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Redakcijos žodis

Rūta Mrazauskaitė, teisininkė

Paskutiniame praėjusiųjų metų TEISMAI.LT 
numeryje kalbintas Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas prof. Rimvydas Norkus 
tuomet pasidžiaugė: „Pasitikėjimas teismais 
sugrąžintas.“ Iš tiesų po daugiau nei 
dešimtmečio pastangų tyrimai pradėjo 
rodyti, jog visuomenės pasitikėjimas 
teismais ėmė augti. Tačiau jau pirmajame 
šių metų žurnalo numeryje kalbėjome apie 
tai, ką teismų sistemai ir pasitikėjimui ja 
reikš Lietuvą šią žiemą sukrėtęs teisingumo 
sistemos skandalas. 

Skaidrumo ir pasitikėjimo jokia organizacija 
negali susikurti amžiams. Tai kasdienis 
procesas tol, kol organizacija gyvuoja. 
Visuomenė kiekvieną dieną vertina, 
kokia informacija apie tą organizaciją yra 
prieinama, ar lengva ją suprasti. Vis dėlto 
turbūt svarbiausia yra tai, kad mes visi 
nuolatos vertiname ir konkrečias istorijas, 
organizacijos veiklos rezultatus. 

Be abejo, komunikacija, ypač krizių 
akivaizdoje, labai svarbi – ji gali padėti 
suvaldyti krizės efektą ir užtikrinti, kad 
informacijos apie konkretų įvykį ar skandalą 
pateikimas nepadarytų dar daugiau žalos, 
nei daro pats įvykis. Tyrimai rodo, kad, 
pavyzdžiui, visuomenės įsitikinimas, jog tam 
tikra institucija yra labai korumpuota, lemia 
žmonių elgesį susidūrus su ta institucija, 
tad netinkamai suvaldyta komunikacija 
apie vieną korupcijos bylą gali turėti realų 
poveikį korupcijos lygiui visoje institucijoje. 
Kaip pastebi šiame numeryje kalbinamas 
komunikacijos ekspertas Kęstutis Gečas, 
„svarbiausia suvokti, kad komunikacija negali 
kompensuoti pasitikėjimo trūkumo, jeigu pati 
organizacija savo elgesiu pasitikėjimo nekuria 
ar net jį griauna“.  

Tai, ar žmonės laiko organizaciją skaidria, 
ar ja pasitiki, priklauso nuo daugelio 
veiksnių. Jokio visiems atvejams tinkančio 
organizacijų skaidrumą ir pasitikėjimą 
keliančio recepto nėra. Informacijos apie 
organizaciją pateikimas ir jos aiškumas, realūs, 
komunikaciją atitinkantys pačios organizacijos 
veiksmai, tinkamas skaidrumo rizikų  
valdymas – visa tai tėra gana bendros 
kategorijos. Priklausomai nuo pačios 
organizacijos tipo ir net laikmečio, greta 
jų gali tekti įgyvendinti labai skirtingas 
priemones. Teismų sistemos atveju visa 

tai turi būti kuriama atsižvelgiant į tai, kad 
žmonės, pasitikintys teismų sistema, ją turi 
suvokti kaip teisingą. Šiame žurnalo numeryje 
kalbinamas Vilniaus universiteto Filosofijos 
fakulteto profesorius dr. Gintautas Valickas, 
pristatęs monografiją „Teisėjų elgesio ir 
įvaizdžio socialinė percepcija“, įvardija, kokie 
veiksniai, remiantis moksliniais tyrimais, 
labiausiai lemia suvoktą teisingumą. 

Rasti konkrečius skaidrumo ir pasitikėjimo 
receptų ingredientus padeda moksliniai 
tyrimai, tendencijų stebėjimas, tačiau bene 
svarbiausia – drąsa ir pasiryžimas išmėginti 
naujus metodus. Taip atsirado drąsių verslo 
lyderių, kurie nusprendė pamėginti kurti 
pasitikėjimą savo organizacija viešindami 
informaciją apie sumokamus mokesčius ir 
socialinę atsakomybę, politikų ir valstybės 
tarnautojų, kurie nutarė rinkėjams už 
savo veiklas atsiskaityti ne tik įprastomis 
priemonėmis, bet ir pranešdami apie savo 
susitikimus su įvairiomis interesų grupėmis 
bei teikdami savo neformalias veiklos 
ataskaitas socialiniuose tinkluose viešam 
žmonių teismui. 
Praėjusiame TEISMAI.LT numeryje JAV 
profesorė Martha Minow pasakojo, kad kai 
kurie JAV teisėjai pasitelkė viešbučių verslo 
atstovus siekdami suprasti priežastis, kodėl 
žmonės viešbučiuose pasijunta kaip namie. 
Tikimasi šią patirtį pritaikyti teismuose, kad 
atvykę žmonės čia geriau jaustųsi ir labiau jais 
pasitikėtų.
Teismams, kaip ir kitoms organizacijoms, 
savojo skaidrumo ir pasitikėjimo recepto 
teks ieškoti nuolatos, o jis keisis bėgant laikui, 
keičiantis socialinėms normoms, tobulėjant 
technologijoms ir kintant visuomenės 
lūkesčiams. Šiame numeryje kartu su 
mokslininkais, teisėjais, komunikacijos 
specialistais ieškome, kokie tie ingredientai 
galėtų būti šiandien ir ko reikia, kad savo 
profesijų lyderiai nebijotų eksperimentuoti. 
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Ramūno Danisevičiaus fotografijų parodos „Teisingumo namai“ nuotrauka.
Kauno apygardos teismas
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Pradėkime nuo aktualijų: birželio 
pradžioje baigėte NTA direktorės 
kadenciją. Kaip Jus pakeitė ši darbo 
patirtis? Kaip vertinate nuveiktus 
darbus?
Teismų sistemoje dirbau 20 metų. Skirtinguose 
teismuose einant įvairias pareigas teko ne 
tik dirbti teisinį darbą padedant teisėjams 
pasiruošti nagrinėti bylas ir rengiant procesinių 
sprendimų projektus, bet ir įsitraukti į 
administracinę ir vadybinę veiklą dirbant 
teismo pirmininko komandoje, taip pat 
einant kanclerio pareigas. Tad į NTA atėjau 
suvokdama, kaip veikia teismų sistema, kokie 
teismų poreikiai ir lūkesčiai. 

Vis dėlto buvo ir daug naujų iššūkių. NTA 
veikla apima visus teismus, teismų savivaldos 
sistemą, daug veiklos sričių, pradedant 
teismų statistinių rodiklių analize, teisinėmis 
išvadomis, teismų savivaldos institucijų darbo 
užtikrinimu, teisėjų mokymų organizavimu ir 
baigiant teismų informacinių sistemų plėtra 
bei priežiūra ar teismų pastatų statyba ir 
remontais. Tad prireikė persiorientuoti, 
mąstyti ir spręsti įvertinant platesnį kontekstą, 
dirbti įvairių sričių profesionalų komandoje. 

Nebuvo lengva ir dėl to, kad sau kėliau 
nemažus tikslus, turėjau ambicijų pasiekti, jog 
NTA aktyviai dalyvautų teisėkūros procesuose, 
būtų matoma ir girdima kitų institucijų, žinotų 
visų ir kiekvieno teismo atskirai problemas, 
poreikius, lūkesčius, skaidriai ir efektyviai 
skirstytų teismams skiriamus išteklius. Didelį 
dėmesį skyriau naujoms iniciatyvoms ir 
projektams, kad būtų stiprinamas visuomenės 
informavimas, didinamas pasitikėjimas teismais, 
plečiamos galimybės naudotis elektroniniais 

įrankiais, gerinant klientų aptarnavimą ir 
teismo proceso kokybę. 

Svarbi šio darbo dalis susijusi su  
komunikacija – organizuojant įvairią veiklą, 
renginius, pristatymus ir vizitus suteikti 
informacijos, kas mes esame, kokį darbą 
atliekame, užmegzti bendradarbiavimo ryšius. 
Ne mažiau svarbu buvo nuolat tiesiogiai 
bendrauti su teismų atstovais, kad išgirstum ir 
būtum išgirstas. 

Žvelgdama atgal matau, kad šie darbai kainavo 
daug pastangų, energijos, jėgų, laiko, tačiau tą 
laikotarpį vertinu kaip neįkainojamą patirtį. Tai 
buvo profesinio ir asmeninio augimo laikas.  

Iš tiesų man pats didžiausias šio darbo atlygis 
– bendravimas su teismuose ir NTA dirbančiais 
žmonėmis. Galime didžiuotis teismų sistemoje 
turėdami geriausių teisės profesionalų, puikių 
lyderių, ambicingų ir iniciatyvių žmonių. Mane 
kasdien įkvėpdavo NTA kolegos – motyvuoti, 
siekiantys bendrų tikslų, nenuleidžiantys 
rankų, turintys idėjų, nuolat ieškantys 
naujų sprendimų. Dirbant komandoje su 
tokiais žmonėmis, privalu ir sau nuolat kelti 
ambicingus tikslus, tobulėti.  

Užsiminėte, kad teismų sistemoje 
esate beveik 20 metų. Kaip gimė 
Jūsų susidomėjimas teise? Kas 

Jus atvedė į šią sistemą, kodėl 
pasirinkote būtent šį kelią? 
Nemeluosiu sakydama, kad apie teisininko 
profesiją svajojau nuo vaikystės. Vaikystėje 
kaip ir daugelis vaikų mąsčiau apie 
suprantamesnį kelią: antroje klasėje – turbūt 
mokytojos, trečioje – jau gydytojos, dar 
vėliau – gal architektės (šypsosi, aut. past.). 
Apsisprendimą stoti į Teisės fakultetą lėmė 
banalios priežastys – gerai besimokantys 
jaunuoliai dažniausiai rinkosi paklausiausias 
specialybes, į kurias didžiausi konkursai. 

Tikrąjį susidomėjimą teise pajutau gerokai 
vėliau – gal paskutiniuose kursuose, kai 
pradėjau dirbti tuometinėje Valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų ministerijoje, teko 
taikyti teisės normas steigiant Vyriausybės 
atstovų apskrityse tarnybas, vykdant viešuosius 
pirkimus ir pan. 

Baigusi studijas, jau turėdama pusantrų 
metų darbo patirties, buvau pakviesta 
prisijungti prie naujai įsteigto Aukštesniojo 
administracinio teismo komandos, 
vėliau jį reorganizavus dirbau Lietuvos 
vyriausiajame administraciniame teisme. Tai 
buvo neįkainojama patirtis, nes turėjome 
galimybę dalyvauti kuriant administracinių 
teismų sistemos pagrindus, formuojant 
administracinės teisės taikymo praktiką, 
pradedant taikyti Europos Sąjungos teisę 
konkurencijos, muitų ir kitose srityse. Vėliau 
kaupiau patirtį kitose teisminėse  
institucijose – Konstituciniame Teisme, 
Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, o 
2013-aisiais pradėjau dirbti NTA.

Reda Molienė: iššūkiai 
netrukdo žengti į priekį
Lina Lapėnaitė,
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus komunikacijos specialistė

Šiuolaikiška, įžvalgi ir profesionali – šitaip galima apibūdinti Redą 
Molienę. 6 metus Nacionalinei teismų administracijai (NTA) vadovavusi 
ir šią vasarą kadenciją baigusi teisininkė teismų sistemoje dirba jau 
20 metų. Šiandien ji neabejoja: Lietuvos teismai yra pavyzdys kitoms 
šalims, o poreikis tęsti pradėtus darbus, judėti į priekį bei neprarasti 
entuziazmo yra būtinas. Išskirtiniame TEISMAI.LT interviu – pokalbis 
apie svarbiausius pokyčius teismų sistemoje, pasiekimus, išbandymus ir 
nuveiktus darbus.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Man pats didžiausias šio 
darbo atlygis – bendravimas 
su teismuose ir NTA 
dirbančiais žmonėmis.  
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Ar galėtumėte paprastai papasakoti, 
koks yra NTA vadovo darbas? 
Apibūdinant šį darbą keliais žodžiais būtų 
galima pasakyti, kad tai yra be galo įdomus, 
daug sričių apimantis, dinamiškas, vadybinių 
ir komunikacinių įgūdžių reikalaujantis ir kartu 
daug galimybių suteikiantis darbas. Žinoma, 
negalima nepaminėti didžiulės atsakomybės, 
drąsos priimti sprendimus, kurie neretai 
sulaukia ir kritikos, atvirumo bendradarbiauti ir 
bendrauti, žinojimo, kaip veikia kitos valdžios, 
suvokimo, kas vyksta politiniame lauke. 

Grįžkime prie teismų. Kaip, Jūsų 
akimis, per pastaruosius metus 
keitėsi teismai? 
Aplinkybės ir gyvenimas diktuoja natūralius 
pokyčius. Per pastaruosius metus įvyko 

nemažai ir institucinių, ir organizacinių pokyčių 
teismų sistemoje. 

Lietuvos teismai yra matomi ir pastebimi 
Europoje dėl savo vykdomų iniciatyvų.  Jau 
ketvirtus metus saugesnę psichologinę aplinką 
teismo proceso dalyviams šešiuose Lietuvos 
teismuose padeda užtikrinti kvalifikuoti teismo 
savanoriai. Ši idėja kilo supratus, kad žmogaus 
nuomonę apie teismą ir teisingumą formuoja 
ne tik galutinis teismo sprendimas, bet ir 
teismo proceso dalyvio jausena teisme, visa 
proceso eiga. 

Mūsų teismų savanorių patirtį, informacines 
priemones nukentėjusiesiems, liudytojams 
ir kitiems proceso dalyviams, virtualiąją 
teismo posėdžių salę, sudarančią galimybes 
kiekvienam besidominčiajam internete 
pamatyti, kaip vyksta procesas, koks yra 

kiekvieno dalyvio vaidmuo, Teisingumo 
kambarį kitų Europos valstybių teismai 
pripažįsta gerąja praktika, esame prašomi ja 
dalytis. Šios iniciatyvos jau antrus metus iš eilės 
Europos teismų tarybų tinklo idėjų mugėje 
įvertintos pirmąja vieta. 

Įgyvendinti tokias iniciatyvas padėjo 
Norvegijos finansinės paramos mechanizmas 
ir Europos Sąjungos suteiktos galimybės. Dėl 
Norvegijos programų turėjome galimybę iš 
arti pamatyti skandinavišką teismų sistemos 
ir elgesio su proceso dalyviais modelį, įgyti 
vertingos patirties kurdami saugesnį, atviresnį 
ir modernesnį teismą.  

Džiaugiuosi, kad pavyko sukurti efektyvią 
teisėjų mokymo sistemą, sudarančią galimybes 
kiekvienam teisėjui dalyvauti nacionaliniuose 
ir tarptautiniuose mokymuose. Nustatyti 
aiškūs ir objektyvūs atrankos į mokymus 
kriterijai, mokymo programos sudaromos 
įvertinant teisėkūros tendencijas, teisėjų 
išsakytus poreikius. Remiantis pažangių 
Europos valstybių patirtimi vis daugiau 
dėmesio skiriama bendriesiems gebėjimams 
ir įgūdžiams, padedantiems valdyti konfliktus, 
įveikti įtampą ir stresą, suprasti pažeidžiamų 
proceso dalyvių poreikius, bendrauti su 
žiniasklaida, stiprinti. Esame aktyvūs Europos 
teisėjų mokymo tinklo, Europos teisės 
akademijos partneriai, galime pasidžiaugti, 
kad Lietuvos teisėjai turi puikias galimybes 
dalyvauti tarptautiniuose mokymuose. 

Užsiminėte apie reikšmingus 
pokyčius ir darbus visoje teismų 
sistemoje. Kokius darbus atliko NTA 
kartu su teismais ir kokie dar yra 
likę?
Išskirčiau kelias kryptis. Kaip jau minėjau, 
įvyko nemažai institucinių, organizacinių, 
infrastruktūros pokyčių. Vienas iš 
jų – teismų stambinimas, pareikalavęs 
daug pastangų ir nuoseklaus tiesioginio 
bendradarbiavimo su teismais užtikrinant 
sklandų struktūrų pertvarkymą, teismuose 
dirbančių profesionalų išsaugojimą, tinkamą 
žmonių informavimą apie jų darbo sąlygų 
pasikeitimą ar darbo santykių nutraukimą. 
Svarbu buvo pasirengti bylų skirstymo, 
proceso organizavimo pokyčiams, užtikrinant 
nepertraukiamą informacinės sistemos 
veiklą. Praėjus metams nuo reformos atlikta 
stebėsenos analizė leidžia daryti išvadą, kad 

Atėję į bet kurią 
instituciją, taip pat ir į 
teismus, mes visų pirma 
tikimės, kad būsime 
išklausyti, mums bus 
suteikta informacija, su 
mumis bus pagarbiai 
elgiamasi.   

Reda Mol ienė

Lietuvos teismai yra 
matomi ir pastebimi 
Europoje dėl savo vykdomų 
iniciatyvų.   

Esminiai teismų reformos 
tikslai, pavyzdžiui, darbo 
krūvių skirtumų mažinimas, 
efektyvesnis išteklių 
valdymas, pasiekti.   
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esminiai teismų reformos tikslai, pavyzdžiui, 
darbo krūvių skirtumų mažinimas, efektyvesnis 
išteklių valdymas, pasiekti. Ši patirtis įgalina 
toliau analizuoti galimus teismų darbo 
optimizavimo variantus.

Žinoma, negalima nepasidžiaugti ir kitais 
svarbiais apčiuopiamais organizacinių 
infrastruktūros pokyčių rezultatais: platus 
teismuose taikomų elektroninių įrankių 
(elektroninės bylos, vaizdo konferencijos, 
automatinis susižinojimas su valstybės registrais 
ir pan.) spektras, leidžiantis teismams žengti 
kartu su pasaulinėmis tendencijomis, gerėjanti 
teismų infrastruktūra, modernesni archyvai, 
įrengti vaikų apklausos kambariai ir kt.

Man ne mažiau svarbūs yra ir ne tokie 
matomi, tačiau žmonių pasitikėjimą didinantys 
ilgalaikiai pokyčiai, kurie reikalauja keisti 
požiūrį į savo vaidmenį, atsakomybes, santykį 
su aplinka. Kalbu apie teismų sistemos 
skaidrėjimą, nepakantumą aplaidžiam darbui, 
aukštą organizacinę kultūrą, grindžiamą 
pagarba žmogui, bendradarbiavimu ir pagalba 
kolegoms.

Kai kalbame apie teismus, ko dažniausiai 
tikisi visuomenė? Kad teismai apgins 
žmogaus teises, operatyviai nagrinės bylas, 
tinkamai teiks paslaugas. Atėję į bet kurią 
instituciją, taip pat ir į teismus, mes visų pirma 
tikimės, kad būsime išklausyti, mums bus 
suteikta informacija, su mumis bus pagarbiai 
elgiamasi. Tad pastaruoju metu nemažai 
nuveikėme keldami sau aukštus teismų 
klientų aptarnavimo reikalavimus, gerindami 
proceso vedimo kokybę. Galime pasidžiaugti, 
kad visuose Lietuvos teismuose įdiegtas 
asmenų aptarnavimo standartas, darbuotojai 
tobulina savo įgūdžius. Didžiuojamės, kad 
teismuose užtikrinama psichologinė pagalba 
vykdant vaikų apklausas. Teismuose dirbantys 
profesionalūs psichologai kiekvienam vaikui, 
patekusiam į sudėtingą, emociškai sunkų 
baudžiamąjį procesą, padeda jaustis saugiau, 
patirti kaip įmanoma mažiau neigiamo 
poveikio ir streso. 

Daug darbo įdėta siekiant tinkamai paaiškinti 
visuomenei teismo sprendimų motyvus. 
Atrodytų, kad tai savaime suprantami 
dalykai, bet nėra paprasta teisininkų kalba 
parengtą sprendimą paaiškinti vartojant 
visiems suprantamus terminus ir tinkamai 

komunikuojant. Turime tikrai puikių pavyzdžių, 
kai stresinėje situacijoje atsidūrusiems 
susijaudinusiems nukentėjusiesiems, teisiamųjų 
artimiesiems ir kitiems proceso dalyviams 
teisėjai po posėdžio skiria laiko ir dar kartą 
paaiškina, kokia yra sprendimo esmė ir 
kodėl toks sprendimas priimtas. Taip pat vis 
daugiau teisėjų ir teismų vadovų nevengia 
prieš televizijos kameras paaiškinti sprendimų 
didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusiose 
bylose. Teismų iniciatyva jau nuo praėjusių 
metų vasaros galima filmuoti teisėjo skelbiamą 
sprendimą. 

Šios iniciatyvos sulaukia kitų šalių kolegų 
dėmesio, nes atvirumo poreikį jau tenka 
pripažinti net ir tų valstybių, kurios šiuo 
atžvilgiu iki šiol laikėsi konservatyvios politikos, 
teisėjams. 

Taigi tam tikrose srityse į priekį judame labai 
greitai ir jau pasiekėme puikių rezultatų. Tad 
verta toliau ieškoti vidinių išteklių, entuziazmo 
ir būdų žvelgti į priekį, veikti ir būti pavyzdžiu 
kitoms šalims bei jų teismų sistemoms.  

Darbų nuveikta labai daug. Vieni 
rezultatai džiugina, kiti verčia 
ieškoti naujų sprendimų. Kokie 
buvo didžiausi iššūkiai, su kuriais 
teko susigrumti?
Žinoma, iššūkių buvo, yra ir bus. Pradėjus dirbti 
akis badė finansinė padėtis teismuose, kai 
žmonės buvo priversti spalio mėnesio atlygio 
laukti iki kitų metų sausio, kai tekdavo iš namų 
nešti popierių spausdinti, rašyti atsiprašymo 
laiškus pašto ir kitų būtinų paslaugų teikėjams 
beviltiškai vėluojant atsiskaityti. Džiaugiuosi, 
kad per kelerius metus iš tokios situacijos 
išbridome ne tik gavę papildomų išteklių, bet 
ir patys ieškodami teismų veiklos optimizavimo 
galimybių. Vis dėlto finansavimo klausimas 
išlieka aktualus. Naujausiais Europos Sąjungos 
teisingumo rezultatų suvestinės duomenimis, 
Lietuvos išlaidos teismų sistemai jau ne vienus 
metus nesiekia ES vidurkio1. Nerimą kelia ir tai, 
kad teismų sistemos darbuotojų atlyginimai vis 
dar nėra konkurencingi ne tik teisinių paslaugų 
rinkoje, bet ir lyginant su kai kurių teisėsaugos 
institucijų pareigūnų atlyginimais. Negalime 
ignoruoti to, kad, siekiant kokybiškų viešųjų 
paslaugų, būtina investuoti į ekspertus, kurie 
tas paslaugas teikia. 

Deja, negaliu nepaminėti ir pastarojo laiko 
iššūkio, palietusio kiekvieną teismų sistemos 
darbuotoją. Kalbu apie vasario mėnesio 
įvykius, kai buvo sulaikyti aštuoni teisėjai. 
Neabejotinai tai yra didžiulis smūgis visai 
teismų bendruomenei. Tai reputacijos 
krizė, kurią įveikti galima toliau nuosekliai 

1 Remiantis 2019 m. Europos Sąjungos teisingumo 
rezultatų suvestinės duomenimis, išlaikyti teismus 
vienam Lietuvos gyventojui kainuoja 40 Eur,  
Estijoje – 50 Eur, Latvijoje – 55 Eur. Daugiausia už 
teismų sistemos išlaikymą moka Liuksemburgas –  
daugiau nei 200 Eur 1 gyv., Švedija, Austrija, 
Nyderlandai – nuo 150 Eur 1 gyv.

ir kokybiškai atliekant savo pareigas, kartu 
pripažįstant sistemos silpnąsias vietas ir ieškant 
būdų jų keliamoms rizikoms užkardyti. Mano 
nuomone, tai ir daroma: teismuose žmonės 
dar labiau susitelkė ir pasiryžo įrodyti, jog 
dirba sąžiningai ir kokybiškai, o sistemos 
mastu ieškoma priemonių antikorupcinei 
aplinkai teismuose stiprinti, sudaryta 
speciali darbo grupė, bendradarbiaujama su 
teisėsaugos institucijomis. Svarbu, kad situacija 
neignoruojama, adekvačiai įvertinama, siekiant 
nekartoti klaidų ir užtikrinti, jog ateityje nekiltų 
pagrindų abejoti teismų reputacija.

Darbas kupinas iššūkių, labai 
dinamiškas, reikalaujantis daug 
jėgų. O kaip atrodo laisvas laikas 
namuose?
Šiais laikais, kai socialiniai tinklai mirga nuo 
madingų pomėgių gausos ir stulbinančių 
nuotraukų užsiimant ekstremaliomis sporto 
rūšimis, važinėjimas dviračiu, knygos, kelionių 
planavimas ar filmai skamba banaliai. Tad 
aš, leidžianti laisvą laiką su šeima ir draugais 
namų terasoje, Vilniaus senamiestyje ar 
prie jūros, skaitanti knygas, keliaujanti ir 
patirianti nuotykių, kasmet laukianti „Kino 
pavasario“, matyt, neturiu, kuo pasigirti. Esu 
atviras naujoms patirtims, smalsus, svajoti 
mėgstantis žmogus, todėl tikiu, kad dar daug 
įdomių dalykų atrasiu ir patirsiu. Gal tada ir 
socialiniuose tinkluose pasidalysiu (šypsosi). 

 

Jūsų akimis, koks bus ateities 
teismas?
Norėčiau, kad ateities teismas puoselėtų tą 
pačią žmogaus teisių gynimo misiją ir tas pačias 
vertybes, kurių laikomasi dabar. Tai pagarba 
žmogui, siekis operatyviai ir kokybiškai 
išspręsti teisinį ginčą, nepriklausomumas kaip 
nešališko ginčų sprendimo garantas. 

Žinoma, neišvengiamai teismas, kaip ir mūsų 
kasdienis gyvenimas, yra ir bus vis labiau 
veikiamas naujų technologijų. Linkiu, kad 
tos technologijos taptų progresyviu įrankiu, 
padedančiu greičiau ir patogiau dirbti. Noriu 
ir ateityje teismą matyti ne kaip robotą, o kaip 
girdintį ir suprantantį humanišką teisėją.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Atvirumo poreikį jau 
tenka pripažinti net ir 
tų valstybių, kurios šiuo 
atžvilgiu iki šiol laikėsi 
konservatyvios politikos, 
teisėjams.

Siekiant kokybiškų 
viešųjų paslaugų, būtina 
investuoti į ekspertus, kurie 
tas paslaugas teikia.  

Noriu ir ateityje teismą 
matyti ne kaip robotą, o 
kaip girdintį ir suprantantį 
humanišką teisėją.
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A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Kokios priežastys lėmė šiandieninę 
situaciją?
Lietuvoje administraciniai teismai įkurti 
1999 metais. Tais pačiais metais priimtas 
ir administracinių ginčų komisijų veiklą 
reglamentuojantis įstatymas. Tai tapo 
esminiu impulsu administracinės justicijos 
formavimuisi Lietuvoje, o kartu, esu įsitikinęs, 
ir administracinės teisės, kaip savarankiškos 
teisės šakos, sparčiai plėtrai. Administracinių 
teisinių santykių, kurių formavimąsi lėmė 
kardinalūs politinės, teisinės, ekonominės ir 
socialinės sistemos pokyčiai atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, įvairovė natūraliai atvėrė 
erdvę administracinio teisinio pobūdžio 
ginčams pradedant, tarkime, rinkimų 
laikotarpiu ir baigiant kasdieniais mūsų 
visuomenės rūpesčiais, pvz., pensijų bei 
pašalpų skyrimo ir mokėjimo metu kylančiais 
įvairaus pobūdžio nesutarimais tarp asmenų, 
jas gaunančių, ir socialinės apsaugos srityje 
veikiančių valstybės ar savivaldos institucijų. 
O kur dar mokestiniai ginčai, nuosavybės 
teisių atkūrimo procesas, statybos, teritorijų 
planavimas ir kt. Reikia pripažinti, kad žmonės 
greitai patikėjo savo teisių santykiuose su 
valstybe gynimo realumu ir labai plačiai ėmė 
naudotis specializuotų administracinių teismų 
jurisdikcijos galimybėmis.  

Būtina pažymėti, kad mes, administracinių 
teismų teisėjai, gana neblogai atlaikėme 
iššūkius, kuriuos lėmė nauja mūsų pačių 
specializacija, poreikis kuo greičiau įgyti 
reikiamas kvalifikacijas. Vien ką mums, 
administracinių teismų teisėjams, reiškė 
Europos Sąjungos teisės integravimas į 
Lietuvos teisės sistemą ir praktinė pažintis 
su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei 
Bendrojo teismo jurisprudencija! 

O ir pagal bylų nagrinėjimo terminus 
atrodėme gana pavyzdingai. Pirmas ir 
lemiamas smūgis, padaręs didžiausią įtaką 
administracinių teismų darbui, buvo 2008 m. 
prasidėjusios krizės padariniai. 

Laikotarpiu nuo 2008 m. iki šiol mes puikiai 
suvokėme, kad esminiai pokyčiai valstybėje, 
tiek paskatinami tokių negatyvų, kaip krizės, 
tiek nulemti politinių žingsnių imantis 
struktūrinių reformų, kurios vienaip ar 
kitaip, bet visuomet paliečia vienų ar kitų 
socialinių grupių interesus, administraciniams 
teismams reiškia neišvengiamus staigius 
naujų bylų srautus. Puiki iliustracija to, apie 
ką kalbu, yra situacija, kai dalį valstybės 
pasitelktų priemonių kovoje su 2008 m. 
krize Konstitucinis Teismas pripažino 
prieštaraujančiomis mūsų pagrindiniam 
įstatymui. Po šių sprendimų pasipylė 
tūkstančiai kreipimųsi į administracinius 
teismus, o to laikotarpio atgarsiai juntami 
iki šiol – toks staigus darbo krūvių pokytis, 
suprantama, visų prima iš esmės neigiamai 
paveikė bylų išnagrinėjimo terminus, o tai 
yra vienas iš teismų veiklos efektyvumo 
rodiklių, kritusių drastiškai, ir dėl kitų panašių 
tūkstantinių bylų srautų varantis mus į neviltį.

Šiandien administraciniai teismai užversti 
laisvės atėmimo bausmes atliekančių asmenų 
skundais dėl netinkamų įkalinimo sąlygų. 
Jos sudaro net 40 proc. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo gautų bylų.  2018 m.  
pirmosios instancijos administraciniai teismai 
gavo 3 290 bylų, kuriose buvo keliamas 
valstybės atsakomybės klausimas dėl 
netinkamų sąlygų kalėjimuose, kitų bylų dėl 
žalos iš valstybės prisiteisimo teismuose buvo 
vos 100.

Dėl to bylos išnagrinėjimas apeliacine tvarka 
šiandien užtrunka net iki 16–18 mėn., o tai 
nepateisinamai ilgas terminas. Labiausiai gaila 
žmonių, kurie tikisi greito teisingumo, o jo 
prisieina laukti pernelyg ilgai.

Kur ieškote šios situacijos 
sprendimų?
Problemos sprendimui būtini bendri visų 
valdžių veiksmai. Galiu su visa atsakomybe 
pareikšti, kad ir geriausių norų turėdami 
vieni mes, Vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjai ir teisingumą vykdyti padedantys 
darbuotojai, iš esmės ir deramai pakeisti 
situacijos nebegalime. Net ir vien tai, kad 
dėl vykdomosios valdžios aktyvių veiksmų 
akivaizdžiai matome gerėjančią situaciją 
įkalinimo įstaigose, greitu laiku esminių 
pokyčių bylų, keliaujančių iš šių įstaigų, 
srautams neturės. Žinome, kad senaties 
terminas reikalavimams dėl žalos atlyginimo 
yra treji metai. 

Nors bausmių politika – ne mūsų daržas, 
tačiau matome, kad jau visi supranta, jog 
bausmių griežtinimas yra ne tas kelias, kuriuo 
reikia eiti siekiant ilgalaikių kriminogeninės 
situacijos gerėjimo tendencijų. Taigi reikalingi 
ne tik nauji ar renovuoti pataisos namai. 

Šiandien mums labiausiai rūpi teisingumo 
santykiuose su valstybe siekiantis žmogus. 
Tad aktyviai ieškome būdų, kaip optimizuoti 
jau ir taip ribotus mūsų išteklius ir užtikrinti 
efektyvią pažeistų jo teisių gynybą. Nemažai 
atsakymų radome Europos administracinių 
teismų sistemose. 

Į administracinio ginčo nagrinėjimo 
procedūrą galėtų būti įtraukiamos 
ikiteisminės nagrinėjimo institucijos – Lietuvos 
administracinių ginčų ir Mokestinių ginčų 
komisijos, numatant privalomą ikiteisminę 
nagrinėjimo tvarką. Ji yra greitesnė, 
efektyvesnė ir pigesnė žmogui. Šios 
institucijos dėl savo profesionalaus darbo jau 
pelnė visuomenės pasitikėjimą. Tai patvirtina 
mažas jų sprendimų apskundimų skaičius. Į jas 
šiandien kreipiamasi pasirinktinai. Tačiau tam 
tikrose ginčų kategorijose, kai ypač svarbus 
operatyvus jo išsprendimas (pvz., žalos iš 
valstybės atlyginimo klausimai, mokestinės 
bylos), kreipimasis galėtų būti privalomas.

Š. m. gegužės 31 d. Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo ir Vilniaus universiteto 
organizuotoje tarptautinėje mokslinėje 
konferencijoje „Nauji iššūkiai ir patirtys 
administraciniame procese“ viešėjo nemažai 
užsienio teismų atstovų ir šios teisės srities 
ekspertų. Jie sutiko pasidalyti savo patirtimi ir 
padiskutuoti apie kitose valstybėse taikomas 
ir pasiteisinusias priemones, kurios gali būti 
pritaikomos ir mūsų problemoms spręsti.

Gintaras Kryževičius:  
„Teisingumo vykdymą administraciniuose 
teismuose stabdo skundų lavina“
Živilė Jokimaitė-Dolgich,  
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teisinio bendradarbiavimo ir komunikacijos 
skyriaus specialistė ryšiams su visuomene

Savo veiklos dvidešimtmetį minintys Lietuvos administraciniai teismai 
šiandien skęsta bylose. Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus, tokia situacija ne tik kelia 
nerimą, bet ir verčia kuo skubiau ieškoti sprendimų, padėsiančių 
užtikrinti, kad būtų ženkliai sutrumpinti bylų nagrinėjimo 
administraciniuose teismuose ir ypač Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme terminai.

Šiandien administraciniai 
teismai užversti laisvės 
atėmimo bausmes 
atliekančių asmenų 
skundais dėl netinkamų 
įkalinimo sąlygų. Jos sudaro 
net 40 proc. Lietuvos 
vyriausiojo administracinio 
teismo gautų bylų. 
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Ar skundų atranka – vienas iš 
galimų sprendimų?
Europoje iš tiesų galima rasti nemažai 
administracinių teismų su apeliacinių skundų 
filtro sistemomis.

Jos paprastai skirtos byloms, kurios vertos būti 
peržiūrėtos apeliacine tvarka aukščiausiajame 
administraciniame teisme, identifikuoti. 
Daugelyje valstybių tai veikia kaip preliminari 
procedūra, kurios metu sprendžiama, ar 
priimti, ar atsisakyti nagrinėti apeliacinį 
skundą. Administracinių teismų asociacijos 
tyrime ši sistema aptikta 16-oje Europos 
valstybių, o jos nėra tik 12-oje Europos šalių, 
tarp kurių dominuoja naujosios demokratijos 
šalys. Neabejoju, kad tai senųjų teisinių 
sistemų, artimų arba tapačių sovietinei, vis 
dar daroma įtaka. Norėdami išsivaduoti iš tos 
įtakos, privalome sekti moderniais pavyzdžiais 
ir nekurti dviračio iš naujo. 

Kalbu apie procesinius instrumentus, kurie jau 
rezultatyviai veikia kitose valstybėse. Vienas 
iš jų – bylos perdavimo į apeliacinį procesą 
institutas.

Bylos perdavimo į apeliacinį procesą institutas 
(„leave to appeal“) administraciniame procese, 
pagal kurį ne visi apeliaciniai skundai priimami 
nagrinėti aukščiausiajame administraciniame 
teisme, yra dominuojanti tendencija Europoje. 

Tipiniai pagrindai, kuriems esant apeliacinis 
skundas priimamas, yra tai, ar žemesnės 
instancijos teismo sprendimu buvo nukrypta 
nuo aukščiausiojo administracinio teismo 
praktikos, padaryta teisės taikymo klaida 
arba yra poreikis naujai plėtoti aukščiausiojo 
administracinio teismo praktiką. Mūsų 
teismuose šių sąlygų vertinimas išplėtotas 
sprendžiant dėl prašymo atnaujinti procesą, 
tad dalį reikiamų įrankių jau turime.

Manau, kad šiandienos sąlygomis, kai 
matoma aiški politinė valia plėtoti privalomą 
ikiteisminę administracinių ginčų sprendimo 
teisinę ir institucinę sistemą, Lietuvoje turi 
būti įdiegtas bylos perdavimo į apeliacinį 
procesą institutas, kuris užtikrintų Vyriausiojo 
administracinio teismo veiklos efektyvumą.  

Beje, tai ir atpigintų bylinėjimąsi, nes 
atsisakius priimti skundą būtų grąžinamas 
žyminis mokestis, atsakingiau tokio apeliacijos 
ribojimo atveju veiktų ir advokatai, teikiantys 
mokamas paslaugas bylos šalims.

Kaip tai veiktų?
Užbėgdamas už akių abejonėms, ar 
Vyriausiajame administraciniame teisme 
įdiegus apeliacinių skundų atranką nebus 
pažeista teisė į teismą, noriu pabrėžti, kad 
nėra absoliučios teisės į apeliaciją, nors teisė į 
teismą yra absoliuti. 

Šiame modelyje teisė į apeliaciją visada 
būtų užtikrinama kiekvienam suinteresuotam 

asmeniui, kadangi ginčų komisijos, kaip 
tribunolo – kvaziteismo, kurio teisinius 
vertinimo kriterijus yra apibrėžęs Europos 
Žmogaus Teisių Teismas, sprendimas galėtų 
būti peržiūrimas apygardos administraciniame 
teisme, o esant įstatyme nustatytiems ir mano 
jau minėtiems teisiniams pagrindams – ir 
Vyriausiajame administraciniame teisme. 

Griežtas požiūris į darbą, atsakingos 
pareigos ir stiprūs sukrėtimai 
teismuose Jums ne naujiena. 
Už indėlį į teismų sistemą kaip 
Teisėjų tarybos vadovas ir Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 
esate gavęs valstybinį  
apdovanojimą – Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžių. Ar šiandien dar 
turite motyvacijos tobulinti 
teismų sistemą ir tikite teisingumu 
Lietuvoje?
Atsakydamas į šį klausimą privalau pradėti nuo 
sukrėtimų. Nusikaltimą padaręs asmuo, kad ir 
kokias pareigas užimtų, privalo už jį atsakyti. 
Etikos ar drausmės pažeidimą padaręs 
teisėjas, kai kalbame apie veiksmus, dėl kurių 
kilo skandalas, ir jei juose nebūtų įrodyta 
nusikalstama veika, tačiau įrodyti tarpusavio 
susitarimai ar tokie ketinimai, turi pasitraukti iš 
teisėjų arba būti atleistas. Taip jau buvo daug 
kartų.

Apmaudžiausia, kad tarp teisėjų, kurie 
šiandien patekę į įtariamųjų procesinę 
padėtį, yra tokių, su kuriais teko kartu dirbti, 
juos pažįstu, tad sunku patikėti... Po įvykių, 
patikėkite, porą savaičių aš ir kolegos teisme 
negalėjome normaliai dirbti. Mintimis ir 
kalbomis vis grįždavome prie pirmosios 
skandalo dienos vaizdų. Šiandien, kai 
emocijos nuslūgusios, galiu patikinti, kad 
teisingumas Lietuvoje buvo ir yra. Jį vykdo 
profesionalūs, garbingi ir dori žmonės. Aš 
laikausi teisėjo profesionalumo, garbės ir 
doros prezumpcijos. 

Kalbėdamas apie motyvaciją tobulinti 
teismų sistemą noriu pabrėžti, kad tai nėra 
savitikslis siekis ar noras patenkinti asmenines 
ambicijas. Šiandien visą savo dėmesį skiriu 
administracinių teismų ir ypač Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo veiklos 
efektyvumui užtikrinti. Atsakydamas į 
klausimus nurodžiau skaudulius, kurie turi būti 
šalinami. Juk rodomomis iniciatyvomis mes 
nesiekiame kokio nors lengvesnio gyvenimo 
sau. Mūsų noras yra sutvarkyti sistemą taip, 
kad ginčas, kuriame dalyvauja žmonės, 
nesutariama dėl esminių valstybės interesų, 
būtų išspręstas ir teisingumas įvykdytas per 
galimai trumpiausią laiką bei kiek tai įmanoma 
mažesnėmis sąnaudomis. 

Gintaras  Kr yžev ič ius

Mūsų noras yra sutvarkyti 
sistemą taip, kad ginčas, 
kuriame dalyvauja žmonės, 
nesutariama dėl esminių 
valstybės interesų, būtų 
išspręstas ir teisingumas 
įvykdytas per galimai 
trumpiausią laiką bei kiek 
tai įmanoma mažesnėmis 
sąnaudomis. 
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Padedate žmonėms įgyvendinti jų 
karjeros pokyčius, tad ką žmogui 
sunkiausia keisti? Iš kur kyla 
baimės? 
Kai stebime kitų žmonių gyvenimą, mums gali 
atrodyti, kad kažkokie pokyčiai įvyksta staiga, 
netikėtai. Toks įspūdis susidaro dėl to, kad 
nematome, kas anksčiau vyko. Man patinka 
kartą girdėtas palyginimas – ar žinote, kodėl 
bambukas taip greitai auga? Sakoma, kad 
per dieną jis užauga net po kelis centimetrus. 
Priežastis ta, kad prieš išdygdamas jis formuoja 
savo šaknų sistemą, ją plečia, įsitvirtina ir tik 
tada, kai jau yra pasiruošęs, ima žaibiškai augti. 
Taigi, mano manymu, už kiekvieno staigaus 
pokyčio, kurį mes stebime visuomenėje, slypi 
ilgas pasiruošimo periodas.

Žmonėms būdinga labai daug pamąstymų –  
ar aš tiksiu kitur, ar mano specializacija ne 
per siaura, ar kitame sektoriuje pritapsiu... 
Visos šios dvejonės ir pamąstymai yra labai 
geri, todėl klausimas tik vienas – ką aš pats 
darau? Kai aš pirmą sykį ėmiau galvoti apie 
savo karjeros pokyčius ir bandžiau rasti, ką aš 
geriausiai galiu daryti, į šį klausimą negalėjau 
sau atsakyti. Tik žinojau, kad noriu kurti 
kažką savo, daryti daugiau, nei man leido 
organizacija, kurioje tuo metu dirbau. Mano 
atsakymo paieškos ir pasiruošimas karjeros 
pokyčiams truko beveik septynerius metus –  
išėjau jau tada, kai jaučiausi pasirengusi 
naujiems iššūkiams. 

Šitaip atsirado „Svajonių dirbtuvės“. Jų 
pavadinime slypi visa esmė – dažnai 
galvojame, jog nepavyks, o iš tiesų dalykai 
ima keistis tik tada, kai imamasi veiksmų. 
Todėl svajonių dirbtuvės kviečia ir svajoti, ir 
dirbti. Tai yra idėja ir veiksmas, nes tik veikiant 
atsiranda dinamika. 

Štai kodėl klaidinga manyti, kad yra dviejų 
tipų žmonės: vieni visko bijo, kiti – ne. 
Atrodo, jog tik drąsūs kuria verslus, nebijo 
keistis ir rizikuoti. Labai ilgą laiką ir man 
taip atrodė. Tik vėliau supratau, kad išties 
egzistuoja dviejų rūšių žmonės: tie, kurie bijo 
ir nieko nedaro, ir tie, kurie bijo ir kasdien 
su tomis baimėmis kovoja, randa būdų, kaip 
jas pergudrauti. Ir aš net neabejoju, kad visi 
žmonės, kurie yra kažkur toliau nuėję, patyrė 
baimę ir ją įveikė. Tai nesibaigiantis procesas –  
nugalėję vienas baimes, jie susiduria su 
naujomis, ir kas kartą iš naujo pasirenka eiti, 
ieškoti, judėti į priekį, jei yra bent mažiausia 
viltis. Todėl galima žmones, kuriems sekasi, 
laikyti kitokiais, pavydėti jiems ar jais žavėtis, o 
galima iš jų tiesiog pasimokyti.

Iš kur kyla netikėti pokyčiai ir 
kodėl žmonėms sunku juos priimti? 
Ką turėtų žinoti jų diegėjai, kad 
pokyčių, naujovių diegimo procesas 
būtų efektyvus?
Svarbu savo karjerą matyti kaip brandos ir 
augimo kelią ir nemanyti, kad tai statiškas 
dalykas. Dažnai mes tarsi užmiegame ant laurų, 

nes pasiekę tam tikrą poziciją galvojame, 
kad, va, dabar jau atėjau ten, kur norėjau, ir 
man nebereikia mokytis, tobulėti. Netikėti 
pokyčiai, krizės paprastai atsiranda tada, kai 
užsidarome nuo aplinkos, jos nebestebime. 
Juk jei esame atviri aplinkai, pokyčiai mums 
nebūna netikėti – mes matome tendencijas, 
nujaučiame, kur visa tai veda, ir tam ruošiamės. 
Kita vertus, net ir tada, kai tas pokytis visai 
netikėtai pabeldžia į mūsų duris, viskas 
priklauso nuo to, kaip mes į jį reaguojame. 
Pažvelgę į pokytį kaip į iššūkį, padėsiantį augti 
ir bręsti, atvesiantį į naują sąmoningumo lygį, 
įgyjame motyvacijos ir energijos veikti.

Manau, mūsų visuomenės gerovė priklauso 
nuo dviejų besipriešinančių jėgų: tų, kurie 
kuria ir diegia naujoves, pavadinkime juos 
kūrėjais, ir tų, kurie saugo tai, kas laiko 
patikrinta ir veikia, – sergėtojų. Problema ta, 
kad abi pusės dažnai nesusikalba tarpusavyje, 
nes jų funkcijos iš pirmo žvilgsnio atrodo 
skirtingos. Mes nemokame megzti dialogo: 
dažnai į žmones žvelgiame su nepasitikėjimu 
ir priešiškumu, nes mums atrodo, kad turime 
kovoti, norėdami pasiekti savo tikslus. 
Vis dėlto galiausiai paaiškėja, kad būtent 
kartu pasiekti sprendimai yra ilgalaikiški ir 
efektyviausi. 

Kūrėjai į dalykus žvelgia iš platesnės 
perspektyvos ir mato pokyčių naudą, bet 
jiems visko reikia čia ir dabar, todėl jie 
neturi kantrybės skirti dėmesio svarstymams 
ir detalėms. Toks elgesys dažnai sukelia 
sergėtojų nepasitenkinimą. Pastebiu, kad 
pasipriešinimas pokyčiams kyla tada, kai 
jie daromi be pagarbos. Todėl kūrėjai turi 
labai gerai suvokti, kad norėdami efektyviai 
įgyvendinti pokytį turi bendradarbiauti, jie 
nėra tie karžygiai, kurie ateis ir visus išgelbės. 
Geras rezultatas pasiekiamas tik bendraujant 
su žmonėmis, kurie žino nusistovėjusias 

Gyvenimas pokyčių 
ritmu: sėkmė ateina 
pasirinkus augti
Gabija Vaičeliūnaitė, 
Nacionalinė teismų administracija

Gyvename vykstant nuolatiniams pokyčiams, vis dėlto jiems ryžtis 
ir juos priimti nėra lengva. XXI a. diktuojamas gyvenimo tempas 
prognozuoja, kad pokyčių tik daugės, todėl siekiant tiek profesinės 
sėkmės, tiek asmeninės laimės svarbu būti pasiruošus ne tik tinkamai 
juos priimti bei vertinti, bet ir diegti. Su „Svajonių dirbtuvių“ įkūrėja, 
profesinio augimo konsultante Lina Daniene kalbamės apie kitokį 
požiūrį į pokyčius ir profesinę sėkmę – kas yra Protėjo karjera ir kodėl 
pirmiausia turime tapti lyderiais patys sau?

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Egzistuoja dviejų rūšių 
žmonės: tie, kurie bijo ir 
nieko nedaro, ir tie, kurie 
bijo ir kasdien su tomis 
baimėmis kovoja.

Netikėti pokyčiai, 
krizės ateina tada, kai 
užsidarome nuo aplinkos, 
jos nebestebime.
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taisykles, kas ir kaip veikia, išmano praktiškai 
patikrintus dalykus. Sergėtojai geba naujus 
dalykus labai rimtai patikrinti, nepriimti 
spontaniškai, perleisti per tam tikrą filtrą. Ir tik 
tada, kai mato, kad pokytis tikrai reikalingas ir 
vertingas sistemai, jie imasi jį įgyvendinti ir tai 
padaro labai gerai, apsaugodami sistemą nuo 
žalingo poveikio. 

Taigi mano patarimas kūrėjams, kuris visada 
pasiteisina, yra susėsti su sergėtojais už 
vieno stalo ir paklausti, kuo jie gyvena. Ne 
aklai stumti savo tikslus, ne bandyti įtikinti, 
o išgirsti. Mano nuomone, pati svarbiausia 
žmogiška kompetencija yra gebėjimas išgirsti 
kitą. Net žiūrėdami į pasaulinius konfliktus, 
pvz., Palestiną ir Izraelį, Šiaurės Airiją ir Airijos 
Respubliką, matome nenorą girdėti vienas 
kito, mąstymą, kad kitas privalo išgirsti mus, 
nes mes teisūs. Pasipriešinimas kyla tada, kai 
kiti jaučiasi neįgalinti, kai jiems nesuteikta 
balso teisė. Tada jie savo pyktį ir beviltiškumą 
išreiškia kaltinimais ir pasipriešinimu. 

Kita vertus, ir sergėtojai turi naujus pokyčius 
ne ignoruoti manydami, kad viskas čia jau 
matyta, vėl tie kūrėjai prisigalvoja ir krauna 
mums papildomo darbo, o bandyti išgirsti 
ir suvokti išties reikalingus dalykus, kurie 
jų pačių darbą lengvina ir gerina. Naujas 
sąmoningumas, patirtis atneša suvokimą, kad 
kartu galima tuos pačius dalykus daryti geriau. 

Manau, šiandien vis dar per mažai dėmesio 
skiriama pokyčių diegimo programoms. 
Statistika rodo, kad maždaug 70 proc. 

organizacijose diegiamų pokyčių žlunga. Ir 
tai nutinka ne todėl, kad tie pokyčiai blogi, 
o dėl to, jog jų diegimas buvo neteisingas. 
Vadovams, kurie dabar susiduria su sunkiais 
iššūkiais diegdami pokyčius, svarbu suprasti, 
kad tai yra jų augimo galimybė. Jeigu jie 
išmoks sėkmingai įdiegti pokytį organizacijoje, 
taps nepakeičiamais specialistais, kurie gebės 
ilgainiui tą padaryti ir kituose projektuose bei 
organizacijose. 

Kokia yra sėkmingos profesinės 
karjeros paslaptis? Kuo išsiskiria 
žmonės, kuriems sekasi, ir kokius 
etapus jie įveikia, su kokiais 
iššūkiais susiduria siekdami savo 
aukščiausios profesinės karjeros?
Ilgame kelyje nuo tapimo sąmoningu 
darbuotoju iki tapimo sąmoningu vadovu 
augimas labai stipriai susijęs su asmenine 
branda, kai atsiranda suvokimas, kad reikia 
gebėti keistis ir formuoti pasitikėjimą. Kai 
dirbau banke, buvau samdoma darbuotoja, 
jaučiausi esanti tik sraigtelis didelėje 
organizacijoje. Ir man buvo sunku suprasti, 
kad daugeliui žmonių bankas – tai galios 
centras, visi mus stebi, klientai mokosi iš mūsų 

ir suklūsta. Tada supratau, kad aš esu to dalis, 
nes prisidedu prie organizacijos veiksmų, 
sprendimų, komunikacijos. Taigi viskas 
prasideda nuo asmeninės atsakomybės – kai 
suvoki, kad aš ir esu, pavyzdžiui, bankas ar 
teismas, kad nuo manęs daug kas priklauso, 
tada visiškai pasikeičia požiūris ir veiksmai.

Mokymų metu pastebiu, kad žmonės dažnai 
bando nusimesti atsakomybę ir nematyti 
to, kiek daug galimybių jie turi, jog jie ir yra 
tie, nuo kurių labai daug priklauso. Vietoj to 
neriame galva į smėlį ir sakome, kad aš tik 
mažas sraigtelis. Tada prasideda kaltinimai 
vadovams, klientams, valstybei ir t. t., nors tai 
niekur neveda. Aš manau, kad niekas negali 
įgalinti žmogaus, – jam galima sudaryti visas 
sąlygas siekti daugiau, tačiau jeigu jis jas 
ignoruos, niekas nepadės. 

Teko girdėti šioje vietoje labai tinkamą 
metaforą: drugelis auga kokone, iš kurio 
išlįsti jam labai sunku. O kas atsitiktų, jei 
bandytume jam padėti? Jis niekada nepakiltų, 
nes drugelio sparnai susiformuoja tada, kai jis 
veržiasi iš savo kokono. Bandydami padėti jį 
pražudysime. Tas pats ir kalbant apie  
pokyčius – bet koks brandos etapas niekada 
lengvai neateina, tai reikalauja ir laiko, ir 
pastangų.

Pati svarbiausia žmogiška 
kompetencija yra gebėjimas 
išgirsti kitą.

L ina D anienė

Protėjo karjera sako, 
kad augimu rūpinasi pats 
žmogus.
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Esminis dalykas kiekvienam žmogui 
yra asmeninis įsigalinimas ir augimas, 
pasireiškiantys per asmeninę atsakomybę. 
Aš labai pritariu dabar ypač dažnai 
girdimai minčiai, kad stiprias valstybes 
formuoja stiprios bendruomenės, o stiprias 
bendruomenes – stiprūs žmonės. O kas 
yra stiprūs žmonės? Tai žmonės, prisiėmę 
atsakomybę už save ir savo aplinką. Tą 
padaryti nėra lengva, bet kai šį žingsnį 
žengiame, atveriame sau naujas augimo 
galimybes. Supratę, kas mums darbe 
prasminga, kodėl mums tai svarbu, ieškome ne 
problemos, o jos sprendimo ir imame judėti į 
priekį, tapdami labai vertinamais specialistais 
ir vadovais. 

 

Kas užkerta kelią kilti karjeros 
laiptais? Kokios dažniausiai 
daromos klaidos, su kokiu ydingu 
požiūriu susiduriama?
Pastebiu, kad profesiniame kelyje susiduriame 
su situacijomis, kai imame mąstyti, kad aš 
turiu žinių ir kompetencijų, bet jos niekam 
nereikalingos, niekas manęs nesupranta. Ir 
kartais labai sunku pakeisti požiūrį ir suprasti, 
kad aš ir esu tas, kuris turi rasti geriausią 
būdą savo idėjoms pristatyti. Aš pati su tuo 
susidūriau, kai savo organizacijoje pradėjau 
domėtis socialine atsakomybe. Tik dėl to, 
kad man ši sritis buvo labai svarbi, įdomi ir aš 
tikėjau, jog vertę organizacija kuria ne tada, 
kai visur figūruoja jos logotipas, o tada, kai 
ji atsakingai žvelgia į savo veiklą, pasiekiau, 
jog didžiulėje tarptautinėje organizacijoje 
šiai sričiai būtų skiriamas didelis dėmesys. O 
juk iki tol man atrodė, kad tai tik drambliuko 
svajonė, kad verslas niekada į tokius dalykus 
neinvestuos. Galėjau skųstis, nieko nedaryti ir 
toliau galvoti, kad tai neįmanoma. 

Antri spąstai atsiranda tada, kai patiki savo 
ypatingumu, nes tik tu kažką geriausiai 
gebi, niekas kitas tiek neišmano. Tada 
visi ima kreiptis į tave pagalbos, o paros 
valandų juk viskam neužtenka – reikia burti 
komandą, o tai padaryti gali tik nustojęs 
jaustis nepakeičiamas. Taip prasideda 
tapimo sąmoningu vadovu etapas, kuris išties 
nelengvas, nes nuo tos akimirkos, kai šalia 
atsiranda komanda, ne tu turi būti ypatingas, 
bet komanda. Vertę kuri ne tu vienas, o visa 
komanda.

Ir čia prasideda darbuotojų ugdymo etapas, 
kuris išties pareikalauja labai daug laiko. 
Tarptautinėse organizacijose labai daug 
investuojama į darbuotojus, nes vadovai 
supranta, kad norėdami patys kilti karjeros 
laiptais jie turės turėti žmonių, kurie juos 
vėliau pakeis. Kartais, ypač ten, kur atlyginimai 
mažesni, bijoma, kad užauginta pamaina 
pabėgs. Susidūrę su tokiomis situacijomis 
vadovai darbuotojams turi parodyti arba net 
sudaryti augimo galimybes tame darbe, nes 
darbuotojų ugdymas yra vienas iš strateginių 
vadovų veiksmų.

Dar vienas svarbus aspektas – suvokimas, 
kad sėkmę lemia bendro organizacijos 
tikslo siekimas. Pasitaiko atvejų, kai vadovai 
imasi perdėtai saugoti savo skyrių, savo 
darbuotojus, neva mūsų tai jau neliesit. O 
dėl bendro organizacijos gėrio turi dirbti 
visi, kartais kitaip, nei iki tol buvo įprasta. 
Todėl sėkmingą karjerą lemia gebėjimas 
matyti bendrą, platesnę perspektyvą. Dažnai 
būtent to pritrūksta, nes vadovui, kuris dėl 
milžiniško darbo krūvio ugnies priremtas 
prie sienos, tikrai ne ilgalaikės perspektyvos 
galvoje. Tačiau tik tada, kai nustojame gesinti 
šiandienos gaisrus ir imame galvoti apie tai, 
kas bus po 1, 5 ar 10 metų, galime užbėgti 
įvykiams už akių ir kurti aukštesnę vertę. 
Turėdami šį gebėjimą imame labiau pasitikėti 
savimi, tampame matomesni, užsitarnaujame 
organizacijos pasitikėjimą, mums ima siūlyti 
aukštesnius postus. 

Savo seminarų metu ugdote žmonių 
lyderystę. Kas yra tas XXI a. lyderis? 
Ar tai ne tik dabar madingas, bet 
ir išties svarbus ir reikšmingas 
dalykas? Kaip jis pasiekiamas? 
Man labai patinka dabar ypač populiarėjantis 
terminas – Protėjo karjera. Kuo ji skiriasi 
nuo įprastos karjeros? Paprastai manoma, 
kad mūsų augimu ir tobulėjimu rūpinasi 
darbdavys, kuris turi pastebėti mūsų 
potencialą, nusiųsti į mokymus ir paskatinti, 
kad mes galėtume veikti. O Protėjo karjera 
sako, kad savo augimu rūpinasi pats žmogus 
ir nebūtinai vienoje organizacijoje. Jis 
pats renkasi projektus, veiklas, kad įgytų 
tam tikrų kompetencijų ir žinių, ateina į 
organizaciją norėdamas perprasti ryšius 
joje, pats investuoja į save, o jei nemato 
galimybių išsiugdyti norimas kompetencijas 
tiesioginiame darbe, dalyvauja papildomose 
veiklose savo organizacijoje ar renkasi 
savanorystę. 

Ar visi turime būti lyderiai? Visi jau esame 
lyderiai. Jais gimstama ar tampama? Pirmiausia 
gimstama, tada per visą gyvenimą tampama. 
Reikia suprasti, kad mes esame lyderiai patys 

sau. Jei žiūrime į savo karjerą kaip į Protėjo 
karjerą, mes patys galime susikurti savo ateitį, 
ryžtingai siekti savo tikslų ir išmokyti to kitus. 
Lyderis yra tas, kuris proaktyviai sprendžia 
iššūkius, su kuriais susiduria. Jis nebūtinai yra 
problemos dalis, bet gali būti sprendimo 
dalis, – tas, kuris eis pirmas, inicijuos ir ieškos 
būdamas atviras, klausdamas, kai kažko 
nežino.

Kokią įtaką efektyviam darbui 
turi santykiai su žmonėmis? Ko 
reikia, kad komandose kurtume ir 
palaikytume gerus santykius?
Dažnai užtenka tiesiog parodyti dėmesį 
kitam žmogui, jam padėkoti ar paklausti, 
kokios pagalbos jam reikia. Tai galioja ne tik 
vadovams. Konsultuodama darbuotojus dėl jų 
santykių su vadovu aš pirmiausia darbuotojo 
klausiu – o ar tu paklausei, su kokiais iššūkiais 
dabar susiduria tavo vadovas? Juk dažnai 
darbuotojai turi daryti ne tai, ką visada daro 
ar kas priklauso pagal pareigas. Jei padalinys 
susiduria su dideliais iššūkiais, vienas vadovas 
jų negali išspręsti, visa komanda privalo 
susitelkti. Tą pamatyti darbuotojams gali būti 
sunku, bet pradėjus šitaip mąstyti atsiveria 
naujos galimybės. Mėgstu užduoti tokį 
klausimą – ką vadovas rekomenduoja į savo 
vietą, kai jis yra paaukštinamas? Atsakymas 
paprastas – tą žmogų, kuris buvo brandesnis, 
kuris dar būdamas pavaldiniu suprato vadovo 
iššūkius. Neretai manoma, kad tik vadovai 
privalo rūpintis darbuotojais, o darbuotojai 
vadovais – ne. Tai netiesa, komandoje visi 
rūpinamės vieni kitais ir kartu ieškome būdų, 
kaip pasiekti padalinio tikslus. 

Džiugu, kad šiandien vis daugiau kalbama 
apie stresą ir perdegimą darbe. Vis dar 
vyrauja požiūris, neva perdegimas – tai 
tingėjimas dirbti arba negebėjimas atlikti 
savo pareigas. O juk žmonės iš tiesų dirba 
tokiomis sąlygomis, kad neretai dėl per 
aukštų reikalavimų ir pablogėjusios sveikatos 
nebegali atlikti savo darbo taip gerai, kaip iš 
jų tikimasi. Todėl tokiais atvejais su žmonėmis 
reikia kalbėtis ir ieškoti būdų, kaip jiems 
padėti. Kad suprastum, kaip tas žmogus, 
patiriantis milžinišką įtampą, jaučiasi, pakanka 
elementaraus žmogiškumo, empatijos. Visi 
esame susiję, todėl kiekvienas geras darbas, 
padarytas dėl kito, galiausiai kuria palankesnę 
aplinką mums patiems.

A KT UA LUSI S  I NTE RV I U

Mes esame lyderiai patys 
sau.

Niekas negali įgalinti 
žmogaus, – jam galima 
sudaryti visas sąlygas siekti 
daugiau, tačiau jeigu jis jas 
ignoruos, niekas nepadės.
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TE I SI N G U M O  H E RO J US

Žilvinas Jaraminas:  
„Mano pašaukimas – visą 
teisinę patirtį paskirti 
teisingumui vykdyti"
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Žilvinai, Klaipėdos apygardos 
teisme pradėjai dirbti prieš 
ketverius metus. Kas paskatino 
rinktis karjerą teisme?  
Mano kaip teisininko profesinis kelias 
prasidėjo ne teisme. Dar būdamas studentu 
pradėjau dirbti advokato padėjėju vienoje 
advokatų kontoroje, ten likau dirbti ir baigęs 
studijas. Taigi pirmoji pažintis su teismais ir 
apskritai visa teisine sistema įvyko būtent iš 
advokatūros pozicijų. 

Prieš pradedant dirbti teisinį darbą, teismas 
man visada buvo ypatingą pagarbą kelianti 
institucija. Kai dirbdamas advokato padėjėju 
pradėjau atstovauti klientams teismo 
posėdžiuose, atsirado galimybė teismo darbą 
pamatyti iš arčiau, gyvai stebėti teisėjus, 
kurių pavardes iki tol matydavau tik teismo 
nutartyse ar sprendimuose. 

Visa tai buvo pagrindiniai veiksniai, kurie 
subrandino idėją, jog aš taip pat norėčiau būti 
teismų sistemos dalimi. 

Ar darbas teisme pateisino Tavo 
lūkesčius?
Tikrai nenusivyliau. Pirmiausia aš gavau 
galimybę savo paties kasdieniu darbu prisidėti 
prie teisingumo vykdymo, o tai man labai 
svarbu. Šiame darbe taip pat gavau galimybę 
mokytis iš didelę profesinę ir gyvenimišką 
patirtį sukaupusių teisėjų. Kiekvieną dieną 
iš vidaus matydamas teisingumo vykdymo 
virtuvę, tobulėju tiek kaip teisininkas, tiek 
kaip žmogus, todėl savo pasirinkimu esu 
patenkintas.

Ką Tau reiškia teisingumo 
vykdymas? 
Konstitucijoje įtvirtinta, kad teisingumą 
Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, todėl 
iš pirmo žvilgsnio atsakymas nesudėtingas – 
tai kasdienė teismo vykdoma veikla. 

Kita vertus, kiekvienas asmuo turi savitą 
supratimą, kas jam yra teisingumo vykdymas. 
Pavyzdžiui, man tai siejasi su dviem 
pagrindiniais aspektais. Pirmiausia teisingumo 

vykdymas prasideda nuo sąžiningo teismo 
proceso. Kiekviena byla – civilinė, baudžiamoji 
ar administracinė – turi būti nagrinėjama 
laikantis atitinkamų procesinių taisyklių, 
užtikrinant realią kiekvieno proceso dalyvio 
teisę savo poziciją byloje ginti lygiateisiškumo, 
rungimosi, nešališko bylos nagrinėjimo 
sąlygomis. 

Antrasis ir, ko gero, man svarbiausias 
teisingumo vykdymo aspektas yra konkrečios 
bylos baigimas teismo procesiniu sprendimu, 
kuris savo turiniu atitinka ne tik galiojančius 
teisės aktus, bet ir visuomenėje vyraujančią 
vertybių sistemą, iš Konstitucijos kylančius 
principus. 

Būtent tokio teisingumo vykdymas, mano 
manymu, yra tikroji teismo misija.

Kaip pasikeitė Tavo požiūris į 
teismus, kai pradėjai dirbti teisėjo 
padėjėju? Gal galėtum įvardyti, 
kaip Tave pakeitė ši darbo patirtis?
Per šiuos ketverius metus jokių drastiškų mano 
požiūrio į teismus pokyčių tikrai neįvyko – 
tiesiog darbas teisme leido išsklaidyti tam 
tikrus mitus ir stereotipus. 

Dar prieš čia įsidarbindamas turėjau tokią 
nuostatą, kad teismas yra tam tikra mistine 
aura apgaubta institucija. Tokį vaizdinį, matyt, 
skatino griežtos bylų nagrinėjimo procesinės 
taisyklės, ganėtinai formalizuotas pats teismo 
procesas, teisėjų mantijos bei specialiai 
įrengtos teismo posėdžių salės. Tačiau 
pradėjus dirbti teisme labai greitai paaiškėjo, 
kad jokios mistikos čia nėra, – darbas vyksta 
pagal labai aiškiai nustatytas taisykles, 
kiekvienas teismo darbuotojas, pradedant 
teisėju ir baigiant teismo raštinės specialistu, 
kasdien įdeda labai daug darbo ir pastangų, 
kad bylos procesas vyktų sklandžiai. 

Mes dažnai įsivaizduojame, kad teismo 
posėdžių salėse sėdi rūstaus ir bejausmio 
veido teisėjai, tačiau taip tikrai nėra. 
Dirbdamas teisme savo akimis įsitikinau, kad 
teisėjams tikrai nuoširdžiai rūpi, jog jų priimtas 
sprendimas byloje būtų ne tik teisėtas, bet ir 
teisingas savo turiniu. 

O kas Tau labiausiai patinka dirbant 
teisėjo padėjėjo darbą? Ar įžvelgi 
kokių nors šio darbo trūkumų?
Man pats didžiausias šio darbo atlygis – 
galimybė prisidėti prie teisingumo vykdymo 
ir praplėsti savo akiratį. Teisėjo padėjėjo 
darbas tikrai nėra monotoniškas – teisme 
nuolat tenka susidurti su labai plataus spektro 
klausimais: vieną dieną tenka gilintis į dviejų 
verslininkų ginčą dėl netinkamai įvykdytų 
sutartinių įsipareigojimų, kitą dieną – rašyti 
procesinio sprendimo projekto santuokos 
nutraukimo byloje motyvus apie tai, kuris 
sutuoktinis yra kaltas dėl iširusios santuokos, 
o dar kitą kartą – analizuoti nuotekų tinklų 
veikimo principus. Kad ir kokios būtų bylos 
faktinės aplinkybės, kad ir koks būtų ginčo 
pobūdis, kiekvienoje byloje būtina rasti 
teisingą situacijos sprendimą. Džiaugiuosi, kad 
dirbdamas teisėjo padėjėju galiu prisidėti prie 
šio proceso.

Jeigu kalbėtume apie tai, kas šiame darbe 
yra sunkiausia, išskirčiau darbą su bylomis, 
kuriose racionalius šalių argumentus pakeičia 
byloje dalyvaujančių asmenų emocijos, įvairios 
asmeninės nuoskaudos, principai. Tokiais 
atvejais teismo proceso dalyvių tikslu tampa 
pats bylinėjimosi procesas, nors tai turėtų būti 
tik priemonė ginčui išspręsti. Manau, kad šiais 
atvejais žmonėms neišvengiamai reikalingos 
konsultacijos ir dialogai, profesionalų pagalba.

 

Kokie žmonės šiandien dirba teisėjų 
padėjėjais? Kokių tikslų, lūkesčių ir 
vertybių turėdami jie ateina dirbti?
Bendraudamas su savo kolegomis iš Klaipėdos 
apygardos ir kitų teismų galiu pasakyti, 
jog teisėjų padėjėjai yra profesionalūs, 
motyvuoti, draugiški, energingi, aukštus 
atliekamo darbo kokybės reikalavimus sau 
keliantys žmonės. Dauguma jų savo ateitį sieja 
su teisėjo profesija, todėl teisėjo padėjėjo 
darbas daugeliui yra tam tikra tarpinė stotelė 
rengiantis būti teisėju. Manau, kad dalis 
dabartinių teisėjų padėjėjų neabejotinai 
sudarys teisėjų korpuso dalį ateityje.

Teisėjams tikrai 
nuoširdžiai rūpi, jog jų 
priimtas sprendimas byloje 
būtų ne tik teisėtas, bet ir 
teisingas savo turiniu. 

Man pats didžiausias šio 
darbo atlygis – galimybė 
prisidėti prie teisingumo 
vykdymo ir praplėsti savo 
akiratį.   

Žydrūnė Tursaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Gražina Kovger-Sniečkuvienė,  
Komunikacijos specialistė

Darbas teisme kupinas iššūkių, bet kartu jis atveria naujus horizontus. 
Šitaip savo patirtį apibūdina teisėjo padėjėjas Žilvinas Jaraminas, 
ketverius metus dirbantis Klaipėdos apygardos teisme. Jaunas 
klaipėdietis sako, kad būtent galimybė prisidėti prie teisingumo 
vykdymo, noras plėsti savo akiratį ir paskatino pasukti karjerą į Temidės 
rūmus. Apie svarbius gyvenimo posūkius ir tai, kuo šiandien gyvena 
teismų bendruomenė, – pokalbyje su Ž. Jaraminu.
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Ar galima teigti, kad teisėjo 
profesija – vis dar prestižinis 
pasirinkimas? 
Visų teisinių profesijų kontekste teisėjo 
profesija užima ypatingą vietą. Su visa 
pagarba kitoms teisininkų profesijoms galiu 
pasakyti, kad teisėjavimas, mano nuomone, 
yra pats aukščiausias karjeros laiptelis. Ant jo 
stovėdamas asmuo gali realizuoti save kaip 
teisininkas ir dirbti darbą, kurio reikšmė ir 
prasmė turbūt niekam nekelia abejonių.

Teisėjo darbo svarba ir ypatinga socialinė 
paskirtis lemia tai, kad ši profesija tiesiog 

privalo išlikti prestižine. Taip yra visose gilias 
demokratijos tradicijas turinčiose valstybėse, 
pavyzdžiui, JAV.

Galimybė dėvėti teisėjo mantiją priklauso nuo 
daugelio veiksnių, tačiau galiu patikinti, jog 
darysiu viską, kas nuo manęs priklauso, kad 
ateityje išvystumėte mane su teisėjo mantija.

Vasario mėnesį teismus sukrėtė 
reputacijos krizė. Kokia yra teismo 
bendruomenės savijauta šių įvykių 
kontekste?
Be abejo, žinia apie įtarimus teisėjams buvo 
labai netikėta ir nemaloni ne tik Klaipėdos, 
bet ir visos šalies teismų bendruomenei. 
Vis dėlto būdami teisininkai ir suprasdami 
nekaltumo prezumpcijos svarbą stengiamės 
susilaikyti nuo išankstinių vertinimų. 

Kaip manai, kodėl teismams labai 
svarbus visuomenės pasitikėjimas? 
Ar po pastarųjų įvykių įmanoma 
atkurti pasitikėjimą teisingumu?
Visuomenės pasitikėjimas teisingumo 
vykdymu yra didžiulė vertybė ir viena 
didžiausių visos teismų sistemos siekiamybių. 
Tik nuo to, ar visuomenė pasitiki teismais ir 
jų vykdomu teisingumu, priklauso, ar teismas 
visuomenės akyse bus ta autoritetą turinti 
institucija, kuriai drąsiai galima patikėti 
socialinių konfliktų sprendimą. 

Antra vertus, pasitikėjimas teisingumo 
vykdymu kartu reiškia ir pasitikėjimą valstybe, 
o tai yra būtina mūsų šalies gerovės sąlyga.

Mano nuomone, siekiant atgauti prarastą 
pasitikėjimą teismais kelias yra tik vienas –  
kiekvieną dieną sąžiningai dirbti savo darbą, 
suprantamai argumentuoti priimamus 
sprendimus, nebijoti drąsiai ir atvirai kalbėti 
apie teismų sistemos problemas, ieškoti 
efektyvių jų sprendimo būdų ir kantriai laukti, 
kol visuomenė tai pastebės ir įvertins. 

Per savo istoriją teismams jau ir anksčiau yra 
tekę susidurti su įvairaus masto iššūkiais, tačiau 
šiandien teismuose dirba daug talentingų ir 
pačios aukščiausios kvalifikacijos teisininkų. 
Tai leidžia tikėtis, jog teismas išliks patraukli 
karjeros galimybė gabiems šios srities 
specialistams.

Ko palinkėtum jauniesiems 
teisininkams, siekiantiems tapti 
teisėjais? 
Pirmiausia norėčiau palinkėti neišsigąsti 
visuomenėje dažnai sklandančių stereotipų 
apie teismus. Man atrodo, kad kiekvienas 
į teisėjų korpusą ateinantis naujas žmogus 
gali prisidėti prie geresnio teismo įvaizdžio 
visuomenės akyse formavimo. Na, o jeigu 
vidinis apsisprendimas rinktis teisėjo 
karjerą yra tvirtas, tuomet belieka palinkėti 
atkaklumo, kantrybės ir sėkmės siekiant šios 
atsakingos ir garbingos profesijos. 

TE I SI N G U M O  H E RO J US

Teisėjo darbo svarba ir 
ypatinga socialinė paskirtis 
lemia tai, kad ši profesija 
tiesiog privalo išlikti 
prestižine. Taip yra visose 
gilias demokratijos tradicijas 
turinčiose valstybėse, 
pavyzdžiui, JAV.   

Pasitikėjimas teisingumo 
vykdymu kartu reiškia ir 
pasitikėjimą valstybe, o 
tai yra būtina mūsų šalies 
gerovės sąlyga.

Ž i lv inas  Jaraminas
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Profesoriau, Jūsų monografijos 
pavadinime minimas žodžių 
junginys – teisėjo įvaizdis. Tai iš 
tiesų ganėtinai nauja, kadangi iki 
tol daugiausia buvo kalbama apie 
teismų (tarsi juos nuasmeninant) 
įvaizdį. Tad kas yra tas teisėjo 
įvaizdis ir iš kokių veiksnių jis 
susideda?
Mes tyrinėjome teisėjų ir teismų įvaizdį, 
kurį paprasčiausiai galima apibūdinti kaip 
žmonių susikurtą nuomonę apie teisėjus ir 
teismus. Remdamiesi įvairių autorių darbais, 
išskyrėme tris teisėjų ir teismų įvaizdžio 
dėmenis. Pirma, aplinkos įvaizdis, kuris apima 
teismų išorės ir vidaus patalpų būklę, vietos 
patogumą (pasiekiamumą), informacijos apie 
teismus ir jų veiklą prieinamumą bei aiškumą, 
teisėjų ir teismo darbuotojų išvaizdą ir pan. 
Antra, paslaugų įvaizdis, apimantis teismo 
proceso trukmę ir kainos prieinamumą, naujų 
technologijų taikymą, santykių su teismo 
proceso dalyviais pobūdį (pvz., pagarbų ir 
mandagų teisėjų ir teismo darbuotojų elgesį), 
sudarytos teismo posėdžių darbotvarkės 
laikymąsi, teisingų sprendimų priėmimą, 
suprantamą sprendimų motyvų bei argumentų 
pateikimą ir pan. Trečia, socialinis įvaizdis. Tai 
teisėjo profesijos patrauklumas ir prestižas, 
visuomenės narių pagarba teisėjams, teisėjų 
atsidavimas savo darbui, nepriekaištinga 
reputacija, kompetencija, sąžiningumas ir pan.

Kaip patys teisėjai supranta savo 
įvaizdį ir kiek, Jūsų nuomone, 
įvaizdžio kūrimas yra svarbus šios 
profesijos atstovams? Ar teisėjo 
įvaizdis turi įtakos ir suvoktam 
teisingumui?
Gauti duomenys atskleidė, kad teisėjai, 
palyginti su visų išorinių, t. y. teismams 
nepriklausančių, visuomenės grupių nuo 14 
iki 86 m. amžiaus atstovais, daug palankiau 
vertina paslaugų ir socialinį įvaizdį. Nors 
netirta, kokie yra šių vertinimų skirtumų 
šaltiniai, minėtas teisėjų ir visuomenės atstovų 
paslaugų ir socialinio įvaizdžio vertinimų 
atotrūkis reikalauja dėmesio, nes jis gali tapti 
vienu iš žmonių nepasitikėjimo teismais 
veiksnių.

Be abejonės, teigiamas teisėjų ir teismų 
įvaizdis gali būti svarbus dėl įvairių priežasčių. 
Pavyzdžiui, jis gali padėti pritraukti į teismus 
geriausius kandidatus, užtikrinti, kad žmonės 
norėtų savanoriškai bendradarbiauti su 
teismais. Teigiamas suvoktas įvaizdis gali 
padidinti pačių teisėjų pasitikėjimą ir 
pasitenkinimą atliekamu darbu, o tai savo 
ruožtu pagerintų jų darbo kokybę ir pan.

Teisėjų ir teismų įvaizdžio pobūdis gali turėti 
įtakos ir suvoktam teisingumui, nes žmogus, 
prastai vertinantis paslaugų įvaizdį, gali ateiti į 
teismą iš anksto tikėdamasis neteisingų teisėjo 
veiksmų ir jam nepalankaus teismo sprendimo. 

 

Koks teisėjo elgesys didina 
pasitikėjimą teisingumu apskritai ir, 
priešingai, koks mažina?
Mūsų ir kitų tyrėjų gauti rezultatai rodo, kad 
suvoktą teisingumą (teisėjų elgesio ir ginčo 
sprendimo teisingumo vertinimą) lemia šeši 
svarbiausi veiksniai.

Pirma, galimybė dalyvauti, t. y. galimybė 
pasakyti savo nuomonę ir argumentus dėl 
problemos prieš teisėjui priimant galutinį 
sprendimą ( jeigu teisėjas leidžia bylininkams 
pareikšti savo nuomonę, jo elgesys vertinamas 
kaip teisingesnis). Šis efektas pasireiškia 
tiek tada, kai žmonės tikisi, kad jų nuomonė 
padarys realų poveikį ginčo sprendimo 
eigai ir (ar) priimamam sprendimui, tiek 
tada, kai mano, jog jų nuomonė turės mažą 
poveikį arba neturės jokio poveikio būsimam 
sprendimui.

Antra, teisėjo elgesio nešališkumas, 
kuris atspindi, ar spręsdamas ginčą jis 
nesivadovauja subjektyviu požiūriu, savo 
simpatijomis / antipatijomis arba iš anksto 
susidaryta nuomone, ar yra neutralus ir 
remiasi patikrintais faktais ( jeigu teisėjas 
elgiasi nešališkai, jo veiksmai vertinami kaip 
teisingesni).

Trečia, pagarbus ir mandagus teisėjo elgesys 
( jeigu žmonės mano, kad jiems rodoma 
pagarba ir laikomasi mandagumo taisyklių, 
tai ginčo nagrinėjimas suprantamas kaip 
teisingesnis). Be to, pagarbus ir mandagus 
teisėjo elgesys gali paskatinti pralaimėjusios 
ginčo šalies įsitikinimą, kad priimtas 
nuosprendis ir skirta bausmė yra teisingi.

Ketvirta, pasitikėjimas teisėjo geranoriškumu 
( jeigu žmonės mano, kad spręsdami ginčus 
teisėjai elgiasi geranoriškai ir sąžiningai, jie 
paprastai daro išvadą, jog jų elgesys yra 
teisingesnis).

Penkta, informavimas, kuris rodo, ar teisėjas 
stengiasi informuoti / paaiškinti, ką žmonės 
turi daryti vienu ar kitu atveju, ko jie gali 
tikėtis teismo proceso metu, kaip gali paveikti 
jo eigą, kodėl buvo imtasi konkrečių veiksmų, 
priimtas vienoks ar kitoks sprendimas ir pan. 
Pastarojo veiksnio svarbą didina tai, kad 
patekę į teismą žmonės paprastai išgyvena 
didesnį ar mažesnį stresą bei neapibrėžtumo 

Teisėjų įvaizdžio visuomenėje 
formavimas – siekiamybė ar 
būtinybė?
Dovilė Murauskienė,  
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė 

Šiuolaikiniame į vartotoją orientuotame pasaulyje aktualus tiek 
organizacijos bendrąja prasme, tiek konkrečios profesijos atstovo 
įvaizdis. Įmonės suinteresuotos kurti savo įvaizdį, kuris būtų palankus 
vartotojų atžvilgiu ir skatintų juos pasitikėti organizacija. Įvaizdžio 
kūrimas ir įtvirtinimas yra nuosekli ir daug laiko bei idėjų reikalaujanti 
veikla, kurios rezultatai pasirodo ne taip greitai, kaip norėtųsi. 

Pastaruoju metu kalbant apie susvyravusį pasitikėjimą teismais ir teisėjais 
ypač aktualūs tampa moksliniai tyrimai, kuriais siekiama atskleisti veiksnius, 
sudarančius teismų ir teisėjų įvaizdį, lemiančius (ne)pasitikėjimą jais. Šie tyrimai 
leidžia ir pasidžiaugti pastaraisiais metais gerėjusia įvaizdžio statistika, ir 
suteikia viltį, kad žinant, kokie kriterijai svarbūs pozicijoms atkurti, dėl darbo ir 
susitelkimo rezultatai ateityje gerės. 

Apie naujausius mokslinius tyrimus šioje srityje kalbamės su Vilniaus 
universiteto Filosofijos fakulteto profesoriumi dr. Gintautu Valicku, pristačiusiu 
monografiją „Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija“.

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Teisėjų ir teismų 
įvaizdžio pobūdis gali 
turėti įtakos ir suvoktam 
teisingumui, nes žmogus, 
prastai vertinantis 
paslaugų įvaizdį, gali 
ateiti į teismą iš anksto 
tikėdamasis neteisingų 
teisėjo veiksmų ir jam 
nepalankaus teismo 
sprendimo.
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jausmą (dėl to jie labai jautrūs informacijai, 
kuri galėtų padėti suprasti susidariusią 
situaciją). Kartu labai svarbu, kad teisėjas 
pateiktų bylininkams ne vien formalų 
teismo proceso paaiškinimą, nevartotų 
vien tik teisinių terminų, kurie specialiųjų 
žinių neturinčiam žmogui gali būti visai 
nesuprantami.

Šešta, apeliacijos galimybė, kuri leidžia 
kreiptis į kitą teisėją, kad būtų pakeistas arba 
patikslintas, žmogaus manymu, neteisingas ar 
netikslus sprendimas ir pan.  

 

Savo monografijoje nagrinėjate 
procedūrinį teisingumą1 
baudžiamajame procese ir darote 
išvadą, kad, palyginti su 2004 m., 
šiuo metu teisėjų elgesys labiau 
atitinka procedūrinio teisingumo 
reikalavimus. Kaip manote, kas 
lėmė tokius pokyčius? Kur labiausiai 
teisėjai pasitempė ir kur dar yra 
netinkamo elgesio pavyzdžių?
Šiuos teigiamus pokyčius, t. y.  teisėjų 
elgesio atitikties procedūrinio teisingumo 
reikalavimams didėjimo tendenciją, galėjo 
lemti įvairūs veiksniai:

1 Procedūrinis teisingumas – tai ginčų sprendimo 
procedūrų arba būdų ir tam tikrų standartų, kurie 
lemia, ar ginčo šalys supras tiek ginčo nagrinėjimą, 
tiek galutinį jo sprendimą kaip teisingą, atitikimas.

1) teisėjų reakcija į visuomenės spaudimą –  
didelį mūsų šalies žmonių nepasitikėjimą 
teismais, pvz., galbūt siekdami užtikrinti, kad 
daugiau žmonių pasitikėtų teismais ir vertintų 
jų darbą teigiamai, teisėjai pradėjo labiau 
laikytis procedūrinio teisingumo reikalavimų;

2) nuo 2010 m. daromi teismo posėdžių garso 
įrašai, kurie verčia teisėjus labiau kontroliuoti 
savo veiksmus, taip pat labiau laikytis 
įstatymo normų ir procedūrinio teisingumo 
reikalavimų;

3) teismų vadovybės ir teisėjų reakcija į  
2004 m. procedūrinio teisingumo tyrimo 
rezultatus, šių rezultatų sklaida visuomenėje, 
taip pat į teisėjų kvalifikacijos kėlimo 
programas įtraukta procedūrinio teisingumo 
tema (tiesa, pastaruoju metu to jau 
nebedaroma) ir pan.

 

Labai įdomi Jūsų monografijos 
dalis, kurioje tyrėte vaikų požiūrį 
į teismus ir teisingumą. Tad koks 
jis? Jūsų nuomone, kaip teisingumo 
įgyvendinimo procesai kis ateityje, 
kai užaugs naujoji karta? Kiek 
įtakos tam turės jaunosios kartos 
švietimas?
Gauti rezultatai rodo, kad 7–10 metų 
vaikų suvoktas teisėjų ir teismų įvaizdis yra 
daugiau ar mažiau teigiamas, be to, jie gana 
tikroviškai įsivaizduoja teisėjus ir jų darbo 

vietą. 14–17 metų paaugliai, palyginti su visais 
vyresniaisiais išorinių grupių atstovais, taip pat 
daug palankiau vertina visus teisėjų ir teismų 
įvaizdžio dėmenis. Viena vertus, tai leidžia 
manyti, kad po kelerių metų iš šių jaunų 
žmonių gali išaugti teismams ir įstatymams 
lojalių piliečių karta, kita vertus, dar neaišku, 
ar pavyks ir toliau išsaugoti šį pozityvų teisėjų 
ir teismų įvaizdį (pvz., būtų galima spėti, kad 
neseniai teismų sistemą sudrebinęs teisėjų 
korupcijos skandalas gali sukelti neigiamus 
jaunų žmonių susikurto teisėjų ir teismų 
įvaizdžio pokyčius). Manau, kad gali prireikti 
įvairiapusių ir ilgalaikių pastangų, siekiant 
tikslingai formuoti teigiamą jaunosios kartos 
atstovų teisėjų ir teismų įvaizdį.

Paminėjote teisėjų korupcijos 
skandalą. Kaip manote, kokie 
veiksmai turėtų būti atlikti siekiant 
kaip įmanoma labiau neutralizuoti 
kilusio skandalo padarinius ir 
atkurti teisėjų įvaizdį visuomenės 
akyse?
Manyčiau, kad pirmiausia reikėtų atskleisti, 
kokius padarinius sukėlė teisėjų korupcijos 
skandalas, kurios visuomenės grupės buvo 
labiausiai paveiktos ir kaip (pvz., koks yra 
suvoktas teisėjų įvaizdis po minėto skandalo). 
O tada jau būtų galima galvoti apie konkrečius 
veiksmus, siekiant pašalinti nepageidautinus 
padarinius.

Buvo manoma, kad vienintelis dalykas, galintis užtikrinti žmonių 
pagarbą teisei ir įstatymams, – tai reikalavimas nenukrypstamai 
laikytis įstatymų, taip pat nuosekliai ir kruopščiai atlikti visus įstatymo 
numatytus veiksmus (pvz., buvo tikimasi, kad jeigu teismai elgsis būtent 
taip, tada stiprės proceso dalyvių pagarba įstatymams ir pasitikėjimas 
teismų bei visos teisinės sistemos teisingumu).

Tačiau XX amžiaus pabaigoje atliktų procedūrinio teisingumo 
tyrimų rezultatai privertė naujai pažvelgti į šią „amžiną tiesą“. Buvo 
nustatyta, kad pagarbos įstatymams ar teismui formavimas – daug 
sudėtingesnis procesas. Paaiškėjo, kad, vertindami teisėjo ar policijos 
pareigūno veiksmus, žmonės vadovaujasi ne tiek objektyviais teisiniais 

kriterijais (pvz., kaip tiksliai pritaikyta teisės norma), kiek subjektyviais, 
su teisiniais nedaug ką bendro turinčiais procedūrinio teisingumo 
kriterijais,– jie vertina teisėjų ar kitų pareigūnų elgesį remdamiesi savo 
nuomone apie tai, kaip turi būti priimamas teisingas sprendimas.

Net jeigu objektyviai teismo sprendimas visiškai atitinka įstatymus, 
tačiau kartu nebuvo užtikrintas proceso dalyvių subjektyvus 
įsitikinimas, kad sprendimas priimtas teisingai, jiems gali susidaryti 
nuomonė, jog tiek teismas, tiek jo sprendimai yra neteisingi.

(„Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija“, 13 psl.)

Daugiau informacijos apie leidinį „Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija“  
ieškokite Rekomendacijų skiltyje (29 psl.)
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JAV teisėja Victoria Pratt: 
šiuolaikinio teismo vertybė –  
efektyvi komunikacija ir dėmesys 
žmogui

N U O M O N I Ų  RI N G A S
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TEISMO POSĖDŽIŲ SALĖJE – 
DĖMESYS KIEKVIENAM ŽMOGUI
„Teisėja, aš noriu jums kai ką pasakyti. Aš 
stebėjau jus ir matau, kad jūs nesate dviveidė. 
Jūs visus žmones vertinate vienodai! – štai 
taip pokalbį pradeda teisėja V. Pratt. – Kaip 
manote, kas galėjo kreiptis į mane tokiais 
žodžiais? Ogi transeksuali prostitutė, kuri, 
prieš man įžengiant į teismo posėdžių salę 
skelbti nuosprendžio, spėjo išvyti savo 
advokatą, apšaukti teismo pareigūnus ir kitus 
į teismą susirinkusius žmones. Mat prasidėjus 
posėdžiui aš visų pirma ištariau tą jos vardą, 
kuris buvo nurodytas dokumentuose, – 
vyrišką vardą. Kai tik jis buvo užfiksuotas 
posėdžio protokole, toliau bendravau su ja 
minėdama jos moterišką vardą ir tai dariau 
pakankamai garsiai, jog visi esantys teismo 
salėje tai puikiai girdėtų ir suvoktų, kas ji 
yra iš tikrųjų. Žinoma, daug kam tai buvo 
netikėta, bet aš esu įsitikinusi, kad teismas bus 
gerbiamas tik tada, kai pats rodys pagarbą 
proceso dalyviams.“

Dėl savo profesionalumo vedant teismo 
procesą ir pastangų reformuoti JAV 
baudžiamosios teisės sistemą teisėja V. Pratt 
jau yra pelniusi pripažinimą tiek nacionaliniu, 
tiek tarptautiniu lygiu. Ji bendrauja su 
valstybių vadovais, kalba aukščiausio 
lygio konferencijose ir tapo procedūrinio 
teisingumo idėjos veidu.

Pasak V. Pratt, procedūrinį teisingumą 
(angl. procedural justice) reikia suvokti kaip 
procesus ir tvarkas, kuriuos pasitelkia teismas, 

siekdamas užtikrinti žmonių teises ir teisėtus 
interesus. Paprasčiau tariant, ši koncepcija 
apima nešališką, pagarbų ir garbingą 
institucijų elgesį su žmonėmis.

„ Jeilio universiteto profesorius Tomas Tyleris 
praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje 
atliko mokslinį tyrimą, kuriame analizavo, 
kodėl žmonės laikosi įstatymų ir pasitiki 
teisingumu. Tyrimo rezultatai atskleidė 
paprastą faktą – kiekvienas iš mūsų visuomet 
vertina, kaip su mumis elgiasi aplinkiniai. 
Dėl šios priežasties žmonės laikosi įstatymų 
ir daro mažiau nusikaltimų ne todėl, kad 
bijo bausmių ar kalėjimo, – nusikalstamumo 
lygį, o kartu ir pasitikėjimą teisėsauga, kelia 
arba smukdo pačių institucijų elgesys.  Taigi, 
žodžiai, parašyti ant popieriaus, žmogui nieko 
nereiškia. Jei žmogus manys, kad teismas su 
juo elgiasi pagarbiai, o teisėjui nuoširdžiai rūpi 
jo byla, jis bus linkęs laikytis įstatymų ir labiau 
pasitikėti teismo darbu“, – akcentuoja V. Pratt.

POŽIŪRIS Į TEISMUS GERĖJA, BET 
STEREOTIPAI DAR GAJŪS
Keliaudama po pasaulį ir bendraudama su 
įvairių šalių teisininkais V. Pratt pastebi tą 
pačią problemą – žmonės, ateinantys į teismą, 
yra sunerimę, nes nesupranta, kas jų laukia. 
Procedūrinio teisingumo ekspertė taip pat 
pažymi, kad per pastarąjį dešimtmetį požiūris 
į atvirą, lygią visiems ir kiekvienam teismų 
sistemą JAV pasikeitė gerąja linkme, tačiau 
stiebtis dar yra kur, nes vis dar tenka kovoti 
su požiūrio į tam tikras gyventojų grupes 
klišėmis, sisteminėmis spragomis. 

„Kartą pas mane dėl narkotinių medžiagų 
vartojimo pateko vyriškis, turintis sūnų, bet 
niekada nesugebėjęs juo deramai pasirūpinti. 
Atkreipdama jo dėmesį į tai, kad per kvaišalus 
jis niekada neturėjo galimybės būti geru tėvu 
savo vaikui, šiam žmogui aš pasiūliau galimybę 
pasitaisyti – eiti namo, viską apgalvoti ir po 
dviejų savaičių sugrįžti atgal į teismą, kur jam 
bus suteikta pagalba, priskirta speciali grupė 
kovai su priklausomybe. Vyriškio akyse tuomet 
pamačiau ašaras, tačiau nesitikėjau, kad jis 
sugrįš. Mano nuostabai, po sutarto laiko 
vyras sugrįžo, priežastį jis įvardijo žodžiais, 

ilgam įstrigusiais man atmintyje: „Grįžau, nes 
Jūs man parodėte daugiau meilės, nei aš 
pats jos parodžiau sau“, – pasakoja V. Pratt, 
pabrėždama, kad kai teisėjai pradeda elgtis 
kitaip, nei visuomenei yra įprasta, žmonės juos 
taip pat pradeda matyti kitomis akimis. 

Vis dėlto V. Pratt pažymi, jog Naujojo 
Džersio teisme jai kone kasdien tenka 
nagrinėti narkomanų, prostitucijos, 
benamių, problemiškų paauglių bylas. 
Teisėja apgailestauja, jog tie žmonės, dar 
prieš patekdami į teismo posėdžių salę, 
visuomenėje būna nurašyti. Be to, JAV 
egzistuoja giliai įsišaknijusios įtampos dėl 
rasės ir socialinės nelygybės, pastaruoju metu 
labai didelė dalis žmonių jaučiasi nesaugūs ir 
neišgirsti.

„Vienas ryškiausių mano pačios prisiminimų –  
pirmasis susidūrimas su teismų sistema. 
Matote, aš gimiau imigrantės iš Dominikos ir 
afroamerikiečio, kuris gimė Harleme, Niujorko 
mieste, šeimoje. Mano tėvams – kosmetologei 
ir šiukšlių išvežiotojui – bei kitiems į JAV 
imigravusiems giminėms buvo sunku gauti 
teisinę informaciją ne anglų kalba, jie nežinojo, 
kur kreiptis pagalbos. Taigi sulaukusi vos 
10-ies metų ėjau į teismą, kad padėčiau jiems 
susikalbėti su teismo pareigūnais“, – vaikystės 
prisiminimais dalijasi V. Pratt. 

Teisėja atkreipia dėmesį, kad šiandien 
teisėjams kaip niekad svarbu būti tais, 
kurie pakelia į žmogų savo akis, gilintis į 
situaciją ir paprastais žodžiais paaiškinti 
tai, kas teisininkams dažnai atrodo savaime 
suprantama. Kita vertus, pašnekovė tuoj pat 
pripažįsta, jog tai nėra taip paprasta: „Tai 
nėra tik JAV problema. Teisėjų darbo krūviai 
yra labai dideli, įtampa darbe – taip pat. 
Tačiau mes, teisėjai, jau esame paskutinioji 
grandis, kuri dorojasi su pasekmėmis. Tam, 
kad žmogui nereikėtų sėsti į teisiamųjų 
suolą, būtina naikinti gilumines socialinės 
atskirties problemas. Ir teismai, ir valstybinės 
institucijos, ir nevyriausybinis sektorius 
turi dirbti išvien kaip komanda, jog būtų 
orientuojamasi į tų priežasčių šalinimą.“

POZITYVUS PAVYZDYS – 
UŽKREČIAMAS
Paklausta, kaip būtų galima pritaikyti 
procedūrinio teisingumo idėją praktikoje, 
V. Pratt išskyrė keletą savo pačios išbandytų 
metodų. „Dabartinė bausmių sistema yra iš 
esmės orientuota į laisvės atėmimo bausmes, 
tačiau pasirinkus šį kelią tikrosios problemos 
lieka antrame plane. Mano patirtis rodo, 
kad, užuot siuntę visus į kalėjimą, galime 
padėti žmonėms grįžti į normalų gyvenimą 

Žydrūnė Tursaitė,  
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

Teismas, kaip efektyviai veikianti institucija, šiais laikais yra 
neatskiriamas nuo komunikacijos su visuomene. Vakarų šalyse vis labiau 
įsisąmoninant, kad išgąsdintas žmogus nėra geriausias valstybės pilietis, 
jau ne vienus metus ieškoma sprendimų, kaip teismo lankytojams 
padėti teismuose jaustis saugiai ir užtikrintai. Kokį teismą nori matyti 
visuomenė? Kas svarbiausia kuriant atvirą, patikimą bei artimą žmogui 
teismą? Pasidalyti savo mintimis ir įžvalgomis pakvietėme Nacionalinės 
teismų administracijos kvietimu Lietuvoje viešėjusią JAV teisėją, 
procedūrinio teisingumo ekspertę Victorią Pratt, kuri dėl plataus ir 
kūrybiško požiūrio į savo, kaip teisėjos, misiją pakeitė daugybės žmonių 
likimus.

Žmonės laikosi 
įstatymų ir daro mažiau 
nusikaltimų ne todėl, kad 
bijo bausmių ar kalėjimo, 
– nusikalstamumo lygį, o 
tuopačiu ir pasitikėjimą 
teisėsauga, kelia arba 
smukdo pačių institucijų 
elgesys. 

Kai teisėjai pradeda elgtis 
kitaip, nei visuomenei yra 
įprasta, žmonės juos taip 
pat pradeda matyti kitomis 
akimis.
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pasitelkdami alternatyvas: specialias 
bendruomenės programas (angl. community 
services), individualias arba grupines 
konsultacijas, rašymo užduotis“, – sako JAV 
teisėja.

V. Pratt teigimu, jos darbo praktikoje ypač 
pasiteisina rašymo užduotys, nes kalba 
eina apie introspekciją – sąmoningą ir 
nuoseklų savo elgesio ar minčių analizavimą 
raštu. Anot pašnekovės, teisme atsidūrusio 
žmogaus prašoma aprašyti konkretų, jo 
byloje nagrinėjamą įvykį. Pirmojo rašinio 
metu žmogus paprastai papasakoja apie savo 

sunkumus ir tai, kaip jis jaučiasi. Tuomet su 
specialistu aptariama, ar ir kokia pagalba 
yra reikalinga bei sudaromas individualus 
pagalbos planas.

„Suteikite žmogui galimybę kalbėti, 
pačiam papasakoti savo istoriją.  Kadangi 
kaltinamajam neretai prireikia tolesnės 
pagalbos, išgrynindamas savo mintis 
popieriaus lape asmuo jau spėja pakankamai 
atsigauti, prisimena ir išdrįsta atskleisti bylos 
eigai reikšmingus faktus“, – darbo principą 
dėsto JAV teisėja.

Anot pašnekovės, nors pagarba aplinkiniams, 
dėmesingumo rodymas atrodo labai paprasti 
dalykai, jie šviesmečiais priartina teismus prie 
taško, kuriame nori būti kiekvienas teismas, – 
prie dienos, kai į teismą atėję žmonės pasitikės 
teismu ir bus tikri, jog čia sulauks teisingumo. 

„Geroji žinia ta, kad pagarba yra užkrečiama. 
Dar geriau, kad tai galima įgyvendinti 
nemokamai. Juk mandagus pasisveikinimas, 
pokalbis ir šypsena nieko nekainuoja, bet 
gali tiek daug! Tai ir norėjo man pasakyti 
mano kalbos pradžioje minėta prostitutė – aš 
vertinu tave lygiai taip pat, kaip tu vertini 
mane“, – pokalbį baigia teisėja. 

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Komentaras

Ernestas Šukys, Šiaulių apylinkės 
teismo pirmininko pavaduotojas

Klasikinėje teisingumo sampratoje 
teismas, spręsdamas dėl konkretaus 
asmens kaltumo ar nagrinėdamas tarp 
šalių kilusį ginčą, pagal galiojančią 
teisę vykdo teisingumą, priimdamas 
teismo sprendimą. Tačiau akivaizdu, 
kad teismo sprendimo efektyvumas 
priklauso ir nuo to, kaip jis bus 
priimtas konkretaus asmens ir visos 
visuomenės. Tad per paskutinį 
dešimtmetį sukurta ir ganėtinai 

plačiai išplėtota procedūrinio teisingumo sąvoka remiasi idėja, jog 
teismo priimto sprendimo vertinimas ir jo priėmimas priklauso ir 
nuo teisminiame procese dalyvavusio asmens santykio su pačiu 
procesu, t. y. kaip jis tą procesą patyrė: ar viską procese suprato, ar 
buvo išklausytas, ar buvo pakankamai gerbiamas, ar procesas vyko 
vienodomis abiem ginčo šalims sąlygomis.

Nors Lietuvos ir JAV teisminės sistemos ganėtinai skirtingos, kai 
kurios problemos ar spręstinos situacijos yra bendros abiem šalims. 
Pavyzdžiui, pirmą kartą teismo procese dalyvaujantis asmuo žino, 
kad procesas vyksta pagal tam tikras taisykles, tačiau dažnai jam 
jos nėra visiškai aiškios ir suprantamos. Nesaugumas atsiranda iš 
nežinojimo, kaip elgtis, arba bijojimo pasielgti neteisingai. Todėl 
teisėjas procese turi rasti priemones, kuriomis pašalintų pačią 
nesaugumo priežastį, t. y. sumažintų asmens neapibrėžtumą: 
liudytojo apklausos atveju paklausti, ar jis / ji teisme dalyvauja pirmą 

kartą, paprastai išaiškinti liudytojo teisių ir pareigų turinį, įsitikinti, 
kad jį suprato, trumpai paaiškinti, kaip vyks liudytojo apklausa, netgi 
nurodyti, jog liudytojo parodymai teismui yra reikšmingi. Manau, kad 
toks asmuo, pasitikėdamas teismu, tikrai nurodys aplinkybes, kurios 
jam yra žinomos, ir tai teismui taps vertinga įrodinėjimo priemone. 

Pasitikėjimas teisingumu atsiranda tada, kai asmuo supranta matantis 
ne tik kompetentingą, bet ir į save panašų žmogų. Manau, kad 
teisėjo veiklos procesinis reguliavimas, etikos reikalavimai, teisėjo 
nešališkumas ir neutralumas netrukdo jam paskelbus sprendimą 
rasti galimybę trumpai ir glaustai apžvelgti pagrindinius priimto 
sprendimo motyvus. Teisėjas, neapsiribodamas tik rezoliucinės 
dalies perskaitymu, parodo, kad jis gali kalbėti apie savo sprendimą, 
būdamas įsitikinęs dėl priimto sprendimo teisėtumo, pažvelgti į akis 
asmeniui, kuriam tas sprendimas nėra palankus. 

Pažymėtina, kad JAV teismai kai kurias problemas sprendžia 
savarankiškai ir tik dalis problemų sprendžiamos centralizuotai, 
valstijų lygmeniu. Lietuvos atveju, puiki teismų iniciatyva – 2012 m.  
teismuose pradėjusi veikti teismo savanorių tarnyba. Šiandien 
šešiuose šalies teismuose lankytojus pasitinka 49 teismo savanoriai, 
kurie padeda susiorientuoti teismo patalpose, pasaugoti bylos 
dalyvių mažamečius vaikus, užtikrinti sklandų teismo procesą. Taip 
pat esama ir kitų priemonių teisėjo ir teismo socialinei atsakomybei 
puoselėti: komunikacija su švietimo įstaigomis, paskaitų skaitymas, 
diskusijos, teismo veiklos pristatymas visuomenei ir kt. 

Suteikite žmogui 
galimybę kalbėti, pačiam 
papasakoti savo istoriją. 
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Kęstuti, kas, Jūsų nuomone, yra 
pasitikėjimas ir kas jį kuria? 
Pasitikėjimas yra kitų požiūris į asmenį, 
organizaciją ar instituciją (paprastumo dėlei 
visur kalbėsiu apie organizaciją) ir jį iš esmės 
kuria pačios organizacijos darbas, jos elgesys. 

Žmonėms nepakanka išgirsti „pasitikėkite 
manimi“, jie nori įrodymų ir jiems kyla natūrali 
mintis: „O kodėl turėčiau?“ Ieškodamos, 
gaudamos ir analizuodamos įrodymus mūsų 
smegenys vienu metu naudoja keletą filtrų.

Pirmiausia ir, mano nuomone, stipriausiai veikia 
praeities filtras, kurio esmė „ar tavo elgesys 
praeityje man leidžia patikėti, kad aš galiu 
tavimi pasitikėti“. Šio principo pamatuose 
įmūrytas nuoseklumo dėsnis, kurį labai įtaigiai 
dar prieš pusę amžiaus aprašė Robertas 
Cialdini‘is savo garsiojoje knygoje „Įtakos 
psichologija“. Mes, žmonės, nemėgstame 
nustebti, mums kelia stresą netikėti įvykiai ir 
neprognozuojami žmonės bei organizacijos. 

Jeigu organizacija pasielgė netinkamai, 
neetiškai arba priešiškai asmens ar visuomenės 
atžvilgiu, bus linkstama manyti, kad ir kitą kartą 
ji pasielgs lygiai taip pat: „ Jeigu pamelavai, 
vadinasi, meluosi ir ateityje. Jeigu buvai 

neištikimas, kodėl aš turėčiau manyti, kad tu 
būsi ištikimas ateityje?“

Kitas paraleliai veikiantis filtras yra vadinamasis 
antpečių principas. Aplinka labai sudėtinga, 
todėl žmonės neturi galimybių, laiko ir 
dažniausiai noro gilintis į esmę. Jie ieško 
formaliųjų pasitikėjimo įrodymų. Mes 
gyvename informacijos asimetrijos pasaulyje – 
labai giliai ir detaliai išmanome savo siauras 
sritis, tačiau visiškai nieko nenutuokiame 
apie svetimas.  Tarkim, aš labai gerai 
išmanau komunikacijos sritį, tačiau miglotai 
suvokiu teisę. Jeigu man reikia informacijos 
iš teisės srities, aš ieškau šaltinių (asmenų 
arba organizacijų), kurie turi formaliuosius 
įrodymus-atributus: advokatų, teisininkų, 
teisėjų. Mano smegenys mąsto: „ Jie studijavo 
teisę, turi teisės diplomus, todėl jie gerai 
išmano sritį, jais galima pasitikėti.“ Jeigu reikia 
patarimo apie karybą, patikimiausias šaltinis 
bus karininkas – kuo aukštesni antpečiai, tuo 
patikimesni, todėl generolas būtų pats tas.

Žmonės nekvaili, jie supranta, kad antpečius 
turintis asmuo gali mus apgauti dėl įvairiausių 
priežasčių, todėl smegenys įjungia trečią filtrą, 
kurį vadiname teigiamais ketinimais. Bandome 
rasti įrodymų, kad organizacija ne tik gali, bet 
ir nori mums padėti dėl įvairiausių priežasčių: 
nes ji visiems padeda, nes joje dirba mano 
draugas ir rekomendavo, nes jai pačiai 
naudinga man padėti ir t. t. 

Žinant, kad „noruose“ ir „ketinimuose“ yra 
labai daug neracionalumo, šis filtras bene 
dažniausiai atakuojamas manipuliatorių: „mes 
gi draugai“, „man tu patinki“, „mano misija – 
padėti žmonėms“ ir t. t. 

Koks yra tikrasis komunikacijos 
vaidmuo kuriant pasitikėjimą? 
Kodėl klaidinga manyti, kad 
komunikacija padidins pasitikėjimą? 
Kur slypi tikroji esmė?
Svarbiausia suvokti, kad komunikacija negali 
kompensuoti pasitikėjimo trūkumo, jeigu 
pati organizacija savo elgesiu pasitikėjimo 
nekuria ar net jį griauna. Komunikacija gali 
padėti pasitikėjimo nusipelniusiai organizacijai 
stiprinti tokį įvaizdį.

Pasitikėjimo kūrimas.  
Dažnai ignoruojama dalis
Žydrūnė Tursaitė, 
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

„Darbdavys nepasitiki darbuotoju, darbuotojas – darbdaviu. 
Valstybė – piliečiais, o piliečiai – valstybe. Tada investuojame į 
apsaugą bei kontrolę ir švaistome begalę išteklių“, – sako Kęstutis 
Gečas, integruotos komunikacijos agentūros „INK Agency“ vyresnysis 
partneris ir skaitmeninės kūrybos agentūros „bigNow“ verslo 
partneris. Jo žodžiais, pasitikėjimas šiuos išteklius taupo, todėl jis 
yra viena svarbiausių valiutų žmonių pasaulyje. Ji padeda daugiau ir 
brangiau parduoti, pigiau nupirkti, gauti antrą ar net trečią šansą –  
iš esmės pasitikėjimas yra klestėjimo pamatas ir garantas. Deja, 
pasitikėjimo neįmanoma nusipirkti, tačiau jį galima užsidirbti. 

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Kęstut i s  Gečas

Mes gyvename 
informacijos asimetrijos 
pasaulyje – labai giliai ir 
detaliai išmanome savo 
siauras sritis, tačiau visiškai 
nieko nenutuokiame apie 
svetimas. 
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Komunikacija veikia kaip stiprintuvas, t. y. 
ryškiai ir plačiai skleisti žinias apie organizacijos 
veiksmus ir sprendimus, kurie rodo jos 
patikimumą, ir šitaip gausinti žmonių akyse 
įrodymus, kad organizacija verta pasitikėti. 

Be to, komunikacija veikia kaip klaidingo 
požiūrio gydytojas. Dėl neįsigilinimo, 
stereotipų ir informacijos fragmentacijos 
žmonės gali neteisingai suprasti organizacijos 
elgesį, jį suvokti kaip priešišką ar nevertą 
pasitikėjimo. Komunikacija gali tokioms 
klaidoms ir nesusipratimams užbėgti už akių 
arba spręsti ankstesnio nesusikalbėjimo 
problemas.

Taip pat komunikacija gali padėti išspręsti 
antpečių klausimą. Verslo organizacijos ne 
veltui daug dėmesio skiria savo apyvartos, 
augimo, laimėtų kontraktų komunikacijai – mes 
linkę pasitikėti didele, sėkmingai veikiančia 
organizacija, nes manome, kad tai yra įrodymai, 
jog ja verta pasitikėti (nes tiek daug kitų ja 
pasitiki).

Ir neabejotinai komunikacija gali padėti 
sustiprinti organizacijos, kaip norinčios padėti 
savo klientams, partneriams, visuomenei, 
valstybei, įvaizdį, kai pateikiamos atitinkamos 
istorijos ir papasakojama apie įvykius.

Klaidinga manyti, kad pasitikėjimas priklauso 
nuo komunikacijos. Jis priklauso nuo 
pačios organizacijos. O komunikacija gali 
tik sustiprinti, paryškinti, pagydyti žmonių 
suvokimą.

Kaip atkurti pasitikėjimą po krizių? 
Sakoma, kad kiekviena krizė 
yra ir nauja galimybė, – kaip ją 
efektyviausiai išnaudoti?
Esminis krizės bruožas yra nuoseklumo lūžis. 
Mes turime susidarę kažkokią nuomonę apie 
organizaciją, tačiau kilus krizei paaiškėja, kad 
apie ją reikėtų manyti kitaip. Dar blogiau, jeigu 
įvykis susijęs su neigiamais ketinimais,  
t. y. parodoma, kad organizacijai nusispjauti į 
klientus, visuomenę ar valstybę. 

Komunikacija gali tik amortizuoti krizės 
poveikį, tačiau esant ilgalaikėms krizėms tai 
neveiks. Organizacija pasitikėjimą turi atkurti 
savo veiksmais, o komunikacija veikia kaip 
tokių veiksmų stiprintuvas.

Klasikinis krizių sprendimas yra žinomas 
vardu „Never again!“ Jo algoritmas gana 
paprastas: „Mes pripažįstame klaidą ir 
dėl jos atsiprašome, apgailestaujame, nuo 
šiol padarysime viską, kad tai niekada 

nepasikartotų.“ Ir tada organizacija atlieka 
seriją veiksmų ir priima sprendimus, kurie 
pademonstruoja, kad ji realiai įgyvendina 
savo nusiteikimą. Nėra taisyklės, kiek tai turi 
ir gali trukti, bet visada sužinosite, kada šie 
sprendimai jau veikia.

Tvarus pasitikėjimo atkūrimas turi vykti 
pasitelkiant organizacinę elgseną, o ne 
komunikacinę manipuliaciją. 

Pasitikėjimą kuria kompetencija 
ir gebėjimai. Visgi tikrai geri 
profesionalai dažnai nori tik dirbti 
savo darbą, kurį išmano, o ne 
papildomai apie tai komunikuoti. 
Kada turėtų formuotis suvokimas ir 
kaip jį skatinti, kad tai, ką darau, yra 
svarbu žinoti ir visuomenei?
Yra trys priežastys.

Pirma. Mes gyvename informacijos amžiuje, 
kuriame informacija ir komunikacija yra 
svarbiausia šiandienos pasaulio jėga, 
persmelkianti beveik visus mūsų gyvenimo 
aspektus. Taip pat ir profesijas. Praėjusio 
amžiaus pradžioje žmonės turėjo išmokti 
vairuoti automobilį ir priprasti prie telefono, 
dabar reikia išmokti komunikuoti. Nenori, 
nekomunikuok, bet už tave pakomunikuos 
kiti – nebūtinai taip, kaip tu nori. Jeigu kasi 
griovius, gali ir patylėti, bet lipant socialinėmis 
kopėčiomis aukštyn rizika, kad kažkas apie tave 
ims netinkamai komunikuoti, sparčiai auga.

Antra. Informacijos lauko chaosas. Iki XX a. 
pabaigos Lietuvoje veikė kelios televizijos ir 
radijo stotys bei keletas laikraščių – fiksuotas 
informacinio lauko galios centrų skaičius. 
Jie pakluso žurnalistų etikos kodeksui arba 
su jais buvo galima susitarti, juos paveikti. 
1999 m. startavo „Delfi“ su anoniminių 
komentarų skiltimis, generavusiomis dažnai 
neatsakingą ir chaotišką informacijos 
srautą. Dar po dešimtmečio Lietuvoje 
pradėjo įsigalėti „Facebook“, kiekvieną 
iš mūsų padaręs mažesniu ar didesniu 
informacijos galios centru, sukūręs fake news 
problemą, t. y. informacijos lauko chaosą 
tik padidino. Kartu padidino ir riziką, kad 
apie nekomunikuojančius profesionalus 
ir organizacijas visuomenė susidarys 
nebūtinai teisingą nuomonę su visomis iš to 
išplaukiančiomis pasekmėmis. 

Trečia. Neracionalumas ir neatsakingumas. 
Informaciniame lauke geometrine 
progresija daugėja emocijų, neracionalumo, 
neatsakingumo ir netgi kodeksą pažeidžiančių 
pasisakymų. Jeigu nekomunikuoja ir nekovoja 
už dėmesį, logika ir racionalumas atsiduria 
informacinio lauko šalikelėje. O kas yra logikos 
ir racionalumo saugotojai ir atstovai? Savo 
sričių profesionalai.

Kodėl kurdamas pasitikėjimą ir 
jo siekdamas pirmiausia turi būti 
kritiškas pats sau, objektyviai 
matyti situaciją?
Save visada vertiname geriau nei kitus, 
matome krislą kito akyje, nepastebėdami 
rąsto savojoje. Mes visada norime, kad kiti 
ir aplinka keistųsi, tačiau patys siekiame likti 
komforto zonoje. Mes geriau žinome situaciją 
ir kodėl mumis reikia pasitikėti, nors išorė 
galbūt suvokia visiškai kitaip. Gyvename savo 
informacijos kokone, bendraujame su tokiais 
kaip mes, savo šeimomis ir artimaisiais, kurie 
sudaro tik labai mažą Lietuvos dalį, visiškai 
nereprezentuojančią likusios visuomenės.

Jeigu nebūsime kritiški sau, gyvensime 
iliuzijomis ir kreivų veidrodžių karalystėje. 
O tai reiškia, kad priimsime ir klaidingus 
sprendimus.

Organizacija pasitikėjimą 
turi atkurti savo veiksmais, 
o komunikacija veikia  
kaip tokių veiksmų  
stiprintuvas.

Informaciniame 
lauke geometrine 
progresija daugėja 
emocijų, neracionalumo, 
neatsakingumo ir netgi 
kodeksą pažeidžiančių 
pasisakymų. 

Mes visada norime, kad 
kiti ir aplinka keistųsi, 
tačiau patys siekiame likti 
komforto zonoje. 

Kuriant pasitikėjimą
Pasitikėjimui kurti tereikia keleto 
paprastų dalykų:

 ■ Ar Jūs esate savo srities ekspertas? 
Ar Jūsų kompetencija pripažinta?

 ■ Ar verslo partneriai Jus gerbia ir 
jaučia, kad jie ir jų problemos Jums 
rūpi?

 ■ Ar Jūs padėsite verslo partneriui, 
kai jam bus bėda, – padirbėsite 
savaitgalį, nuvešite papildomą 
produkcijos kiekį, jeigu tai tik 
įmanoma?

 ■ Ar laikotės pažadų, netgi jeigu jų 
laikymasis tampa Jums žalingu?

 ■ Ar partneriui viską pasakote?
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Kompetencija – tik dalis pasitikėjimo
Atlikite testą. Paklauskite įmonės vadovo, ar jo įmonė patikima, ir 
paklausykite, ką jis pasakys. Dažniausiai jis teigs, kad „mes geriausiai 
išmanome rinką“, „mes gaminame geriausius produktus“, „mes 
suteikiame garantiją“, „mes tiekiame 24/7 režimu“, „mes esame 
finansiškai stiprūs, todėl mūsų atsiskaitymai niekada nevėluoja“ ir t. t.

Vadovai kalba apie svarbią pasitikėjimo dalį – kompetenciją 
ir gebėjimus. Geriausias to pavyzdys yra Lietuvoje veikiantys 
komerciniai bankai, kurių komunikacijos žiniasklaidos didžiąją dalį 
sudaro bankų ekonomistų ir patarėjų komentarai makroekonomikos 
klausimais – šitaip komunikuodami bankai demonstruoja 
ekspertiškumą.

Vis dėlto kompetencija ir gebėjimai sudaro tik dalį pasitikėjimo 
ir dažnai ne pačią svarbiausią. Įmonės charakteris yra esminė 
pasitikėjimo dalis.

Ar Jūsų įmonė turi charakterį?
Jūs nesuprasite, ar Jūsų verslo partneris yra patikimas, kai viskas einasi 
sklandžiai. (Ne)pasitikėjimas atsiskleidžia, kai kyla sunkumų, įvyksta 
nelaimė. Viską pasako senas posakis: „Aš su juo (n)eičiau į žvalgybą.“ 
Žvalgyba priešo teritorijoje yra rimtas išbandymas, todėl galima eiti 
tik su tuo, kuris padės kilus poreikiui.

Žvalgyboje pirmiausia pasitikime tais, kurie stiprios dvasios, 
nepabėgs ir nepaliks mūsų grėsmės akivaizdoje. Kitaip tariant, 
patikimi yra tie, kurie nuoseklūs ir nusiteikę teigiamai Jūsų atžvilgiu – 
gerbia Jus ir nori su Jumis dirbti, Jums padėti.

Versle patikimas yra tas partneris, kuris įgyvendins savo pažadus ir 
įsipareigojimus, net jeigu jam tai kainuos papildomai. Tokia ir yra 
pažado paskirtis – jis turi būti vykdomas, nes antro karto nebus.

Patikimas tas, kuris Jums pasakys tiesą, net jeigu ji ir nemaloni, o ne 
vengs bendrauti ar net meluos. Atvirumas yra svarbi patikimumo 
dedamoji, nes apsaugo nuo komunikacijos bėdų – nesusipratimų, 
nusivylimo ir netgi intrigų. Atvirumas yra greta nuoširdumo ir 
sąžiningumo.

Pabandykite pardavimų srityje pritaikyti sąžiningumo metodą, kurį 
agentūroje taikome jau seniai. Atsisakykite parduoti paslaugą ar 
produktą, jeigu manote, kad jo pirkėjui nereikia ar net pridarys jam 
žalos. Ir pažiūrėkite, kuo tai baigsis.

Komunikacijoje nėra garantuotų sprendimų ir lengva suklysti bei 
prarasti pinigus ir laiką. Todėl ne kartą ir ne du teko įkalbinėti 
esamą ar potencialų klientą neinvestuoti į projektus, kurie mums 
neatrodo to verti, – mes sąžiningai pasakome, ką manome ir kodėl 
abejojame. Paradoksas, bet toks požiūris ilgalaikėje perspektyvoje 
leidžia uždirbti daugiau, nes esami klientai ima labiau pasitikėti, o 
potencialūs nori pradėti su mumis dirbti.

Beje, patikimumas turi būti abipusis. Jeigu verslo partneriui reikia 
pagalbos, tai nereikia jos teikti nemokamai – viskas turi savo kainą. 
Tiekėjas turi sąžiningai dirbti su klientu, tačiau klientas turi sumokėti 
sąžiningą kainą.

Vertybės ir nuoseklumas
Charakteris susijęs su vertybėmis ir požiūriu į pasaulį. Vadinamasis 
stuburo turėjimas – nuoseklus vertybių laikymasis – gali reikšmingai 
pagerinti ir sustiprinti įmonės reputaciją. Vienas geriausių paskutinio 
meto pavyzdžių yra „Apple“ konfliktas su Jungtinių Amerikos Valstijų 
teisėsauga, kuri reikalavo, kad „Apple“ sukurtų programinę įrangą, 
padėsiančią įsilaužti į „iPhone“ ir neištrinti asmeninių duomenų. 
„Apple“ pareiškė, kad jų didžiausia vertybė yra klientų privatumas, 
tad jie kovos su tokiu nurodymu.

Komunikacijoje dažnai kartojamas teiginys: „Reputacija yra ne tai, ką 
tu parduodi, o tai, už ką tu kovoji.“

Organizacijos jau moka kurti vizijas, misijas, vertybes. Tačiau jų 
nuoseklus laikymasis visais vadybos lygiais dar yra sudėtinga 
ir dažnai neįgyvendinama užduotis. Jeigu norite žinoti, ar Jūsų 
darbuotojai laikosi vertybių, pabandykite sužinoti, kaip jie elgiasi, kai 
jų niekas nemato.

Nereikėtų charakterio pervertinti – patikimas verslo partneris 
privalo būti kompetentingas. Geriausias pavyzdys – aptarnavimas 
parduotuvėse. Suprantama, kad parduotuvės konsultantas privalo 
būti mandagus ir šypsotis bei siūlyti Jums pagalbą. Jis dar turi būti ir 
kompetentingas, t. y. išmanyti, ką parduoda, ir gebėti Jums patarti. 
Todėl tik malonus aptarnavimas nėra geras aptarnavimas.

Kęstučio Gečo straipsnis „Pasitikėjimo kūrimas. Dažnai ignoruojama dalis“ publikuotas 2018 m. rugpjūčio 1 d. inkagency.lt 
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Kūrybinės apskaitos terminas nėra naujas. 
Literatūroje rašoma, kad šio termino 
atsiradimas sietinas su 1968 m. parodytu Melo 
Brukso (Mel Brooks) filmu „Prodiuseriai“ („The 
Producers“), kuriame buhalteris Leo, prašomas 
savo partnerio, pakoreguoja buhalterinių 
įrašų eilutes ir tai įvardija kaip kūrybą ir proto 
žaidimą. 

Kūrybinės apskaitos esmė ta, kad įmonės 
pasinaudoja pilkosiomis apskaitos standartų 
nuostatomis. Tokia praktika yra teisėta ir 
nelyginama su apgaulinga apskaita. Taip 
įmonės gali elgtis dėl įvairių priežasčių. Noras 
parodyti optimistinį įmonės „veidą“ gali 
būti sietinas su konkurencine kova, siekiu 
palaikyti ar padidinti akcijų kainą ar gauti 
paskolą, pateisinti premijų mokėjimą ir pan. 
Pesimistinis finansinių duomenų pateikimas 
gali būti taikomas norint pagrįsti kainų kilimą, 
etatų ar darbo užmokesčio mažinimą ar 
nusipirkti įmonę.

Viena iš pilkųjų zonų – apskaitos standartuose 
leidžiamas pasirinkimas. Standartų lankstumas 
sudaro prielaidas, kad finansinėse ataskaitose 
parodyti skaičiai bus ne visai tokie, kokia 
yra tikroji įmonės finansinė padėtis. Tiek 
pačiai įmonei, tiek ir finansinių duomenų 
naudotojams reikia suprasti, kad kūrybinė 
apskaita gali padėti pagražinti ataskaitų 
eilutes, bet ji nepakeis įmonės blogos veiklos 
pagrindų, dėl kurių ir atsiranda tokia  
situacija – noras keisti rodomus skaičius, 
pavyzdžiui, bendraujant su bankais dėl 
paskolos, tiekėjais ar būsimais investuotojais. 
Jei įmonė, pasitelkdama pilkąsias zonas, 
pradeda keisti skaičius norima linkme, tuo 
momentu ji įžengia į pavojingą lauką – 
kiekvienas pakeitimas trukdo jai suvokti savo 
realią situaciją ir priimti teisingus valdymo 
sprendimus.

Daugelis Lietuvos įmonių, tvarkydamos 
savo apskaitą, vadovaujasi Verslo apskaitos 
standartais. Pavyzdžiui, šiuose standartuose 
nėra aiškaus kriterijaus, pagal ką įmonė turi 
pasirinkti metodą abejotinoms skoloms 
parodyti, nereglamentuota, pagal kokias 
taisykles turėtų būti apskaičiuotos abejotinos 
skolos. Pateiksime pavyzdį, iš kurio puikiai 
matyti, koks gali būti skirtumas tarp finansinių 
ataskaitų duomenų, kai viena įmonė parodo 
įvertintas abejotinas skolas, o kita – ne. 

1 PAVYZDYS
Darome prielaidą, kad įmonės A ir B turi 
vienodai gautinų iš pirkėjų sumų 80 000 Eur ir 
abi turi riziką dėl dalies sumų neapmokėjimo. 
Sudarydama metines finansines ataskaitas, 

įmonė A, taikydama savo apskaitos politiką dėl 
gautinų sumų vertinimo, peržiūrėjo iš pirkėjų 
gautinas sumas ir nustatė, kad 20 000 Eur yra 
abejotinos. Įmonė B tokio vertinimo neatlieka. 
Žemiau pateiksime, kokią informaciją finansinių 
duomenų naudotojai gautų iš įmonių parengtų 
balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų.

Kaip matyti iš pavyzdžio, pirmos įmonės 
atveju apskaičiuota abejotinų skolų suma 
pripažįstama ataskaitinio laikotarpio 
sąnaudomis, o tai sumažina gautinų iš pirkėjų 
skolų sumą ir taip pat mažina įmonės rodomą 
pelną. Antroji įmonė pateikia kur kas didesnę 
turto sumą balanso ataskaitoje ir didesnį pelną 
pelno (nuostolių) ataskaitoje tuo klaidindama 
šių finansinių duomenų naudotojus. 

Dar vienas pavyzdys – įmonės neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų vertinimas. Apskaitos 

Kiek kūrybiškumo gali 
būti įmonių finansinėse 
ataskaitose?
Dalia Pučkienė,
Lektorė, apskaitos ir finansų specialistė 

Įmonės su išorine aplinka bendrauja pateikdamos savo veiklos 
finansines ataskaitas. Šios ataskaitos – tai lyg tam tikros datos įmonės 
nuotrauka. Noras pateikti įmonę finansiškai sveikesnę ar siekiant kitų 
tikslų skatina jas pasitelkti kūrybinę apskaitą. Kas tai yra?

N U O M O N I Ų  RI N G A S

Ištrauka iš balanso ataskaitos 

Įmonė A

Įmonė B

Atsargos

Gautinos iš  
pirkėjų sumos

40 000 Eur

60 000 Eur

Turtas, iš viso 100 000 Eur

Atsargos

Gautinos iš  
pirkėjų sumos

40 000 Eur

80 000 Eur

Turtas, iš viso 120 000 Eur

Ištrauka iš pelno (nuostolių) 
ataskaitos 

Įmonė A

Įmonė B

Pardavimo 
pajamos

Abejotinų 
skolų sąnaudos

500 000 Eur

20 000 Eur

Pelnas  
(nuostolis) 480 000 Eur

Pardavimo 
pajamos

Abejotinų 
skolų sąnaudos

500 000 Eur

0 Eur

Pelnas  
(nuostolis) 500 000 Eur
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standartuose pateikta nuostata, kad jei 
tikimybė, jog šiuos įsipareigojimus reikės 
įvykdyti, tampa didesne už tai, kad jų 
nereikės įvykdyti, tokie įsipareigojimai turi 
būti parodomi balanso ataskaitoje ir tokia 
pati suma pripažinta ataskaitinio laikotarpio 
sąnaudomis. Standartuose nėra griežto 
reglamentavimo dėl šios tikimybės nustatymo. 
Esant tokiai situacijai, įmonės gali pačios 
laviruoti apibrėždamos įsipareigojimo rūšį. 
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų pavyzdžiai 
gali būti įvairūs, tai ir laidavimai, garantijos, 
įvairios baudos ir kt. prievolės, kurios gali būti 
nustatomos tiek esant teisminiams procesams, 
tiek ir pačios įmonės laisvu sutarimu su 
trečiomis šalimis.

2 PAVYZDYS
Įmonė A pateikia investuotojams pelno už 
vieną akciją rodiklį. Norint teisingai suprasti 
pateiktus skaičius reikia prisiminti, kad šis 
rodiklis apskaičiuojamas kaip grynojo pelno 
ir akcijų skaičiaus santykis. 2016 m. įmonė 
neturėjo neapibrėžtųjų įsipareigojimų, o 
2017 m. nustatė, kad dėl dalies neapibrėžtųjų 
įsipareigojimų yra tikimybė, jog juos reikės 
įvykdyti. Pažiūrėkime, kaip atrodytų įmonės 
pelno už akciją rodiklis, jei ji atskleistų tokį 
pasikeitimą arba jo neatskleistų. Jei įmonė 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus įvertina kaip 
tikėtinus ir perkelia į balanso ataskaitą, ta suma 
taip pat padidina ir savo sąnaudas. Sąnaudų 
padidinimas tiesiogiai sumažina grynąjį 
pelną ir rodiklio reikšmė taip pat sumažėja. 

Jei tikėtini įsipareigojimai nebus pripažinti, 
išoriniai įmonės duomenų naudotojai matys 
neteisingą rodiklio dydį ir tai gali daryti įtaką 
priimant netinkamus sprendimus, pavyzdžiui, 
dėl investavimo.

Kartu būtų naudinga panagrinėti, kaip 
apskaitoje registruojami tyrimų ir plėtros 
darbai. Jei įmonė savo apskaitoje patirtas 
išlaidas pripažįsta kaip skirtas tyrimams, tai 
tokia suma priskiriama laikotarpio sąnaudoms 
ir tuo sumažinamas įmonės rodomas pelnas 
pelno (nuostolių) ataskaitoje. Jei įmonė tokias 
sąnaudas traktuotų kaip skirtąsias plėtrai, 
tai balanso ataskaitoje jas užregistruotų kaip 

turtą. Tokiu atveju tą ataskaitinį laikotarpį būtų 
daugiau pelno ir daugiau turto. Apskaitos 
standartuose pateikti skiriamieji tyrimų ir 
plėtros išlaidų bruožai, bet jų apskaitoje dar 
vis pakanka vietos ir kūrybai.

Tai tik keletas pavyzdžių, iš kurių matyti, kaip 
standartų nuostatos lanksčiai pritaikomos 
įmonei palankia kryptimi. Tokių galimybių taip 
pat yra nustatant ilgalaikio turto naudojimo 
įmonės veikloje laikotarpį ir jau turimo turto 
vertę, skaičiuojant atsargų įsigijimo vertę ir kt. 
Vienoks ar kitoks apskaitos standartų nuostatų 
taikymo pasirinkimas visada bus susijęs su 
didesne ar mažesne rodomo pelno suma ir 
didesne ar mažesne turto ar įsipareigojimų 
verte, parodytais finansinėse ataskaitose, ir tai 
priklausys nuo tikslo, kurio siekia įmonė.

Kaip matome iš pateiktų pavyzdžių, apskaitos 
standartuose esančios pilkosios zonos kartais 
įmonėms leidžia pagražinti ar sušvelninti 
finansinėse ataskaitose pateikiamus duomenis. 
Todėl šių duomenų naudotojams reikėtų 
kritiškiau žiūrėtų į pateiktus skaičius ir visada 
turėti omeny tai, kad įmonė galėjo pasitelkti 
kūrybinę apskaitą norėdama patraukliau 
pasirodyti. Pačios įmonės taip pat turėtų 
suprasti, kad kūrybinės apskaitos taikymo 
metodai gali laikinai pagražinti įmonės 
finansinius duomenis, bet niekada realiai 
negalės apmokėti įmonės sąskaitų. O vienas 
svarbiausių dalykų, kurį reikia įvertinti, yra tai, 
kad linija tarp kūrybinės apskaitos metodų ir 
apgaulių dažnai gali būti ypač plona ir silpna.

Pelnas už akciją, Eur

Įmonė neapibrėžtuosius įsipareigojimus 
vertina kaip netikėtinus

Įmonė neapibrėžtuosius įsipareigojimus 
vertina kaip tikėtinus

2016 m.

2017 m.

29

32

2016 m.

2017 m.

29

21

D al ia  P učk ienė
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Aurelijus Gutauskas: Lietuvos 
teismai ryžtingai žengia didesnio 
skaidrumo ir atvirumo link
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Po Teisėjų tarybos inicijuoto 
susitikimo su Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) ir Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos 
(VTEK) atstovais darbą pradėjo 
tarpinstitucinė darbo grupė 
antikorupcinei aplinkai teismuose 
stiprinti. Kas jau nuveikta, kokie 
tikslai keliami ir kokie iššūkiai dar 
laukia?
Siekis sudaryti tokią darbo grupę buvo 
siejamas su žmonėmis, turinčiais reikiamą 
ekspertinių žinių bagažą ir autoritetą tiek 
visuomenės, tiek ir teisėjų bendruomenės 
akyse. Šios tarpinstitucinės darbo grupės 
tikslas – įvertinti esamą padėtį teismų 
sistemoje ir pasiūlyti trumpojo ir vidutinio 
laikotarpio korupcijai atsparios aplinkos 
kūrimo priemones. Kitaip tariant, ieškoti 
efektyvių būdų, kaip sukurti korupcijai 
atsparią aplinką.

Darbo grupė jau ėmėsi veiksmų. Pirma, 
inicijavo STT atliktų Teisėjų veiklos vertinimo 
tvarkos aprašo ir Teisėjų karjeros siekiančių, 
į kitą teismą perkeliamų ar skiriamų asmenų 
vertinimo kriterijų projektų ir Teisėjų etikos ir 
drausmės komisijos bei Teisėjų garbės teismo 
nuostatų antikorupcinį vertinimą, pateikė šio 
vertinimo išvadas. 

Antra, atliko ir pateikė antikorupcinio 
vertinimo išvadą dėl procesinių dokumentų 
įteikimo galimybės elektroninių ryšių 
priemonėmis. 

Trečia, atliko Administravimo teismuose 
nuostatų antikorupcinį vertinimą.

Ketvirta, inicijavo korupcijos rizikos analizę 
tam tikrose teismų veiklos srityse. Pavyzdžiui, 
tokio tipo analizė šiuo metu atliekama bylų 
paskirstymo teisėjams, teisėjų kolegijų 
ir atrankos kolegijų sudarymo Lietuvos 
Aukščiausiajame Teisme srityse. 

Drauge su Teisėjų tarybos pirmininku 
kreipėmės į visus Lietuvos teismus, 
primindami apie būtinybę deklaruoti 
privačius interesus, prašydami informuoti 
Nacionalinę teismų administraciją apie 
paskirtus atitikties pareigūnus. 

Darbo grupė artimiausiu metu taip pat 
planuoja patvirtinti naują šakinę Lietuvos 
Respublikos teismų antikorupcinę programą 
ir Korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos 
Respublikos teismuose nustatymo metodiką. 
Planuojame antikorupciniu požiūriu atlikti 
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teismų 
darbą ir administravimą teismuose, vertinimą 
ir parengti siūlymus dėl jų tobulinimo. Daug 
dėmesio skiriame ir teismų darbuotojų 
mokymams.

Kuo, Jūsų nuomone, šiuo 
metu svarbus tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas?
Labai svarbu, jog šioje tarpinstitucinėje 
darbo grupėje kartu su teisėjais dirba 
įvairių institucijų vadovai: STT Korupcijos 
prevencijos valdybos viršininkas, Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos pirmininkas, 
Komisijos lobistinės veiklos priežiūros skyriaus 
vedėjas, Lietuvos Respublikos Prezidento 
vyriausiasis patarėjas teisės klausimais. 

Mums ypač svarbi STT Korupcijos prevencijos 
valdybos darbuotojų pagalba antikorupciniu 
požiūriu vertinant teisės aktų atitiktį 
skaidrumo, nešališkumo, viešumo atžvilgiu. 

Dirbame kartu siekdami padaryti viską, kad 
teismuose būtų sukurta korupcijai atspari 
aplinka. 

Daugybės diskusijų pastaruoju 
metu sulaukė kasacinių skundų 
atrankos procedūrų tvarka Lietuvos 
Aukščiausiajame Teisme. Kokios 
naujovės laukia šioje srityje?
Iš tiesų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas šių metų vasario mėnesį sudarė 
darbo grupę, kuri išanalizavo kasacinių 
skundų atrankos procedūras, teismo vidaus 
administravimo aktus, kasacinių skundų 
atrankos kolegijų darbo praktiką ir priimtų 
nutarčių turinį. Vyko reguliarūs susitikimai 
su STT atstovais, įvertintos jų pateiktos 
rekomendacijos dėl korupcijos rizikos 
mažinimo. 

Darbo grupė, įvertinusi išaugusį visuomenės 
dėmesį teismų veiklos skaidrumui ir atvirumui, 
gegužės pabaigoje pasiūlė viešai skelbti 
kasacinių skundų atrankos nutartis Teisės aktų 
registre. Atsižvelgiant į asmens duomenų 
apsaugos reikalavimus, šios nutartys nuo 
birželio 1 d. skelbiamos nuasmeninta forma. 

Taigi, jei atsisakoma priimti kasacinį skundą, 
apsispręsta labiau individualizuoti atsisakymo 
nutartį, detaliau nurodant argumentus, 
paneigiančius skunde pateiktų kasacijos 
pagrindų buvimą. Tuo siekiama, kad kasacinį 
skundą pateikiančiam asmeniui būtų 
suprantama, kodėl teismas atsisakė jį priimti. 

Vis dėlto atrankos proceso metu itin sudėtinga 
įtikinti suinteresuotus asmenis, kad teisėjų 
kolegijos sprendimas yra teisingas. Taip yra 
todėl, kad pagal įstatymą kasacinių skundų 
atrankoje byla negali būti nagrinėjama iš 
esmės, tik sprendžiama, ar kasacinio skundo 
argumentai yra pakankami bylai dar sykį 
peržiūrėti Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. 

Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas dar kartą atkreipė dėmesį į kasacinių 
skundų surašymo kokybę. Neretai teismui 
pateikiami nekvalifikuotai surašyti, teisiniais 
argumentais akivaizdžiai nepagrįsti kasaciniai 
skundai. Tokie atvejai lemia įvairiapusių 
neigiamų padarinių: pažeidžiami asmenų, 
kurių bylose pateikiami tokie skundai, 
interesai, nes jiems deramai neužtikrinama 
teisė į teisminę gynybą; formuojami nepagrįsti 
tokių asmenų lūkesčiai, kurie neparemti 
teisiniais argumentais; spekuliacijos dėl 
atsisakymo priimti tokius kasacinius skundus 
menkina kasacinio teismo autoritetą ir 
pasitikėjimą juo.

Dovilė Bružaitė, 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko padėjėja

Šiemet nuvilnijus vadinamajam teisėjų korupcijos skandalui, Lietuvos 
teismai ryžtingai žengia didesnio atvirumo link: nuo birželio 1 d. viešai 
skelbiamos kasacinių skundų atrankos nutartys, sukurtas centralizuotas 
informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, įsteigta tarpinstitucinė 
darbo grupė antikorupcinei aplinkai teismuose stiprinti. Pasak šios 
darbo grupės pirmininko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų 
bylų skyriaus pirmininko Aurelijaus Gutausko, siekiama į galimas rizikos 
problemas pažvelgti plačiau, nes svarbu, kad kiekvienas teismų sistemos 
darbuotojas jaustųsi saugiai ir galėtų dirbti nepakančioje korupcijai 
aplinkoje.

Tarpinstitucinės darbo 
grupės tikslas – įvertinti 
esamą padėtį teismų 
sistemoje ir pasiūlyti 
trumpojo ir vidutinio 
laikotarpio korupcijai 
atsparios aplinkos kūrimo 
priemones.

Dirbame kartu siekdami 
padaryti viską, kad 
teismuose būtų sukurta 
korupcijai atspari aplinka.

Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas dar kartą atkreipė 
dėmesį į kasacinių skundų 
surašymo kokybę.
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Priemonės gyventojams, turintiems klausimų apie antikorupcinę aplinką teismuose
 ■ Galimybė kreiptis į kiekvieno teismo pirmininką jo priėmimo valandomis.

 ■ Galimybė kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją arba susitikti su šios Komisijos pirmininku.

 ■ Savo prašymus ir skundus gyventojai gali teikti el. paštu info@teismai.lt.

 ■ Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo 
priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

* 53 teikimai buvo periodiškai teikti vieno asmens.
**2019 m. birželio 11 d. duomenimis.

2016 m.

2017 m.

218

254

2018 m.

2019 m.

314*

94**

*2019 m. birželio 11 d. duomenimis.

Teisėjų etikos ir drausmės komisijos gauti 
skundai, teikimai, pareiškimai dėl galimų 
teisėjų etikos pažeidimų

2016 m.

2017 m.

22

11

2018 m.

2019 m. 4**

Korupcinių bylų nagrinėjimo teismuose statistika
2018 m. fiksuota bendra korupcinių bylų mažėjimo tendencija:

19

Komisijos posėdžiuose nagrinėti skundai

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S
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Kiek tai naudinga ir pritaikoma Lietuvoje, 
šiandien galima tik spėlioti, tačiau tikrai verta 
pasidomėti, kaip Ukrainai sekasi įgyvendinti šį 
projektą. Čia jau rugsėjo pradžioje savo darbą 
pradės Ukrainos Aukščiausiasis Antikorupcinis 
Teismas.
„Pasaulyje galima suskaičiuoti apie dvidešimt 
antikorupcinių teismų. Deja, nė vienas iš šių 
projektų nebuvo sėkmingas “, – tokiu teiginiu 
savo pranešimą šių metų gegužės 27–29 d. 
Palangoje vykusiame Lietuvos ir Ukrainos 
teisininkų forume pradėjo Ukrainos aukščiausios 
teisėjų kvalifikacinės komisijos pirmininkas, 
buvęs advokatas Sergejus Koziakovas, vadovavęs 
ir atrankai į Ukrainos Aukščiausiąjį Antikorupcinį 
Teismą. 
Pasak žinomo teisininko, nepaisant minėtų 
nesėkmės istorijų, šio teismo įkūrimas buvo 
viena pagrindinių sąlygų, kurias turėjo įvykdyti 
Kijevas, norėdamas ir toliau bendradarbiauti su 
Tarptautiniu valiutos fondu. Įstatymo projektas 
atitiko visas Venecijos komisijos rekomendacijas 
ir galų gale iš 782 kandidatų paraiškų buvo 
atrinkti 39 (27 pirmosios instancijos ir 12 
apeliacinės instancijos) teisėjai. 
S. Koziakovo nuomone, po daugelio politinių 
skandalų ir intrigų pati konkurencinė atranka 
stebėtinai rami buvo gal dėl to, jog teisėjų 
atranką pirmą kartą šalies istorijoje padėjo 
vykdyti ir kruopščiai atrinkta užsienio ekspertų 
patariamoji taryba. Tarp jų – ir Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
pirmininkas Aurelijus Gutauskas.

Į Ukrainos Aukščiausiąjį Antikorupcinį Teismą 
galėjo pretenduoti teisėjai, advokatai ir 
teisės mokslininkai. Atrankoje buvo taikomas 
pagrįstų abejonių pakankamumo, o ne įrodytų 
aplinkybių principas, kuris turėjo padėti 
užtikrinti, kad tik absoliučiai nepriekaištingos 
reputacijos ( juokaujant vadinama „krištolo 
skaidrumo“) kandidatai pateks į šį teismą. 
„Susipažinus su būsimo teisėjo dosjė ir kilus bet 
kokiai pagrįstai abejonei, pretendentui buvo 
tiesiog neleidžiama dalyvauti kitame etape“, – 
atrankos procedūras ir principus komentavo 
pranešėjas. 
„24 tūkstančiai lapų surinktos medžiagos apie 
atrankoje dalyvaujančius asmenis, jų ryšius, 
pinigų srautus, kitos svarbios informacijos 
įsisavinimas buvo nelengvas iššūkis komisijai. 
Jau nekalbant apie asmens duomenų apsaugos 
reikalavimus ir profesionalų užduočių parengimą 
pretendentams“, – atrankos įspūdžiais su 
Lietuvos teisėjais dalijosi S. Koziakovas.
Kiekvienas pretendentas gavo po 26 lapus 
teorinės ir praktinės užduoties. „Rašyti jiems 
teko ranka, nes buvo neįmanoma vienoje 
vietoje užtikrinti šitiek kompiuterinės įrangos. 
113 asmenų išlaikė egzaminą ir perėjo į kitą 
etapą – interviu“, – savo pranešimą tęsė atrankos 
į Ukrainos Aukščiausiąjį Antikorupcinį Teismą 
komisijos vadovas.
Įdomus faktas, jog atranką įveikė 40 proc. ne 
teisėjo profesiją turinčių pretendentų. „Dalyviai 
patyrė nemažą spaudimą ir didelius išbandymus, 
tačiau pats procesas buvo itin sklandus ir 
skaidrus“, – pabrėžė S. Koziakovas.
Patariamosios tarptautinės ekspertų komisijos, 
padėjusios vertinti kandidatus, narys, Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
pirmininkas A. Gutauskas patvirtino, kad, 
nepaisant milžiniškos apimties, darbas iš tiesų 
vyko sklandžiai. „Visi komisijos nariai man paliko 
gerą įspūdį. Dirbome kaip viena komanda. 
Žinoma, mes daug ir garsiai diskutavome apie 
kandidatus, kėlėme itin aukštus reikalavimus 

jiems, nuolat ir intensyviai aptarinėjome mūsų 
veiklos niuansus ir reglamentavimą, tačiau 
didelių ginčų nekilo, kandidatai buvo sėkmingai 
atrinkti ir teismas netrukus pradės savo veiklą“, – 
pažymėjo A. Gutauskas. 
Paklaustas, ar tiki tokio teismo efektyvumu, jei 
jis būtų įkurtas Lietuvoje, A. Gutauskas teigė, 
kad šią idėją vertina skeptiškai. „Ukraina – 
didelė šalis, korupcinio pobūdžio problemos 
įsišaknijusios ir yra sisteminės, ypač teisėsaugos 
srityje.  Čia nuolat jaučiama oligarchų įtaka 
politiniams ir ekonominiams procesams, 
silpnai vyksta korupcinių veikų atskleidimas, 
nenuteisiama už tokias veikas ir pan.“, – teisinės 
sistemos problemas vardijo teisėjas. 
Pasak jo, Ukraina tiesiog neturėjo kito 
pasirinkimo, jai teko kurti tokius specializuotus 
teismus. „Lietuvoje profesionaliai ir efektyviai 
dirba Specialiųjų tyrimų tarnyba, tokias bylas 
nagrinėja ir adekvačius sprendimus priima 
teismai. Be to, turime specializuotų prokurorų. 
Gal reikėtų specializuoti teisėjus nagrinėti 
tokio pobūdžio bylas? Bet atskiro teismo tikrai 
nereikia“, – konstatavo A. Gutauskas.
Žinomo teisės mokslininko ir Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
pirmininko nuomone, Lietuvoje didesnė 
problema yra kriminalinės žvalgybos nuostatų 
taikymas, siekiant atskleisti tokio pobūdžio 
nusikalstamas veikas. „Dažnai nebežinome 
ribų, kurios leidžia brautis į privatų žmogaus 
gyvenimą. Na, o dėl korupcinių nusikaltimų 
tiesiog turime turėti aiškią ir vienodą poziciją, 
kad korupcija yra blogis ir ją reikia išnaikinti“, – 
apibendrino teisėjas.

I Š  TE I S M Ų  K A SD I E N Y B Ė S

Antikorupcinis teismas – 
panacėja „šlubuojančiam“ 
teisingumui?
Živilė Jokimaitė-Dolgich,  
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teisinio bendradarbiavimo ir komunikacijos 
skyriaus specialistė ryšiams su visuomene

Prieš kiekvienus rinkimus Lietuvos teismai sulaukia įvairiausių 
politikų siūlymų dėl veiklos tobulinimo. Šiemet mūsų šalies 
prezidento rinkimų laikotarpis sutapo su bene didžiausiu per 
nepriklausomybės metus teismų sistemos sukrėtimu – kelių 
teisėjų suėmimu dėl galimų korupcinių nusikaltimų. Tai, be 
abejonės, paskatino ne tik skambius politikų pasisakymus, bet 
ir rimtas diskusijas valdžios institucijose. Pirmą kartą visuomenė 
išgirdo apie idėją steigti antikorupcinį teismą.

Pasaulyje galima 
suskaičiuoti apie dvidešimt 
antikorupcinių teismų. 
Deja, nė vienas iš šių 
projektų nebuvo  
sėkmingas.

Ukraina – didelė šalis, 
korupcinio pobūdžio 
problemos įsišaknijusios 
ir yra sisteminės, ypač 
teisėsaugos srityje. 

Sergejus  Koz iakovas
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KINO GURMANAMS
„Nežudyk strazdo giesmininko“ (To Kill a Mockingbird, 
1962)
Pagal garsų Harper Lee romaną sukurta režisieriaus Roberto 
Mulligano juosta. Visas filmo veiksmas vyksta Didžiosios 
depresijos laikais viename mažame miestelyje JAV pietuose. 
Juodaodis darbininkas Tomas yra apkaltinamas baltaodės 
gyventojos išprievartavimu. Nepaisydamas visuomenės 
priešiško nusiteikimo, advokatas Atikas Finčas imasi 
sudėtingos prievartos bylos. Stipri rasinė diskriminacija, 
vedanti į elgesio kraštutinumus, priverčia susimąstyti, ką 
šiandien esame įpratę vadinti teisingumu ir kaip elgtis tokioje 
situacijoje.

„Teisėjas“ (The Judge, 2014)
Sėkmingai dirbantis teisininkas Henkas Palmeris sužino apie 
savo motinos netektį ir paskubomis išvyksta į gimtąjį miestą, 
kuriame jo tėvas, vyriausias miesto teisėjas Džosefas Palmeris 
yra apkaltinamas žmogžudyste. Filme netrūksta detaliai 
plėtojamo bylos narpliojimo, natūraliai sukeliamos įtampos, 
tėvų ir vaikų santykių analizės, patrauklios istorijos apie 
šeimos svarbą bei nuostabios žymių aktorių vaidybos. 

SMALSIEMS PROTAMS
Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) 
duomenų bazė
Įdomu, kaip veikia įvairių Europos valstybių teismų sistemos? 
Kiek lėšų teisingumo sistemai skiria 
Lietuva? Bylų nagrinėjimo greitis, IT 
naujovės, lyčių lygybė teismuose – 
pirmaujame ar atsiliekame?
Visa informacija www.coe.int

TE I S M A I . LT  RE KO M E N D U O J A

LAISVALAIKIUI IR PAŽINIMUI
 „Teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija“
Leidinyje tyrinėjamas procedūrinis 
teisingumas Lietuvoje:  kaip mūsų šalies 
nuteistieji, nukentėjusieji nuo nusikalstamų 
veikų bei civilinio ginčo šalys vertina 
teisėjų ir kitų teisėsaugos pareigūnų elgesį, 
pristatomi vaikų, paauglių bei suaugusiųjų 
suvokto teisėjų ir teismų įvaizdžio ypatumai.

Leidinys skiriamas psichologams, 
teisininkams, kriminologams, sociologams.

Leidinio mokslinis redaktorius – prof. dr. 
Gintautas Valickas (Vilniaus universitetas).

Dr. Julius Zaleskis „Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas ir 
asmens duomenų apsaugos teisė“

Leidinyje analizuojama asmens duomenų 
apsaugos teisė ir svarbiausia naujovė šioje 

srityje – 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 
Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas.

Jokha Alharthi „Celestial Bodies“  
(liet. „Dangiškieji kūnai“) 
„Dangiškųjų kūnų“ veiksmas vyksta mažame miestelyje Omane. 
Pasakojama apie tris seseris: jų meilės, pareigos, netekčių ir brendimo 
istorija kartu yra ir besikeičiančio Omano paveikslas, jautriai ir žmogiškai 
panardinantis skaitytoją į šios šalies kultūrą, pokyčius ir istoriją.

Knygos autorė Jokha Alharthi – pirmoji moteris rašytoja iš Omano, 
kurios kūryba buvo išversta į anglų kalbą. Šis kūrinys 2019 m.  pelnė 
tarptautinę „Man Booker“ premiją.

Olga Tokarczuk „Bieguni“ (liet. „Bėgūnai“)
Olgos Tokarczuk – vienos ryškiausių šiuolaikinės Lenkijos rašytojų – 

knyga, pasakojanti apie šimtus metų skaičiuojančią Rusijos sentikių sektą. 
Neįprastas ir fragmentiškas romano tonas tarsi atkartoja tai, į ką gilinasi 

rašytoja – nuolatinį mūsų judėjimą, migraciją nerimstančiame pasaulyje.

2019 m. knyga išleista lietuvių kalba.

TEISMAI.LT  
REKOMENDUOJA

JAU GREITAI

  Liepos 4 ir 5 d. 
6-asis pasaulio lietuvių teisininkų kongresas
Globalizacija, naujos technologijos, jų skatinama greita 
idėjų sklaida ir migracija sukuria naujas galimybes 
žmonėms, verslui bei valstybei. Lietuva taip pat nelieka 
šių procesų nuošalyje. Dvigubos pilietybės klausimai, 
valstybės santykis su asmens privatumu, naujųjų 
technologijų reglamentavimas – šie ir kiti klausimai bus 
nagrinėjami pasaulio lietuvių teisininkų kongrese „Žmogus 
ir teisinė valstybė: Lietuva globaliame pasaulyje”.
Daugiau informacijos www.teise.pro
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TEISINGUMO 
KAMBARYS – 
           galvosūkis ant ratų
Penkių didžiųjų Lietuvos miestų gyventojai ir 
svečiai ilgiau nei mėnesį turėjo galimybę išmėginti 
teisėjo profesiją ir narplioti sudėtingą bylą po visą 
šalį keliavusiame mobiliame galvosūkių-pabėgimo 
kambaryje.

Daugiau kaip 
400 lankytojų

400 

„Bylos“ 
išsprendimo 
rekordas!27 min.

• 2018 m. Lietuvos teismai gavo beveik 225 tūkst. naujų bylų.
• Per vieną dieną vidutiniškai išnagrinėjama 830 bylų. 
• Tik 1,71 proc. sprendimų nuo visų teismuose išnagrinėtų bylų 
buvo pakeisti arba panaikinti.

Puikiai praleistas laikas įdomia 
forma išsprendžiant bylą. 

Verta išbandyti ir nors akies 
kampeliu pamatyti, su kokiais 

iššūkiais susiduria teisėjai 
kasdieniniame savo darbe.

Henrikas Piktuižis, atlikėjas
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