismų administracija jau pradėjo įgyvendinti veiklas, turė-
siančias padėti atskirti tam tikras posėdžių salių zonas atitva-
rais. Taip pat planuojama parengti galimybių studiją, kurioje 
pasiūlyti sprendimai ir priemonės bus diegiamos Lietuvos 
teismuose, siekiant juose užtikrinti saugumą. Tikimės, kad tai 
padės sumažinti teismo proceso dalyvių ir lankytojų patiriamą 
psichologinį diskomfortą ir jie teisme jausis daug saugiau. 

Pažymėtina, kad techninės saugumo priemonės, mano 
manymu, yra tik dalis saugumo politikos šalia teisinio 
švietimo klausimų, psichologinės pagalbos liudytojams ir 
nukentėjusiesiems. Manau, jog siekiant geriausio rezultato 
didesnį dėmesį reikėtų skirti ir pačių teismo darbuotojų 
mokymui, informavimui apie tai, kaip reikėtų elgtis vienoje 
ar kitoje kritinėje situacijoje. Visi šie dalykai turėtų atsispin-
dėti saugumo politikos gairėse. 

„Manau, jog saugumo 
politikos klausimai Lietuvos 
teismuose turėtų būti 
rimčiau apsvarstyti.“

„Didžiausią diskomfortą 
žmogus jaučia ne dėl to, 
kad pačiame teisme yra nesaugu, 
bet, priešingai, dėl to, 
kas jo laukia už teismo durų.“

Sklandi ir sėkminga bylų eiga bei 
teismo priimti sprendimai didele 
dalimi priklauso ne tik nuo teisėjų 
profesionalumo, bet ir nuo pačių proceso 
dalyvių, jų teikiamų parodymų. Deja, 
neretai šį procesą apsunkina baimė ir 
psichologinis diskomfortas, kurį liudytojai 
ir nukentėjusieji patiria teisme. Apie tai, 
su kokiomis pagrindinėmis baimėmis 
liudytojai ir nukentėjusieji šiandien 
susiduria ir kaip stengiamasi užtikrinti 
saugų jų dalyvavimą teismo procese, 
TEISMAI.LT kalbino Vilniaus apygardos 
teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėją 
Algimantą VALANTINą.

Be to, būna ir taip, kad, tarkim, nagrinėjant nusikals-
tamo susivienijimo bylas, teismo posėdžių salėje sėdi iki 
30 kaltinamųjų – liudytojui įžengti į tokią aplinką tikrai 
baugu. Duodant parodymus jam kyla abejonių dėl jo 
paties saugumo, bijomasi keršto. Todėl dažnu atveju, mano 
manymu, didžiausią diskomfortą žmogus jaučia ne dėl to, 
kad pačiame teisme yra nesaugu, bet, priešingai, dėl to, kas 
jo laukia už teismo durų. Tad saugumo klausimas nukentė-
jusiųjų ir liudytojų atžvilgiu esminis tampa jau ikiteisminio 
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kokybiškų mokymų užtikrinimas. Lektoriai mokymams 
atrenkami neatsitiktinai – atsižvelgiama į jų kompetenciją, 
rekomendacijas, vertinimą. Vis dėlto mokymų temos neretai 
būna labai sudėtingos, todėl tam tikros srities specialistų, 
pasak mokymų organizatorių, tenka ieškoti lyg adatos šieno 
kupetoje. Todėl šiandienos siekiamybė – lektoriais paskatinti 
tapti kuo daugiau teisėjų, kurie, norėdami ir gebėdami, ak-
tyviau įsitrauktų į šį procesą ir su kolegomis pasidalytų savo 
sukaupta patirtimi bei praktika. naujų veidų, naujų asmeny-
bių – štai ko šiandien trūksta, – pasakoja pašnekovės.  

Reikalingas atgalinis ryšys

Pagrindinis informacijos šaltinis apie mokymų kokybę 
jų organizatoriams yra anoniminės vertinimo anketos, 
kurias užpildyti prašoma dalyvių. Tai bene vienintelis 
ir pats geriausias, dažniausiai Europos Sąjungos šalyse 
taikomas būdas, leidžiantis identifikuoti tobulintinas 
ir koreguotinas proceso vietas, nustatyti, kas dalyvius 
tenkina, o kas ne. 

Į visus dalyvių pasiūlymus ir atsiliepimus reaguojama, 
ieškoma būdų, kaip tobulinti patį procesą, kelti mokymų 
ir jų organizavimo kokybę, vis dėlto, pasak pašnekovių, 
net ir išsiaiškinus taisytinas vietas, konkrečių pokyčių 
mokymų procese neįmanoma įgyvendinti taip greitai, 
kaip norėtųsi. Mokymų programos, grafikai ir pagrindiniai 
mokymų principai yra nustatomi metams į priekį, todėl 
ir gavus atgalinį ryšį esminiams pakeitimams įgyvendinti 
reikia laiko. 

EfEKTYVIAME 
MOKYMO prOcESE – 
KOKYbė IR LANKSTUmAS
Teisėjai, kaip ir kitų profesijų atstovai, norėdami tinkamai patenkinti visuomenės 
poreikius ir savo darbą atlikti profesionaliai, privalo nuolat kelti kvalifikaciją ir ugdyti 
skirtingus gebėjimus dalyvaudami įvairiuose mokymuose. Apie tai, kaip teismų 
sistemoje organizuojami mokymai, kaip užtikrinamas kokybiškas ir lankstus mokymo 
procesas, su kokiais didžiausiais iššūkiais yra susiduriama ir kas numatyta ateityje, 
TEISMAI.LT kalbėjosi su teisėjų mokymus organizuojančia Nacionalinės teismų 
administracijos (NTA) Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus komanda. 

Proceso sėkmė – tinkamas bendradarbiavimas 

Teisėjų mokymų organizavimas – sudėtingas, daug skirtingų 
veiklų apimantis procesas, kuriame dalyvauja ir už jo sėkmę 
yra atsakingos net kelios skirtingos institucijos. Procese nuo 
mokymų programos sukūrimo iki jos įgyvendinimo daly-
vauja ne tik nTa, nTa Mokymo centras, Teisėjų tarybos 
Mokymų komitetas, Teisingumo ministerija – svarbiausias 
vaidmuo čia tenka Teisėjų tarybai, kuri tvirtina mokymo 
programas ir priima lemiamus sprendimus. kiekvienas 
nacionalinių teisėjų mokymų etapas yra smulkiai aprašytas 
Teisėjų mokymų organizavimo taisyklėse. Būtent jose nuro-
dyta, kaip vykdoma registracija į mokymus, kaip į mokymus 
atrenkami dalyviai, kokie kriterijai taikomi lektoriams ir t. t. 

Į mokymų organizavimo procesą stengiamasi vis 
daugiau įtraukti ir pačius teismus. 2015 m. mokymuose jau 
numatyta naujovė, jog Lietuvos aukščiausiojo, Lietuvos 
apeliacinio ir Lietuvos vyriausiojo administracinio bei visų 
apygardų teismų pirmininkai ne tik patys siūlys aktualias 
mokymų temas, bet ir prisidės prie mokymo programų kū-
rimo. nuo to, kiek teismų pirmininkams į šį procesą pavyks 
įtraukti teisėjus ir kokias temas jie pasiūlys, priklausys, kokį 
rezultatą gaus mokymų dalyviai.

Prioritetas – bylų nagrinėjimas 

Teisėjai bylų nagrinėjimą paprastai planuoja mėnesiui ar dar 
ilgesniam laikui į priekį – tai lemia automatinė bylų skirstymo 
sistema, dideli bylų kiekiai ir darbo krūviai. Todėl apie orga-
nizuojamus mokymus teisėjus stengiamasi informuoti kuo 
anksčiau – bent prieš 2 mėnesius informacija išsiunčiama 
teismams bei paskelbiama vidiniame teismų sistemos tinkle. 
Pagrindinis mokymų organizatorių tikslas – siekti, kad teisė-
jai registruotųsi į tuos mokymus, kurie jiems tikrai aktualūs 
ir kuriuose jie galės dalyvauti. Tad siekiant užtikrinti, kad šis 
procesas vyktų sklandžiai, šiuo metu diegiama naujovė, jog į 
mokymus užsiregistravusių teismo teisėjų sąrašai turės būti 
suderinti su teismo arba teismo skyriaus pirmininku, kuris įver-
tins savo kolegų galimybes ir poreikius dalyvauti mokymuose.

Kokybę užtikrina kompetentingi lektoriai 

Į klausimą, kas yra kokybiški mokymai, atsakymų gali būti 
daug – vieniems tai pirmiausia asocijuojasi su tinkamai pri-
taikyta mokymosi aplinka, geru organizavimu, kitiems – su 
profesionaliai parengtomis programomis. Tačiau, mokymo 
organizatorių nuomone, vienas svarbiausių veiksnių yra 
kompetentingi lektoriai – būtent jų paieška ir prasideda 

KOMENTUOJA 

Ervinas BAUBINAS
naujai paskirtas nacionalinės 
teismų administracijos 
Mokymo centro direktorius

Šiandien pagrindinė Mokymo centro funkcija yra 
teisėjų mokymų organizavimas ir aptarnavimas, t. y. 
daugiau administracinė funkcija, tačiau, žvelgiant į ateitį 
ir žinant, jog esama nemažai valstybės tarnautojų, ku-
riems išties reikalingos teisinės žinios, jų pagrindai, nTa 
Mokymo centrui norėtųsi sudaryti galimybes plėsti 
savo mokymų programas ir jas pasiūlyti įvairesnėms 
auditorijoms. Taip pat centrui reikia suteikti ir daugiau 
tarptautiškumo, taip natūraliai keliant jo paties prestižą. 

Mano nuomone, efektyvių mokymų schema galėtų 
atrodyti maždaug taip: 10 proc. – lektoriai, 20 proc. – 
infrastruktūra ir 70 proc. – dalyviai. Svarbiausia – tin-
kamas dalyvių nusiteikimas. Jei į mokymus žmogus 
atvažiuoja manydamas, kad „man čia viskas neįdomu“, 

„neišgirsiu nieko naujo“, tada ir išvažiuosi nieko ne-
pasisėmęs – tokiu atveju nepadės ir pats geriausias 
lektorius. na, o kalbant apie lektorius, manyčiau, jog 
mokymų organizatoriams labai svarbu parinkti tokius 
lektorius, kurie, be puikaus savo dalyko išmanymo, turė-
tų ir tam tikrų pedagoginių, didaktinių įgūdžių. Jie turi 
gebėti patraukti auditorijos dėmesį, palenkti ją į savo 
pusę, sudominti – tik taip mokymų laikas bus išnau-
dojamas produktyviai. Tačiau visa tai padaryti yra daug 
lengviau, kai žmonės ateina jau norėdami kažko išmok-
ti. kalbant apie mokymosi aplinką, iš esmės pakanka 
patenkinti pagrindinius žmogaus fiziologinius poreikius, 
pvz., užtikrinti patalpų šviesumą, tinkamą temperatūrą, 
vėdinimą. 

oficialias direktoriaus pareigas einu pirmą kartą, 
tačiau iš tiesų ši sritis man puikiai pažįstama dar nuo 
universiteto laikų, savanoriškos karinės tarnybos ir įvai-
rių vykdytų projektų, tad vadovo darbas manęs išties 
negąsdina. Manau, kad geram vadovui yra labai svarbi 
atsakomybė nebijoti priimti sprendimų, svarbu kelti 
aukštus reikalavimus tiek sau, tiek supančiai aplinkai. 
Esu įsitikinęs, jog teisingai komunikuojant, kalbantis 
su žmonėmis daugelį problemų galima išspręsti daug 
lengviau. 

„Teisėjų mokymų organizavimas – 
sudėtingas, daug skirtingų veiklų apimantis 
procesas, kuriame dalyvauja ir už jo sėkmę yra 
atsakingos net kelios skirtingos institucijos.“

Gabija VAIČELIŪNAITĖ
nacionalinės teismų administracijos komunikacijos skyriaus specialistė



Ponia Galina, kokį prisimenate savo  
senelį Praną Dauguvietį?

Senelį daugiausiai prisimenu kaip vaikas, o vaikystės, kurią 
išgyvenau tarpukario metais, prisiminimai, kaip žinome, 
būna ypač gyvi. Senelis vasarai atvažiuodavo į dvarą pas 
mano tėvą. Senelio žmona prancūzė likdavo Panevėžyje. Ji, 
pamenu, po to priekaištaudavo mano mamai, kam ji senelį 
nušėrusi per vasarą. Mūsų virėjos yra pasakojusios, kad 
būdamas garbaus amžiaus, kai ne viską jau ir prisimindavęs, 
senelis ateidavęs į virtuvę ir sakydavęs, kad šiandien dar ne-
valgė. Mėgdavo bandeles, saldumynus. atsimenu, jis visada 
būdavo su švarku, kaklaraiščiu, iškrakmolytais marškiniais. 
Ir kaime taip vaikščiodavo. žinot, mūsų namuose lankyda-
vosi garsus dailininkas M. Dobužinskis. Jį prisiminusi matau 
aukštą, liekną, nepaprastai elegantišką vyrą. Veido neprisi-
menu, tik bendrą vaizdą. Tai mano atminty toks ir senelis – 
vasara, karšta, mes visos basos, balos, kuriose taškomės, 
namas, lieptas – maudytis galima, vanduo toks skaidrus, 
kad gintarinius karolius visus iki vieno surastum pabėręs, ir 
eina senelis – vidutinio ūgio, kresnas, per karščius su švarku, 
liemene, kaklaraiščiu, baltais marškiniais, remiasi lazdele. 
Tokį aš jį matau. aš jį mačiau jau labai seną. Toks jis ir likęs 
mano atminty. 

Koks žmogus jis buvo?

Mano tėvas, pvz., beveik visada vaikščiodavo basas, o sene-
lis buvo, žinot, kaip tikras teisėjas – labai pasitempęs. Sako, 
kad jis gerai grojęs violončele, daug kalbų mokėjęs, bet tai 
aš žinau tik iš pasakojimų – pačiai tuo įsitikinti neteko. Beje, 
jis 1918 m. tapo pirmuoju apskrities viršininku Panevėžyje. 
Pati dalyvavau šventėje, kur buvo pagerbtos šios jo parei-
gos. Senelis labai mylėjo gamtą. Mano tėvas buvo aukš-
tos klasės aludaris, žinomas visame krašte. kartais pas jį 
atvažiuodavo aktoriai iš kauno alaus paragauti, mat dvaras 
buvo labai gražioj vietoj. o senelis ten turėjo daug miško. 
Mama sakydavo, taigi užrašyk  mišką sūnui. o senelis at-
šaudavo – kaip aš galiu užrašyti, jis gi dar vaikas (tėvui tuo 
metu buvo apie 50 metų). Senelis pats nevartojo alkoholio. 
Per tas alaus degustacijas jis išsiveda, būdavo, kokį atva-
žiavusį artistą į mišką ir provokuoja: sako, ar matai, kokie 
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Kristina PETROšIENĖ
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja  
ryšiams su visuomene (atstovė spaudai)

medžiai, čia statybinis miškas, jeigu jį parduočiau, tai kiek 
pinigų gaučiau, žinai? Taip, ponas Pranai, žinoma, kartais 
atsakydavo koks žmogus. Taip jis tapdavo amžinu sene-
lio priešu, jis to žmogaus nebematydavo. o jei kitas kuris 
atkalbinėdavo tokią grožybę kirsti, tai tapdavo didžiausiu 
senelio draugu. Iš šito vaikystėje spręsdavome, kad jis buvo 
didis gamtos mylėtojas. 

Koks buvo Jūsų senelio santykis su anūkais?

Vaikai juo labai naudojosi. nors aš, pavyzdžiui, nuo jo 
bėgiojau – jis lošdavo su anūkais kortomis, o aš kortų iki 
šios dienos nemėgstu, nepriimu. Jis tiesiog gaudydavo mus 
visus, kad paloštume iš pinigų. Vienas mano pusbrolis su 
seneliu visą vasarą ištisas dienas lošdavo, su mumis nežais-
davo. Ir specialiai pralošdavo seneliui litą, o senelis iš to 
džiaugsmo jam užmokėdavo. Pusbrolis buvo gudrus – per 
dvi vasaras nusipirko gerą dviratį, kuris tuo metu kainavo 
gal 300 litų! nežaidė, nelakstė, gal nusimaudydavo kartais, 
bet jis savotiškai suvystydavo senelį, tyčia pralošdavo ir iš 
to naudos turėjo. Prisimenu, jiedu vis po medžiu koziriuo-
davo ir koziriuodavo. 

Ar senelio šeimą prisimenate?  
Ar dažnai lankydavotės senelio namuose Panevėžyje?

Panevėžyje buvo labai gražu prieš karą. Senelio žmona 
buvo prancūzė – mano tėvo pamotė. Tėvo mama mirė 
labai jauna ir paliko vyrą su penkiais vaikais. o pamotė 
juos visus užaugino, išleido į mokslus.  Visi vaikai bai-
gė aukštąsias mokyklas. Senelis turėjo pasisekimą tarp 

G. DAUGUVIeTYTė: 
„SENELIS BuVO VISų  
gErBIAMAS TEISėjAS“

Visiems gerai pažįstamą žinomą režisierę, scenaristę, aktorę Galiną DAuGuVIETyTę 
kalbinome iki Kalėdų likus mėnesiui. Pokalbio tema gana neįprasta. Ponios Galinos 
senelis Pranas DAuGuVIETIS buvo visų gerbiamas ir žinomas taikos teisėjas, o taip 
pat ir  nepriklausomos Lietuvos Panevėžio apskrities viršininkas. 



Kokie atsiliepimai apie senelį Jus yra pasiekę  
iš kitų žmonių?

žmonės pasakojo, kad mano senelį žmonės labai mylėjo 
ir gerbė, kad jis buvo labai teisingas, doras, neėmęs jokių 
kyšių. kai pradėjau dirbti televizijoje, vieną kartą Panevė-
žyje teko filmuoti senjorų choro pasirodymą. Man tuo 
metu buvo kokie 34 m., o tiems senjorams – tiek, kiek 
man dabar. Tai keli jų atsiminė senelį, labai gražiai minėjo, 
sakė, buvęs teisingas žmogus, labai laikėsi įstatymų. Teisy-
bės ieškotojams nebuvo labai griežtas. 

moterų, kaip aš sakau, buvo lagadnas ant moterų. Jis mirė  
sulaukęs garbaus amžiaus 1943 m. antrą kalėdų dieną. Se-
nelio namai Panevėžyje buvo apsupti rožynų, mat senelio 
žmona be galo jas mėgo. Jokios kitos gėlės nebuvo. net 
lauko tualetas buvo rožyne (juokiasi). Pamenu, senelio 
namuose buvo didžiulis, įspūdingo dydžio stalas. Senelis 
sėdėdavo viename gale, jo žmona – kitame. Ji labai didelį 
dėmesį teikė maistui. ne veltui ir mano tėtis buvo geras 
kulinaras. Ji virdavo nepaprastai skanius koldūnus, bet 
didumo jie buvo kaip nagas –  mažyčiai. Būdavo, gali 
prisidėt, kiek nori, bet viską turi suvalgyt, o kartot – ne-
galima. o mes, vaikai, juk kada norim, tada valgom, tai 
kartais alkanoki būdavom.  Su kažkuo iš vaikystės draugų 
ar gal pusbroliu tame rožyne, pamenu, žaidėm ir išalkom. 
o už tvoros gyveno, rodos, vargonininkas. Jo namuo-
se stovėjo stalas prie atdaro lango, o ant stalo – silkė 
su duona. Tai mes perlipom tvorą, pavogėm tą silkę ir 
suvalgėm. Dar vienas labai ryškus prisiminimas. kai karo 
metais miestą bombarduodavo, būdavo labai nejauku. 
Senelio žmona paimdavo pagalvę ir pasodindavo mane 
ir senelį toje tupykloje tarp rožių, ir mes ten sėdėdavom. 
Mano tėvas sakydavo: „Mama, kam tu taip ilgai ten tėvą 
laikai?“ o ji atsakydavo, kad ko jau ko, o tupyklos tikrai 
nebombarduos. 

Ar jis senatvėje daug bendraudavo su žmonėmis? 

Taip, jis visada pats eidavo pensijos paimti ir dažnai senu 
papratimu užsukdavo į Piliečių klubą, į kino teatrą. Jis buvo 
velniškai neskūpas žmogus. namo grįždavo be lito. Viską 
vaikams išdalydavo, tai paskui jį eidavo minia. Juk kartais 
seni žmonės pasidaro skūpūs, o jis šito bruožo neturėjo. 
Beje, jo kišenės visada būdavo pilnos saldainių vaikams. 
kiek žinau, jis iki paskutinės savo darbo dienos dirbo sąži-
ningai, atsakingai ir labai mylėjo savo darbą. 
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Teismų sistemoje dirba daug entuziastingų ir savo darbui atsidavusių teisininkų. Vienas 
iš jų – teisėjas Alfredas VILBIKAS, kuris yra ne tik profesionalus savo srities žinovas, bet ir 
atsidavęs istorijos puoselėtojas. Jo dėka Lietuvoje pirmą kartą įkurta teismų ekspozicija, 
kurioje pristatoma per 200 teismų istoriją atspindinčių eksponatų.  Šiaulių miesto 
apylinkės teismo teisėjas istorinį paveldą išsaugojo ne tik teismų sistemoje, kur dirba jau 
15 metų, bet ir policijoje bei priešgaisrinėje tarnyboje. Apie naujausią kūrinį – teismų 
ekspoziciją TEISMAI.LT ir kalbėjosi su šiuo istorijos entuziastu.

TeISmų eKSPOzIcIjA: 
NuO pIrMųjų STATuTų 
IKI VIrTuALIOS TEISMO 
pOSėdžIų SALėS

„Jis buvo velniškai  
neskūpas žmogus.  
Namo grįždavo be lito.  
Viską vaikams išdalydavo,  
tai paskui jį eidavo minia.“

„Žmonės pasakojo, kad mano senelį 
žmonės labai mylėjo ir gerbė,  
kad jis buvo labai teisingas.“
Kaip manot, kieno charakterio bruožų  
Jūs paveldėjot – tėvo, senelio, mamos?

aš – grynas tėvas. Mes su mama buvom kaip diena ir naktis. 
Mama bandė man įskiepyti mokslą, discipliną, padorumą. 
aš tiek pragyvenau ir tiek dirbau, visada  – su žmonėmis, 
visokių žmonių mačiau, bet niekur nemačiau tokių skirtingų 
žmonių, kaip mano tėvas ir mama. Mama, būdavo, susibara 
su tėvu, ji dėl konflikto kalta. Bet gali savaitę su juo nekal-
bėti. aš tėvui sakydavau, kad jis atsiprašytų ir būtų ramu. Jis 
eidavo atsiprašyt, ir viskas būdavo gerai. Dėl šventos ramybės 
jis galėdavo nusileisti. Ir aš tokia pati. Mes beprotiškai vienas 
kitą mylėjom. žinot, jei jis mane būtų vienas auklėjęs, iš ma-
nęs nieko nebūtų buvę, nes jis viską man leido. Viską. Ir visa-
da pateisindavo. Tai buvo ypatingas ryšys. aš prie tėvo kapo 
nuėjus pasikalbu su juo, pasėdžiu. Dėl jo grįžau iš Paryžiaus, 
nors bilietai į ameriką jau buvo nupirkti. Iš gero gyvenimo 
papuoliau į griuvėsius. Ir niekada nesigailėjau. neatsimenu 
jo lovoj gulinčio, o aš irgi vien tabletėmis negyvenu, pas 
daktarus nevaikštau. Man jis buvo ir yra viskas. Mes vienodų 
minčių, pažiūrų, viskas vienoda. 

Kaip Jūs, ponia Galina, šiuo metu gyvenate?

aš visą gyvenimą gyvenau kaip turguje – su žmonėmis. 
Užtat dabar mažai bendrauju. aš vienatvę dievinu, esu lai-
minga savo vienatve. Reikia skirti vienatvę nuo vienišumo. 
aš nesu vieniša. Štai vakar galėjau telefonu džinsus lyginti, 
buvo toks karštas (aut. past.: pokalbis su p. Galina vyko 
pora dienų po jos gimtadienio). 



„Pomėgis, veikiau poreikis, rinkti ir 
saugoti viską, kas bent kiek susiję su 
Lietuvos teisės istorija, gimė bene prieš 
tris dešimtmečius, kai rankose atsitiktinai 
atsidūrė senovinė spausdinimo mašinėlė.“

Teisėjau, papasakokite daugiau apie save. Ką esate nuvei
kęs, kokia papildoma veikla užsiimate be darbo teisėju?   

Teisėju dirbu jau daugiau nei dešimtmetį. Prieš tai esu dirbęs 
policijoje ir priešgaisrinės apsaugos tarnyboje. Vadovaudamas 
Šiaulių priešgaisrinės apsaugos įgulai 1985 m. Šiauliuose įkūriau 
pirmą Lietuvoje visuomeninį ugniagesių muziejų. o pradėjęs 
dirbti Šiaulių miesto vyriausiajame policijos komisariate jau 
pradėjau mąstyti ir apie antrąją ekspoziciją, tad 1996 m. įkūriau 
visuomeninį Policijos muziejų. abu muziejai sėkmingai veikia 
iki šių dienų ir yra labai populiarūs tarp moksleivių. 

Taip pat esu lektorius ir Šiaulių universitete jau daugiau 
kaip dešimt metų dėstau šeimos ir socialinę teisę. Stengiuosi 
studentams padėti susidaryti tikrą vaizdą apie teismų darbą 
ir jaučiu, kaip keičiasi jų požiūris į teismus ir teisėjo darbą. 

 
Kas Jus įkvėpė pradėti rinkti su teismų istorija  
susijusius eksponatus ir kiek metų tai jau darote?
Viskas prasidėjo dar tuomet, kai buvau moksleivis, jau tada 
labai domėjausi Lietuvos istorija. Sovietiniais laikais  
mokyk liniuose vadovėliuose informacija apie mūsų šalies 
istoriją buvo ribota arba draudžiama, tad jeigu kur nors  
pavykdavo įsigyti istorinę knygą, senovės monetą ar bet 
kokį senesnį daiktą – tai skatindavo domėtis, kaip jis  
atsirado, iš kur, kada... Taip palaipsniui pradėjau rinkti  
įvairius senus eksponatus.

Pomėgis, veikiau poreikis, rinkti ir saugoti viską, kas 
bent kiek susiję su Lietuvos teisės istorija, gimė bene prieš 
tris dešimtmečius, kai rankose atsitiktinai atsidūrė senovi-
nė spausdinimo mašinėlė. Tuomet įsižiebusi aistra taip ir 
nebeužgeso. 

Mane pažįstantys žmonės jau kurį laiką žino, kad ge-
riausia dovana man yra kokia seniena, ypač jei ji susijusi su 
teismų sistema. 

Papasakokit daugiau apie neseniai įsikūrusią teismų 
ekspoziciją. Kas ją sudaro?

Ekspozicija suskirstyta į keturis laikotarpius: Lietuvos teis-
mai iki 1918 m., nepriklausomos Lietuvos teismai 1918–

1940 m., Lietuvos okupuoto krašto teismai 1940–1990 m. ir 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos teismai nuo1990 m. 
kovo 11 d.

Sudėtingiausia buvo parengti pirmąjį ekspozicijos 
laikotarpį. Tačiau to laikotarpio faktai byloja patys už 
save. 1581 m. įsteigtas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas buvo pirmasis Europoje, 
kuris numatė bylų apeliaciją. 1791 m. gegužės 3 d. abie-
jų Tautų Respublikos Seimo priimta konstitucija buvo 
pirma Europoje ir antra pasaulyje po amerikos. Didžiąją 
dalį eksponatų sudaro originalios knygos, daiktai, svarbių 
istorinių dokumentų kopijos. Lankytojai gali pasižiūrėti, 
kaip atrodė Lietuvos Statutai, 1791 m. konstitucija, 1916 m. 
išleista knyga „Lietuvos visuomenės ir teisės istorija“ ir kitos 
to laikotarpio knygos. 

Įžengiant į antrąjį ekspozicijos laikotarpį galima rasti 
1918 m. Laikinąjį teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymą, 
kuris iš esmės buvo savo teisės ir teismų sistemos kūrimo 
pradžių pradžia, o ekspozicijoje esanti 1922 m. nepriklau-
somos Lietuvos nuolatinė konstitucija pirmą kartą mini, 
kad teismai yra valdžia: „Valstybės valdžią vykdo Seimas, 
Vyriausybė ir Teismas.“ Tai didelę istorinę vertę turintys 
Lietuvos teismų sistemos dokumentai.

Sovietinio laikotarpio, t. y. trečiojo laikotarpio, ekspo-
zicijoje pateikti įvairūs teisės dokumentai, bylų kopijos. 
Įdomūs šiuo laikotarpiu leisti kodeksai ir itin – baudžiamasis, 
kuriame yra žymusis 58 straipsnis, pagal kurį žmonės buvo 
teisiami ir tremiami. 1940 m. verstas iš rusų kalbos leidinys 
„Tardymo vadovavimas“, kuris, kaip ir daugelis šio laikotarpio 
eksponatų, yra originalas. 

Paskutiniojo, šiuolaikinio, laikotarpio ekspozicijoje 
pateikiama daugiau nei du dešimtmečius teisėjų darbą 
iliustruojančių daiktų: spausdinimo mašinėlės, telefonai, 
teisėjų mantijos, daiktiniai įrodymai ir daug kitų. Čia 
galima pamatyti ir ylą, be kurios iki šių dienų neišsiverčia 
nė vienas teismas, jomis siuvamos bylos. Ir taip jau kelis 
šimtmečius. yla, ko gero, ilgiausiai teisėjų darbe išsilaikęs 
įrankis. 

Reikia neužmiršti ir senovinės teismo posėdžių salės 
fragmento, kuris atkurtas pagal tarpukario Šiaulių apygar-
dos teisme vykusių posėdžių nuotraukas. kaip ir teisėjų 
aprangos, ženklų, jos 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą 
buvo atsisakyta kaip „buržuazinės valstybės“ relikto.

Vaikštant po teismų ekspoziciją galima pastebėti daug 
leidinių neįprastomis antraštėmis: „Moterystės teisės“, 
„Žinios apie nusmerktuosius“. Apie ką šie leidiniai?

Moteris ne visada turėjo tokias teises kaip šiandien. yra 
daug įdomių faktų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
egzistavimo laikotarpiu, pavyzdžiui, jeigu moteris būdavo 
sužeidžiama ar nužudoma, už ją teismuose būdavo reika-
laujama mokėti dvigubai daugiau nei už vyrą. Dar įdomus 
faktas, kad to laikotarpio moterys į teismus privalėjo būti 
lydimos vyrų, nes tuo metu jos dar neturėjo visų teisių, tad 
negalėdavo sau atstovauti teismo posėdyje.

Situacija ėmė keistis nuo 1918 m., kai Lietuva paskelbė 
nepriklausomybę. Tačiau tai vyko ne taip greitai. Tarpu-
kario Lietuvoje katalikų tikėjimas formavo savo požiūrį į 
moteris, tai ir aprašoma knygoje „Moterystės teisės“. Tai 
pamaldžios, dievobaimingos ir paklūstančios vyrui moters 
įvaizdis. Tačiau moteris palaipsniui ėmė laisvėti, dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime, dirbti valstybinėse institucijo-
se, Lietuvoje pirmoji moteris teisėja paskirta nuo 1925 m. 
liepos 1 d. – tai Papilės nuovados taikos teisėja Emilija 
kvedaravičiūtė.

Leidinį „žinios apie nusmerktuosius“ tarpukariu kas-
met leisdavo Teisingumo ministerija. Teisėjai turėjo minė-
tas knygas, kuriose buvo surašytos nuteistųjų pavardės, 
straipsniai, pagal kuriuos jie buvo nuteisti, ir koks teismas 
juos nuteisė. kai teisme buvo nagrinėjamos baudžiamosios 
bylos, teisėjai naudodavosi šiomis knygomis ir vertindavo 
teistumus paskirdami bausmes. 
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Prieš pusę metų nacionalinė teismų administracija pasiūlė 
prisidėti ir prie teismų ekspozicijos įkūrimo. Viliuosi, kad mano 
sukaupti eksponatai ir čia pritrauks daug susidomėjusių žmonių.

Violeta RADVILAITĖ 
nacionalinės teismų administracijos  
komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė



Tai kaipgi keitėsi teismų ir teisėjų statusas  
skirtingais laikotarpiais?

Skirtingais Lietuvos valstybės gyvavimo laikotarpiais ir teis-
mų bei teisėjų statusas tikrai skyrėsi. Teismas nuo valstybi-
nės valdžios marionetės iki įteisintos institucijos valstybės 
konstitucijoje – trečiosios valdžios, vieno iš pagrindinių 
valdžios struktūrinių elementų. 

Bandydamas trumpai paaiškinti apie teisėjų statuso 
pokytį, galėčiau pasakyti, kad LDk laikotarpiu teisėjas buvo 
savo luomo įkaitas. 1918 m. taikos teisėjas, kuris ne visada 
turėjo tinkamą ar teisinį išsilavinimą, 1933 m. tapo apy-
linkės teismo teisėju, jau turinčiu tik aukštąjį teisinį išsila-
vinimą. 1940–1941 m. ir nuo 1944 m. teisėjų išsilavinimas 

ir supratimas teisės srityje vėl nebebuvo taip vertinami, 
teisėjais galėjo tapti ir pradinį išsilavinimą turintys asme-
nys. Iš esmės buvo vertinama tik jų ištikimybė ir lojalumas 
sovietinei valdžiai. 

„Skirtingais Lietuvos valstybės gyvavimo 
laikotarpiais ir teismų bei teisėjų statusas 
tikrai skyrėsi. Teismas nuo valstybinės 
valdžios marionetės iki įteisintos 
institucijos valstybės Konstitucijoje – 
trečiosios valdžios, vieno iš pagrindinių 
valdžios struktūrinių elementų.“
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nuo 1990 m. kovo 11 d. teisėjais tampa tik universite-
tinį teisinį išsilavinimą turintys, nepriklausomi ir nepartiniai 
asmenys. Teisėjas tarpukario Lietuvoje buvo nukentėjusiojo 
gynėjas. Tuo metu pasitikėjimas teisėjais buvo didesnis, 
nes kuriantis ir augant teismams kartu augo ir visuomenė. 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, didžioji nepasitikėjimo 
šleifo dalis atėjo iš sovietinių laikų, kai buvo gaji nomen-
klatūrinė „telefoninė teisė“ (situacija, kai valdžios atstovai 
teisėjams nurodydavo, kaip spręsti tam tikrą bylą). Tačiau 
padėtis keitėsi. Didžioji dalis teisėjų išlaikė teisėjo padoru-
mo ir orumo „egzaminą“. Spręsdami bylas teisėjai vadovau-
jasi tik savo teisine sąžine ir nepataikauja įtakingų asmenų 
ar politikų norams. Teismai nuėjo tikrai ilgą, sunkų ir ne 
visada vienareikšmiškai vertinamą kelią.

Gyvenate ir dirbate šiauliuose, tačiau vieną kartą  
per mėnesį atvykstate į Vilnių teismų ekspoziciją 
pristatyti visuomenės atstovams. 
Ar jaučiamas visuomenės susidomėjimas?

Per maždaug du mėnesius nuo ekspozicijos atidarymo joje ap-
silankė beveik 60 žmonių. Manau, laikui bėgant norinčiųjų apsi-
lankyti skaičius tik didės, nes daug kas apie ją dar net nežino. 

Pristatydamas ekspoziciją jaučiau didelį auditorijos 
susidomėjimą, kalbėti malonu, nes ne visi pateikiami 
faktai iš Lietuvos teismų istorijos auditorijai yra žinomi. 
Susilaukiu ir nemažai klausimų, iš ko galima spręsti, kad 
žmonės domisi istorija, o tai šiuolaikinėje visuomenėje yra 
didelė vertybė. 

šImTUKININKO mAmA – 
TEISMO rAšTINėS 
dArBuOTOjA
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Praėjusi vasara Eglei Pajarskienei, Vilniaus apygardos administracinio teismo raštinės 
vyriausiajai specialistei, buvo viena laimingiausių jos gyvenime. Jos sūnus Mantas, Vilniaus 
licėjaus abiturientas, abitūros egzaminus išlaikė geriausiai Lietuvoje – vienais dešimtukais, 
ir buvo pakviestas studijuoti pasaulyje prestižiniame Oksfordo universitete. Apie jos 
devyniolikmetį sūnų Mantą PAJARSKą, kaip apie Lietuvos žvaigždę, pasakojo televizijos 
reportažai, laikraščių publikacijos, jį sveikino šalies Premjeras, švietimo ir mokslo ministras, 
sostinės meras. Tik šio vaikino mama visaip gynėsi nuo sveikintojų, kukliai ir ramiai 
atremdama – na, koks čia mano nuopelnas, aš čia niekuo dėta... Ar išties „niekuo dėta“? Ar 
pagimdyti ir užauginti žmogų, kuriuo didžiuotųsi ne tik jo gimdytojai, bet ir visa visuomenė, 
nėra vienas svarbiausių moters-motinos darbų šiame pasaulyje? Ar yra už jį prasmingesnių? 
Apie tai TEISMAI.LT ir kalbino tylų, kuklų, darbštų žmogų, elegantišką ir šiek tiek paslaptingą 
moterį, kurią dėl savo išskirtinumo visad norisi nulydėti žvilgsniu, – Eglę PAJARSKIENę.



Sigita JAcINEVIČIENĖBALTADUONĖ 
Vilniaus apygardos administracinio teismo padėjėja  
ryšiams su visuomene

Mokytis apsimoka

Vilniaus apygardos administraciniame teisme E. Pajarskie-
nė dirba jau 14 metų. Ji yra viena seniausių (ne amžiumi) 
darbuotojų, prisimenančių teismo kūrimosi metus, jo 
augimo etapus. Beveik aštuonerius metus ji dirbo teismo 
posėdžių sekretore. Pastaruosius šešerius ji – raštinės 
vyriausioji specialistė, kuriai patikėtas labai atsakingas 
darbas – bylų skirstymas teisėjams, naudojantis bylų 
skirstymo moduliu.  

nei koks rykštės ar diržo skonis, nei kaip skamba pakeltas 

mamos balsas. žinių, mokslo siekis jos tėvų namuose buvo 

prioritetinis. Būtent iš savo namų ji atsinešė supratimą, kad 

viena didžiausių žmogaus vertybių – geras išsilavinimas ir 

intelektas. Savo vaikams ji niekad nesistengė aiškinti ar įrodi-

nėti, kad mokytis reikia, kad mokytis apsimoka, nes tai duos 

gausų derlių. Dabar 24-erių Ieva ir devyniolikmetis Mantas 

augo aplinkoje, kurioje tai buvo savaime suprantama. nuo 

pat lopšio Eglė savo vaikams skaitė pasakas, o paūgėję jie pa-

tys pradėjo skaityti daug ir įvairios literatūros. nors abu – ir 

Ieva, ir Mantas – pasirinko studijuoti tiksliuosius mokslus, jie 

labai mėgsta grožinę literatūrą, kaip, beje, ir pati Eglė, knygų 

skaitymą laikanti vienu svarbiausių ir maloniausių laisvalaikio 

užsiėmimų. 
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Eglės profesija nesusijusi su teise, ji – ekonomistė-inži-
nierė. Gimusi Vilniuje, medikų šeimoje, Eglė taip pat buvo 
pavyzdinga ir stropi mokinė, kaip ir jos sūnus. Vidurinę mo-
kyklą ji baigė labai gerai, su vos vienu ketvertu (pagal pen-
kiabalę sistemą), o studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos 
fakultete – su pagyrimu. Su būsimuoju savo vyru Dainiumi 
ji susipažino viename studentų vakarėlyje. Eglės išrinktasis 
studijavo Vilniaus universitete fiziką. Susituokė ir štai jau 
26 metus yra kartu. 

Gimus vaikams, Eglė savo profesinę karjerą (ji dirbo 
programuotoja banke) atidėjo ateičiai, nes būti šalia savo 
mažylių jai atrodė svarbiausia misija. Dukrą Ievą ji augino, kol 
jai suėjo 8-eri, o sūnų Mantą – iki ketverių, nepatikėdama 
atžalų nei vaikų darželiams, nei auklėms. Ji, vienturtė dukra, ir 
pati taip buvo užauginta – meilėje ir ramybėje, nežinodama, 

Svajonė virto tikrove

Eglė prisimena, kaip sūnus Mantas dar aštuntoje klasėje 
vis pasvajodavo, kad norėtų studijuoti pačiame geriau-
siame universitete Europoje – kembridže arba oksforde. 
Jis aktyviai dalyvaudavo visose informatikos olimpiadose 
kartu su gerokai už save vyresniais ir tapdavo nugalėtoju. Ir 

ne tik informatikos olimpiadose – praėjusią vasarą vyku-
sioje respublikinėje filosofų olimpiadoje jis taip pat laimėjo 
aukso medalį. 

Svajonė realizavosi – pernai lapkritį Mantas išlaikė 
oksfordo universiteto stojamąjį matematikos egzami-
ną, o gruodžio mėnesį jis jau buvo pakviestas į pokalbį 
oksforde. Po šio pokalbio vaikinas gavo atsakymą, kad 
oksfordo universitetas įsipareigoja jį priimti studijuoti, jei 
abitūros egzaminų vidurkis bus ne mažesnis nei devyni 
balai. Mantas viršijo šį reikalavimą – tapo vieninteliu 
šalyje šių metų šimtukininku ir buvo pakviestas studijuo-
ti kompiuterių mokslą oksfordo universitete, Šv. Hugo 
koledže. Tad rugsėjo 1-ąją (beje, tądien gimusi šimtuki-
ninko mama) Eglė išlydėjo Mantą į angliją. ar grįš baigęs 
mokslus į Lietuvą, Eglė nebando spėlioti – bus taip, kaip 
turi būti.

„Mantas dar aštuntoje klasėje vis pasvajodavo, 
kad norėtų studijuoti pačiame geriausiame universitete Europoje, 

[...] ir svajonė realizavosi.“

Ne žodžiais, o pavyzdžiu

Dukrą Ievą išleidusi į mokyklą, Eglė pradėjo dairytis darbo. 
Taip jau susiklostė, kad tik prieš metus „gimusiam“ Vilniaus 
apygardos administraciniam teismui labai reikėjo posėdžių 
sekretorės. kadangi darbas su dokumentais Eglei visad buvo 
prie širdies, ji netruko perprasti šio nelengvo darbo subtilu-
mus ir tapti viena geriausių ir pavyzdingiausių darbuotojų 
teisme. Pasak E. Pajarskienės, savo darbą reikia dirbti su meile, 
tuomet jis neatrodys sunkus, o darbo diena nebus per ilga.   

„Vaikus reikia auginti ne moralais, ne žodžiais, o savo 
pavyzdžiu. niekad primygtinai nepiršome jiems savo tiesų, 
stengėmės bendrauti kaip lygus su lygiu – be didaktikos, 
puikavimosi savo gyvenimiška patirtimi. niekad nesame 
pakėlę prieš juos balso. nesikišome į jų pasirinkimus, su 
kuo draugauti, kaip praleisti laisvalaikį, kokią profesiją rink-
tis“, – paklausta, kaip auklėjo savo vaikus, pasakoja Eglė. 

Dukra Ieva, labai gerais pažymiais baigusi gimnaziją, 
studijavo ekonomiką Stokholmo aukštosios ekonomikos 
mokyklos Rygos filiale. Gavusi šios aukštosios mokyklos 
diplomą, grįžo į Lietuvą ir dabar dirba vienoje verslo konsul-
tavimo įmonėje Vilniuje.  

„Savo darbą reikia dirbti 
su meile, tuomet jis 
neatrodys sunkus, 
o darbo diena nebus per ilga.“

„Vaikus reikia auginti  
ne moralais, ne žodžiais,  
o savo pavyzdžiu.“

Mantą Pajarską, vienais dešimtukais baigusį Vilniaus licėjų, sveikino Lietuvos Premjeras algirdas Butkevičius, švietimo ir mokslo ministras  
Dainius Pavalkis. Mantas Pajarskas šią vasarą tapo ir pasaulinės informatikos olimpiados bronzos medalio laimėtoju  
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Audrius CininAs, 
Vilniaus apygardos teismo teisėjas. 
keliavome norėdami susipažinti su norvegijos teismų patir-
timi ryšių su visuomene srityje. Uždaviniai, kuriuos sprendžia 
norvegijos teismai, sunkiai palyginami su iššūkiais Lietuvos 
teismams. Pirmiausia – pasitikėjimas teismais. norvegijos 
teismai yra viena didžiausią pasitikėjimo reitingą turinčių 
institucijų šalyje. Ir nors šis reitingas svyruoja, tačiau, kiek ma-
čiau apžvalgas, niekada nebuvo taip, kad teismais pasitikėtų 
mažiau nei 60 proc. gyventojų. Lietuvos teismų reitingai irgi 
kyla – tai faktas. Tačiau iki norvegijos rodiklių mums dar toli. 
Vadinasi, ryšių su visuomene srityje Lietuvos teismų laukia 
didesni iššūkiai. antra, toje šalyje visiškai kitoks žiniasklaidos 
mentalitetas. norvegijoje nebūna žiniasklaidos kampanijų 
prieš vadinamuosius kontroversiškus sprendimus ir juos priė-
musius teisėjus. norvegijos teismų administracijos vadovo 
paklausus, kokių veiksmų jie imasi žiniasklaidoje pasirodžius 
agresyvioms publikacijoms, nukreiptoms prieš teismų spren-
dimus ir teisėjus, pašnekovas nesuprato klausimo. Pasak jo, 
toks elgesys nebūdingas net ir bulvarinei spaudai. Trečia, 
kalbant apie teisėjų-atstovų spaudai norvegijoje patirtį, 
didžiausias iššūkis buvo, be abejonės, a. B. Breiviko byla. 
komunikacijos srityje norvegai susitvarkė puikiai. Tačiau susi-
darė bendras įspūdis, kad žiniasklaida labiau linkusi bendrau-
ti ne su teisėjais-atstovais spaudai, kurie kolegų sprendimus ir 
įvykius jų procesuose paprastai komentuoja labai rezervuo-

KeLIONėS į NORVeGIją įSPūDŽIAI: 
„MES SužAVėTI NOrVEgAIS,
 jIE – MuMIS“

Rugsėjo 8-12 d. grupelė Lietuvos teismų atstovų spaudai ir pora teisėjų (iš viso – 11 žmonių) 
lankėsi Trondheimo ir Oslo miestuose. Tikslas buvo susipažinti su Norvegijos teismų sistema, o 
ypač – sužinoti, kaip šios šalies teismai komunikuoja su visuomene ir žiniasklaida. Ši galimybė 
atsirado Nacionalinei teismų administracijai įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo 
lėšomis finansuojamą programą „Efektyvumas, kokybės ir skaidrumas Lietuvos teismuose“.
Šiame straipsnyje skaitykite vizito įspūdžius kai kurių keliavusiųjų lūpomis. Vieni dalinsis 
žodžiais, kiti – vaizdais. 

tai, o tiesiogiai su bylas nagrinėjančiais teisėjais (jei pastarieji 
linkę bendrauti) arba su procesų dalyviais. ko gero, Lietuvoje 
teismų ir nacionalinės teismų administracijos kontaktai su 
žiniasklaida bei jų intensyvumas ne blogesnis, o gal ir geresnis 
nei norvegijoje. Grįžtant prie teisėjų-atstovų spaudai, kurie 
nuo kitų metų atsiras ir Lietuvoje, sunku prognozuoti, kiek 
jų veikla bus naudinga teismų sistemai ir įdomi žiniasklai-
dai. Daug kas priklausys nuo pačių teisėjų motyvacijos ir 
patirties. Prognozuoti pagal norvegijos modelį sunku, nes 
gyvename šalyje, kur didelės dalies žiniasklaidos mentalitetas 
visiškai kitoks, o teismai dar turi daug nuveikti, kad pasitikėji-
mas jais būtų toks, kokio jie verti.

Živilė JokimAitė-DolgiCh, 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovė spaudai. 
Bendraujant su norvegijos teismų atstovais be galo 
liūdna buvo girdėti, kad Lietuva ir jos piliečiai vis dar yra 
tarp tų valstybių, kurios duoda daugiausiai darbo nor-
vegijos teismams ir prisideda prie kalėjimų perpildymo, 
tačiau labai smagu buvo pajusti ir mūsų privalumus: 
Lietuvos teismų sistema ir ją aptarnaujantis aparatas vei-
kia gerai, komunikacija vyksta sklandžiai ir sistemiškai, o 
tai duoda puikių rezultatų – pasitikėjimo teismais kreivė 
kyla. Mes galime būti pavyzdžiu užsienio valstybėms. 
Esame kupini idėjų ir naujovių, kuriomis liko sužavėti 
norvegai.

Jolita guDelienė, 
Panevėžio apygardos teismo atstovė spaudai. 
nustebino oslo miesto teismo pastatas – jis visiškai nepri-
mena griežtos institucijos, priešingai – jame daug erdvės, 
paveikslų, šviesių spalvų, vazoninių gėlių. ant pastato 
stogo – nuostabi terasa su oslo vaizdais; tai puiki vieta dar-
buotojams „pravėdinti galvą“, išgerti kavos puodelį. Ir kokia 
kelionė be nuotykio? Maniškį būtų galima pavadinti taip – 
lagaminas, nutaręs savarankiškai pakeliauti po pasaulį. aš 
aplankiau tik Trondheimą ir oslą, o štai mano lagaminas 
pabuvojo ne tik norvegijoje, bet aplankė ir ženevą, atsipū-
tė Heraklione ir spėjo pasidairyti po Stokholmą. nepaisant 
to SaS-puiki kompanija, ačiū jiems už grąžintą paklydėlį iš-
braukiam ir parašome: Paklydėlis visgi namo grįžo. na o šis 
nutikimas tikrai neužgožė įsimintos ir naudingos kelionės, 
kurios metu kilo naujų idėjų, kurias jau dabar bandome 
realizuoti Lietuvos teismuose.

Vytautas JončAs, 
šiaulių apygardos teismo atstovas spaudai. 
Mano manymu, šis dviejų šalių projektas yra labai vykęs 
pirmiausia dėl to, kad abi pusės jam puikiai pasiruošė. nor-
vegijos patirtis tikrai pasitarnaus ir mūsų teismams. Mes 
Šiaulių apygardos teisme jau pradėjome įgyvendinti tai, ką 
pamatėme šiame civilizacija dvelkiančiame Šiaurės Euro-
pos krašte. Pradėjome nuo nesudėtingų, bet labai svarbių 
dalykų: ir pas mus kiekvienoje posėdžių salėje kiekvienam 
proceso dalyviui skirtoje darbo vietoje atsirado geriamasis 
vanduo, indai, servetėlės. Tai liudija požiūrį į žmogų apskri-
tai. Ir patiems netikėta buvo pamatyti, kad žmonės tai labai 
teigiamai įvertino. žinoma, tai tik pradžia. Pats įsitikinau, 
kad vykome į mums pagalbos ranką ištiesusią šalį tikrai 
dirbti, semtis patirties. norvegai neblogai susipažinę su 
mūsų problemomis, o mes žinome, kokia jų patirtis mums 
pravers labiausiai. 

kristina Petrošienė, 
Lietuvos apeliacinio teismo atstovė spaudai. 
Man asmeniškai itin įstrigo norvegijos žmonių ramybė, 
orumas, paslaugumas ir pagarba kiekvienam šalia esan-
čiam. Tai atsispindi ir jų institucijų darbuotojų požiūryje 
į lankytojus ir vieni kitus. Teismuose žmonėms sudarytos 
maksimaliai patogios ir jaukios sąlygos, naudojamos mo-
dernios technologijos, o, pavyzdžiui, oslo miesto teisme 

įrengtos specialios patalpos, kuriose dirba savanoriai. Jie 
stengiasi padėti žmonėms, kurie atvyksta į teismą dalyvauti 
teismų procesuose, susigaudyti: aptaria salės išdėstymą, 
papasakoja, kas kur sėdi ir kur sėstis tam žmogui, paaiškina, 
kaip vyks posėdis, išklauso, jei asmeniui neramu ar baisu 
laukti posėdžio, pabūna šalia. Tai savotiška psichologinė 
parama – juk bet kam teisme nejauku. Imponavo pačių 
teismų ir norvegijos nTa darbuotojų požiūris į savo darbą, 
pvz., išgirdau, kad atvirų durų dienos ne tik padeda lanky-
tojams geriau pažinti instituciją, bet ir leidžia patiems dar-
buotojams didžiuotis savo darbu ir darboviete. Pagalvojus, 
juk iš tiesų tai – tik požiūrio klausimas. Visose institucijose, 
kuriose lankėmės, įrengtos specialios erdvios ir patogios 
patalpos darbuotojų poilsiui ar neformaliam bendravimui. 
oslo teisme ir nTa, kuri įsikūrusi Trondheime, šios erdvės 
yra ant stogų. Jie išpuošti pačių darbuotojų prižiūrimo-
mis gėlėmis, ten galima valgyti pietus, skaityti pertraukos 
metu, bendrauti, rengti seminarus, šventes ir pan. Vidinę 
institucijų komunikaciją mums pristatė ne tik kaip būtiną 
priemonę geresniam darbui, bet ir darbuotojų motyvacijos 
būdą. norvegijos visuomenė teismais ganėtinai pasitiki, 
greičiausiai taip yra todėl, kad šioje šalyje apskritai vyrauja 
aukštas pasitikėjimas savo valstybe. Pabrėžiama, kad beveik 
nėra arba yra labai žemas politinis kišimasis į teismų veiklą 
ar politikų reiškiama kritika, akcentuojamas skaidrumas ir 
ryšys su visuomene ar vietos bendruomenėmis. kalbant 
apie teismų viešuosius ryšius akcentuojamas ne tikslas 
sukurti geresnį teismų įvaizdį, o geresnis visuomenės infor-
muotumas apie teismų veiklą. Labai svarbi mediacija ir ki-
tos taikinimo procedūros, neatitrūkimas nuo visuomenės. 
norvegijos teismuose puikiai ir sklandžiai veikia „media 
judges“ institutas, kai svarbiausiais teismo veiklos klausi-
mais su žiniasklaida kartais bendrauja tam tikras specialiai 
paskirtas teisėjas spaudai. Beje, norvegijoje nėra mirties 
bausmės, o visuomenė jos ir nereikalauja. net garsiojoje 
Breiviko byloje... norvegijos teismai ir susijusios institucijos 
aktyviai išnaudoja socialinę mediją, todėl šioje srityje mūsų 
šaliai reikėtų pasistengti.

kęstutis ButVyDAs, 
Klaipėdos miesto apylinkės teismo atstovas spaudai.  
Buvo įdomu per tas kelias dienas įsilieti ir tapti kitokios 
visuomenės dalimi. Mane sužavėjo žmonių paprastumas 
bendraujant, o prieš jų sportinį aktyvumą, kai aplink 
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matai gausybę bėgikų ir dviratininkų, belieka žemai 
nulenkti galvą. Platų šypsnį kėlė ir šmaikštūs bei origina-
lūs kelio ženklai, pvz., įspėjimas apie galimas vagystes iš 
automobilių. žinoma, džiaugiuosi gavęs galimybę iš arti 
pamatyti norvegijos teismų komunikacijos darbą. Tačiau 
lygindamas jį su analogiška veikla Lietuvoje neabejoda-
mas galiu pagirti ir mūsų šalies atstovus. Inicia tyvomis, 
kūrybiškumu, įdedamo darbo kiekiu mes tikrai nenusilei-
džiame kolegoms iš Skandinavijos.

P. S. norvegijoje supratau, ką reiškia gyventi ne krepši-
nio šalyje. kai stebėjome Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
varžybas su JaV rinktine pasaulio čempionate, o vietiniai 
gyventojai ramiai sau vakarojo, pasijutau, lyg žiūrėčiau ne-
sėkmingai pasibaigusių rungtynių pakartojimą arba tiesiog 
žaidimą, kurio niekas nesupranta. 

gintarė VėŽelytė, 
Kauno apygardos teismo atstovė spaudai. 
Lietuviai galėtų iš šios šalies pasimokyti tolerancijos ir 
pagarbos žmogui, žiniasklaida – pagarbos teismams, teisė-
jams, jų sprendimams. žiniasklaida norvegijoje ne kriti-
kuoja teismų sprendimus, o priima juos kaip teisingumo 
įvykdymo išraišką. norvegai teigė, kad niekada straipsniuo-
se nerašoma neigiama informacija apie bylą nagrinėjusius 
teisėjus, jie niekada nebuvo viešai pažeminti, sukritikuoti ar 
apšmeižti. Prie to, manau, prisideda ir tai, kad kartu su tei-
sėjais dirba visuomenės atstovai (tarėjai). Pagarba žmogui, 
jo teisėms ir laisvėms atsispindi ir teismuose, kur savanoriai 
dirba su liudytojais, nukentėjusiaisiais, padeda prieš po-
sėdžius jiems nusiraminti, paaiškina, kokia bus posėdžio 
tvarka. Suimti asmenys į posėdžius atvedami ir sėdi ne spe-
cialiai tam posėdžių salėse įrengtose uždarose patalpose, o 
kaip eilinė bylos šalis – šalia savo gynėjo. Teigiamą santykį 
tarp visuomenės informavimo priemonių atstovų ir teismų 
galima paaiškinti taip pat tuo, kad teismuose sudarytos vi-
sos sąlygos dirbti žurnalistams: vykstant rezonansinei bylai 
posėdis gali būti transliuojamas gyvai, o Lietuvoje neretai 
kyla konfliktai, kai prieš posėdžius paprašoma išjungti ka-
meras, mikrofonus. Taip pat kai kuriose norvegijos teismų 
posėdžių salėse įrengtos specialios vietos žurnalistams, kur 
jie gali laisvai dirbti kompiuteriais. nustebino mažas teismų 
atstovų spaudai skaičius, tačiau, susipažinus su teismų 
sistemos veikla, galima šį reiškinį logiškai paaiškinti – nor-
vegijoje mažesnis nusikalstamumas ir bylų skaičius, įskai-

tant ir rezonansines, visuomenę dominančių bylų taip pat 
mažiau. norvegijoje labiau skatinamas piliečių domėjimasis 
teismais, jų veikla. Jau nuo mažų dienų mokiniai vedami 
į teismus mokyklos iniciatyva ir be atskiro kvietimo. oslo 
teismo atstovė teigė, kad teismo interneto svetainėje mo-
kyklos pačios noriai registruojasi vizito į teismą ir mokinių 
grupių jie sulaukia kiekvieną savaitę. 

Apie Norvegijos teismus sužinojome: 

3 norvegijoje nėra konstitucinio Teismo. konstitucingu-
mą tikrina paprasti teisėjai.

 Tik apie 6 proc. visų bylų patenka į teismus. kitose 
ginčo šalys paprastai susitaiko. 

3 Teismuose dirba nuolatiniai ir laikini teisėjai, tam 
tikrose bylose – teisėjai-ekspertai, tarėjai, prisiekusieji 
(prisiekusiųjų teismas galimas tik apeliacijoje ir tik kai 
gresia griežtesnė negu 6 m. laisvės atėmimo bausmė). 
Būti teismo tarėju – labai garbinga pareiga.

3 Taikinimo institutas norvegijos teisinėje sistemoje yra 
labai svarbus. Visose civilinėse bylose pirmiausia vyksta 
taikinimo procedūros, tik po to bylos patenka į pa-
prastus teismus. civilinėse bylose labai svarbus teisėjo 
aktyvumas ir mediacija.

3 Baudžiamosiose bylose asmeniui prisipažinus byla nag-
rinėjama supaprastinta procedūra, ją nagrinėja vienas 
teisėjas. Bylos nagrinėjimas gali trukti pusę valandos. 

3 Mediacija praktikuojama visuose apylinkių ir apeliaci-
niuose teismuose – taip pigiau, greičiau, individualiau 
šalims. Visuomenėje tai gana populiaru – win-win-win 
situacija, t. y. laimi visi. Tačiau kalbėdami apie mediaciją 
norvegai pabrėžia, kad reikia tinkamai parinkti bylas, 
kuriose galima mediacija.

3 apeliaciniuose teismuose dirba bylų atrankos komite-
tai. atmetant bylą tokį sprendimą būtina motyvuoti. 
atmesti negalima, jei apeliuojama dėl ilgesnės nei 
6 metų bausmės. Tokias bylas paprastai nagrinėja 3 tei-
sėjai ir 4 tarėjai, taip pat gali nagrinėti 10 prisiekusiųjų 
ir 3 teisėjai baudžiamosiose bylose, kai asmeniui gresia 
ilgesnis negu 6 m. įkalinimas. 

3 aukščiausiasis Teismas unifikuoja, plėtoja, aiškina 
įstatymą. Jame dirba 19 teisėjų ir pirmininkas. Bylas 
nagrinėja 5 teisėjai. atrankos komitetas susideda iš 
3 teisėjų, senatas – iš 11 teisėjų. Būna plenarinė sesija. 
Praktikuojamas žodinis procesas, kolegijos nevertina 
asmenų kaltės. 
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