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Redakcijos žodis

Z
Gabija Vaičeliūnaitė

ZEN meistras Mangongas su savo mokiniais valgė arbūzą,
buvo vasaros diena, už lango čirpė cikados. Meistras sako savo
mokiniams: jeigu Jūs galite atnešti cikados garsą – arbūzas nemokamai, bet jeigu negalite – turėsite už tai susimokėti. Vienas mokinys pabandė išgauti cikados garsą burna, kitas bandė ropoti kaip
cikada, trečias atsisėdo viduryje kambario, apibrėžė aplink save
ratą ir pasakė: „Tuštuma yra forma, forma yra tuštuma.“ Tačiau
Mangongas tik purtė galvą ir sakė – ne, ne, ne...
Šį prieš kelis šimtmečius Korėjoje pateiktą galvosūkį, skirtą proto aiškumui patikrinti, man papasakojo
vienas šiam žurnalui rengto straipsnio pašnekovų Rytis
Juozapavičius. Į jo klausimą teisingai atsakiau iš pirmo karto, nors Rytis pasakojo, jog esama žmonių, kurie medituoja
daugelį savaičių, kad pateiktų teisingą atsakymą. Jei būtumėte tų mokinių vietoje, ką atsakytumėte Jūs?
Šis galvosūkis puikiai atspindi tai, kam ypatingą dėmesį
skiriame šiame žurnalo numeryje – kelti sau klausimus ir
ieškoti atsakymų. Ieškoti ne bet kaip, o pažiūrėjus giliau,
matant ir vertinant visumą, skiriant tam savo laiko ir pastangų. Būtent šiais bruožais pasižymi šiandienos lyderiai –
žmonės, gebantys įkvėpti ir motyvuoti kitus. Apie lyderius
ir lyderystę šįkart ir kviečiame padiskutuoti.
Lyderiai, apie kuriuos kalbame ir kuriuos kalbiname
šiame TEISMAI.LT numeryje, sutartinai pabrėžia vieną
pagrindinių principų – lyderis turi turėti drąsos kelti sau
aukštus tikslus, nepaisydamas to, kad daugelis jų gali būti
tik išjuokti ar nesuprasti. Vienas geriausių tokių tikslo formavimo pavyzdžių nuskambėjo 1961 m. – tuometis JAV
prezidentas Džonas Kenedis pasakė: „Manau, ši tauta turi
įsipareigoti pasiekti tikslą – dar nesibaigus šiam dešimtmečiui išlaipinti žmogų Mėnulio paviršiuje ir saugiai sugrąžinti jį atgal į Žemę.“ Ši jo vizija buvo išjuokta. Vis dėlto
ką pasaulis išvydo po aštuonerių metų? Neilas Amstrongas
išsilaipino Mėnulyje.
Nagrinėjant vadovų lyderystės temą vienas didžiausių paradoksų man yra tai, jog pats žodis vadovavimas su
tikrąja gero vadovo paskirtimi iš esmės net nesuderinamas – mano nuomone, vadovauti galima tik sau, o kitiems
žmonėms galima tik padėti išsiaiškinti jų lūkesčius, prieiti
prie bendro sutarimo ir drauge pradėti veikti. Ne veltui
šiandien jau vis garsiau kalbama apie autentišką lyderystę, kai vadovas ir pavaldinys tiesiogine to žodžio prasme
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mainosi savo pareigomis – lyderio vaidmuo perduodamas
tam tikroje srityje kompetentingiausiam arba labiausiai atsakomybę norinčiam prisiimti darbuotojui.
Ir čia verta pradėti kelti pirmuosius klausimus. Kokia
situacija teismų bendruomenėje? Ar turime autoritetų, aiškiai ir drąsiai keliančių principingus tikslus? Su visa pagarba ir pasididžiavimu galiu pasakyti – taip, principingų ir
autoritetingų lyderių turime. Dažnai jie net nėra matomi
ir minimi žiniasklaidos antraštėse, tačiau regint, su kokiu
užsidegimu ir atsidavimu dirba tai, kuo tiki – vykdydami
teisingumą, abejonių nelieka. Norisi tikėti, kad netolimoje
ateityje, dar daugiau dėmesio skiriant teismų atstovų lyderystės įgūdžiams ugdyti (beje, tai viena iš Teisėjų tarybos
strateginių krypčių), gerųjų pavyzdžių ir tinkamų krypčių
bus dar daugiau.
Kitas svarbus klausimas – kodėl vienuose teismuose
dirbantys žmonės šypsosi ir didžiuojasi savo darbu, jaučia
jo prasmę, o kituose juntamos nuolatinės problemos dėl
darbuotojų kaitos ir darbo našumo, nors juose darbuotojų
skaičius ir darbo apimtys panašūs. Jau girdžiu pirmuosius
atsakymus – prasta viešojo sektoriaus reputacija, mažas atlyginimas, didelis darbo krūvis ir t. t. Žinoma, šie aspektai
yra svarbūs. Vis dėlto šiandien tyrimai rodo, kad žmones
darbe pirmiausia motyvuoja ne atlyginimas, o santykiai.
Šiame numeryje dar perskaitysite apie tai, jog pasitikėjimo
santykių padidėjimas 10 proc. motyvuoja žmogų taip, kaip
algos padidėjimas 30 proc. „Bet kokių santykių pagrindas
yra pagarba. Ji turi būti ne tik tarp atskirų kolektyvo narių,
bet ir tarp vadovo ir darbuotojų“, – teigia Panevėžio apygardos teismo pirmininkas Artūras Ridikas, kurio vadovaujamą teismą šiandien drąsiai galima vadinti pažangios
organizacinės kultūros pavyzdžiu. Kaip jam tai pavyko,
kviečiu skaityti pirmajame TEISMAI.LT straipsnyje.
Šioje vietoje reikėtų paminėti ir dar vieną taip pat ir
teismų veikloje ypač svarbų motyvacijos šaltinį – prasmę.
Dar 2014 m. „Forbes“ paskelbė tyrimą, kuris parodė, kad
prasmės darbe suvokimas net keturis kartus padidina darbuotojų norą likti organizacijoje. Prisimenu vieno pašnekovo žodžius: „Man dirbti teisme atrodo daug prasmingiau
nei varinėti kamuolį krepšinio aikštelėje.“ Sunku nesutikti.
Žinant, jog prasmės darbe suvokimas ypač aktualus naujajai Z kartai, tai išties svarbus signalas teismams, siekiantiems gabiausius būsimus teisininkus paskatinti rinktis
teisėjo profesiją. Apie šios kartos teisininkų laukiančius
iššūkius šįkart kalbame aktualiojo interviu rubrikoje „Kaip
tapti XXI a. teisininku lyderiu?“
Klausimų ir atsakymų, kaip matote, turime daug, todėl
man pačiai, TEISMAI.LT leidybą kuruojančiai jau trejus
metus, sunku nepasidžiaugti pasiektu rezultatu. Dirbant
su komanda, kuri vedina vidinės motyvacijos, smalsumo
savo iniciatyva rašo apie tai, kas svarbu, ir turint galimybę
kalbėtis su šiandienos lyderiais tik stiprėja suvokimas, kad
raginimas kiekvienam pradėti nuo savęs išties turi prasmės.
Juk ir vienas graikų filosofas sakė, kad pradžia yra svarbiausia darbo dalis!
P. S. Atsakymo į pradžioje pateiktą galvosūkį kviečiu ieškoti šiam
TEISMAI.LT numeriui mano rengtame straipsnyje „Kaip tapti
autoritetu, arba kodėl gero vadovo dažnai neprisimename?“
Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja, žurnalo TEISMAI.LT koordinatorė
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gero vadovo
savybė –
žmogiškumas“

Jolita Gudelienė
Panevėžio apygardos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene

Geri darbo santykiai kolektyve – vienas pagrindinių organizacijos darbo sėkmės rodiklių. Organizacijų kultūros
žinovai teigia, kad draugiškas kolektyvas, vadovas lyderis, darnus komandinis darbas, puikus psichologinis
klimatas lemia geresnius darbo rezultatus, didesnį pasitikėjimą kolegomis ir vadovybe, pasitenkinimą savo ir
kitų pasiekimais, aukštesnį lojalumą darbovietei. Apie tai, kaip sutelkti kolektyvą ir kas svarbu jam vadovaujant,
kalbamės su Panevėžio apygardos teismo pirmininku Artūru Ridiku, kurio jau ketverius metus vadovaujamas
teismas nuolat pateikiamas kaip pažangios organizacinės kultūros pavyzdys.

P

Pirmininke, juokais sakoma, kad darbas yra antrieji namai. Juk iš tiesų darbe žmonės praleidžia
didžiąją dienos dalį. Ko, Jūsų nuomone, reikia, kad
darbuotojas tas 8 darbo valandas dirbtų efektyviai,
jaustųsi komandos dalimi, jam netrūktų psichologinio komforto?
Man atrodo, kad vieni svarbiausių darbuotojus motyvuojančių veiksnių yra saugumas ir geras psichologinis
klimatas. O visa tai pirmiausia sukuria kolektyve dirbantys
žmonės. Kiekvieno iš jų žmogiškumas, padorumas, altruizmas, kūrybingumas ir vienybės su visu kolektyvu jausmas įkvepia visus jaustis komandos dalimi. Visada malonu
dirbti komandoje, kur kiekvienas pasirengęs padėti kolegai,
patarti ar tiesiog palaikyti nesėkmės atveju. Jeigu tokių darbuotojų kolektyve bus dauguma, kaip yra mūsų teisme, visi
jausis saugiai ir jiems netrūks psichologinio komforto.
Žinoma, būtų sunku paneigti, kad darbui žmonės skiria
didžiausią dalį savo laiko ir į darbą eina tam, jog gautų atlyginimą bei užsidirbtų pragyvenimui. Tenka pripažinti, kad
teismų darbuotojų, ypač žemesnės grandies, atlyginimai
nėra konkurencingi, todėl tikrai negali būti laikomi vieninteliu motyvuojančiu dirbti veiksniu. Kai kurie nauji teismo
darbuotojai net neslepia, kad darbo pradžia teisme yra tiktai galimybė įgyti patirties ir siekti karjeros, galbūt net ne
teisme. Pastebiu, jog neretai tokie darbuotojai puikiai atlieka savo pareigas, ypač jei jiems suteikiamos sąlygos gilinti
žinias juos dominančioje srityje – tinkamų sąlygų augti ir
tobulėti sudarymas taip pat yra vienas svarbiausių motyvacijos veiksnių.

Teigiama, kad vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių gerą atmosferą darbovietėje, yra tinkamas
vadovavimo stilius. Kaip, Jūsų nuomone, vadovo
vaidmuo susijęs su darbo kultūra?
Apie įvairius vadovavimo stilius kalbama daug, tačiau
mėgstu sakyti, kad grynos teorijos gyvenime neegzistuoja
ir yra kuriamos siekiant pažinti tam tikrus reiškinius. Esu
įsitikinęs, kad nėra ir negali būti kokio nors universalaus
visuose kolektyvuose ir visomis situacijomis tinkamo vadovavimo stiliaus. Kiekvienas žmogus yra savitas ir unikalus, kiekvienas kolektyvas taip pat savitas ir unikalus, kaip ir
bet kuri situacija. Todėl pats geriausias vadovavimo stilius
yra tada, kai vadovas geba suderinti tinkamomis proporcijomis įvairiausius vadovavimo stilius kiekvienam žmogui ir
kiekvienai situacijai atskirai. Tačiau tai – taip pat daugiau
teorija ir siekiamybė. Realiame gyvenime kiekvienas iš
mūsų patiriame, kad kartais būna sunku susikalbėti ir su
vienu atskiru žmogumi, suprasti jį, o suprasti ir susikalbėti
su kolektyvu, kuriame yra dešimtys ar net šimtas tokių atskirų žmonių, – dar sudėtingiau. Bet kokių santykių pagrindas yra pagarba. Ji turi būti ne tik tarp atskirų kolektyvo
narių, bet ir tarp vadovo ir darbuotojų.
Kolektyvas – organizacijos sėkmės pagrindas, todėl
labai svarbu, kokie žmonės dirba kolektyve, kokias moralines nuostatas kiekvienas iš jų atsineša, kokia jų vidinė kultūra. Vadovas gali nustatyti griežtas elgesio taisykles, tačiau

Bet kokių santykių pagrindas yra pagarba. Ji
turi būti ne tik tarp atskirų kolektyvo narių, bet
ir tarp vadovo ir darbuotojų.
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tai, kaip darbuotojai bendraus su kolegomis, priklauso nuo
kiekvieno iš jų žmogiškumo ir sąmoningumo. Tas savybes
labai sunku įskiepyti, bet labai lengva ir malonu skatinti
reikšti ir rodyti jas turintiems. Jeigu ir pats vadovas bus
žmogiškas plačiąja prasme, etiškas ir mandagus, ypač jei
pats rodys pavyzdį, nepriklausomai nuo nuotaikos ar kokių
nors asmeninių išgyvenimų, bendravimas tikrai turėtų tapti
maloniu. Vadovas neturėtų pamiršti ir kartu skatinti kitus
suprasti, kad kolegos pirmiausia yra žmonės, kurie kartais
turi jiems svarbesnių rūpesčių nei darbas, ir jie taip pat kartais dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali būti prastos nuotaikos. Jausdami vadovų ar kolegų paramą sunkesniais momentais, darbuotojai labiau pasitikės tiek vienais, tiek kitais.
Žinome lotynišką posakį: draugą bark slapta, girk
viešai (lot. amicum moneas secreto, laudes palam). Ar
pritartumėte šiek tiek perfrazuotai posakio versijai –
darbuotoją bark slapta, girk viešai?
Tikrai galima pritarti tokiam posakiui. Bet koks viešas žmogaus pasmerkimas ar pažeminimas yra kur kas
skaudesnis ir neretai verčia darbuotoją jaustis kolektyve
atstumtuoju. Tai tikrai galėtų pabloginti tiek darbuotojo
motyvaciją, tiek ir bendrą psichologinį klimatą kolektyve.
Žinoma, būna situacijų, kai gali būti veiksminga ir vieša
pastaba, ypač jei darbuotojo elgesys ar veiksmai sukėlė nepatogumų kitiems darbuotojams, kurie laukia atitinkamos
vadovo reakcijos. Nesulaukus jos kiltų abejonių, ar su visais darbuotojais vadovas elgiasi teisingai. Tačiau bet kokiu
atveju kiekvieną kartą darbuotojui duodant pastabą viešai
tą daryti reikėtų labai subtiliai, dažnai užtenka tiesiog parodyti, kad jo klaida buvo pastebėta. O dėl viešų pagyrimų –
jų tikrai nereikia gailėti tais atvejais, kai tam yra pagrindo.
Tiek pagyrimo nusipelnęs darbuotojas, tiek ir kolektyvo
nariai turi žinoti, jog kiekvieno pastangos yra vertinamos.
Tęsdamas šią temą, žinau kitą, man priimtinesnį posakį: girk rimtai, bark taupiai.
Suprantu – barate „taupiai“. O kaip manote, ar
apskritai svarbu darbuotoją pastebėti, įvertinti jo darbą? Gal pagyrimais galima sulaukti priešingo rezultato – darbuotojo, užmigusio ant laurų?
Kiekvienas žmogus nori jaustis svarbus. Kiekvienas
nori būti pastebėtas ir įvertintas. Tai vienas iš emocinių
arba psichologinių poreikių, kurio nepatenkinus ne tik
mažėja motyvacija, bet gali kilti ir tam tikrų psichologinių
problemų. Todėl darbuotoją pastebėti ir įvertinti svarbu ne
tik dėl to, kad jis ir toliau būtų motyvuotas ir sėkmingai
dirbtų savo darbą, bet ir norint palaikyti jo žmogišką savivertę. Vėlgi žmonės skirtingi ir vieni tinkamu įvertinimu
laiko apdovanojimą, kiti – viešą pagerbimą kolektyvo akivaizdoje, o dar kitiems pakanka tiesiog paprasto asmeniško
pastebėjimo dėl puikiai atlikto darbo. Tačiau sutikčiau, kad
pagyrimais galima sulaukti ir priešingo rezultato. Ypač jei
jie dalijami nepelnytai ir beatodairiškai.
Anksčiau man labai dažnai kildavo klausimas – kas turėtų būti labiau vertinama ir skatinama: įdėtos pastangos ar
gautas rezultatas? Atrodytų, kad vadovui didžiausia vertybė turėtų būti norimas rezultatas. Tačiau kukli gyvenimiška
patirtis parodė, kad ilgalaikėje perspektyvoje darbuotojai,
dedantys didesnes pastangas, pasiekia geresnių rezultatų ir

Kiekvienas žmogus nori jaustis svarbus.
Kiekvienas nori būti pastebėtas ir įvertintas.
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Svarbiausia gero vadovo savybė –
žmogiškumas.
šie rezultatai būna stabilesni nei tų, kuriems nuo pat pradžių viskas lengvai sekasi. Dėl to galėčiau teigti, kad neretai
užmiega ant laurų tie, kurie giriami už rezultatą, gautą lengvu, didesnių pastangų nereikalavusiu būdu.
Dažnai apie puikų vadovą sakoma, kad jis griežtas, bet teisingas. Kaip turėtų elgtis vadovas, kad būtų
išlaikyta pusiausvyra tarp šių dviejų savybių?
Tokį vadovo apibūdinimą galima perfrazuoti taip: bijo,
užtat gerbia. Manyčiau, kad puikus vadovas turėtų būti geras ir išmintingas. Griežtumas nebūtinai gali būti gero vadovo savybė. Ypač perdėtas griežtumas. Jis neretai žengia
koja kojon su kategoriškumu, kuris trukdo darbuotojams
išsakyti savo nuomones, realizuoti save ir mažina motyvaciją. O kartu ir vadovui nepadeda objektyviai įvertinti situacijos bei priimti optimaliausių sprendimų. Todėl galėčiau
pasakyti, kad vadovas turėtų būti griežtas tik tada, kai to
tikrai reikia, ir saikingai. Ir tik tada, kai visos kitos priemonės neveikia, o kitokiais būdais netinkamo darbuotojų
elgesio pakeisti negalima. Tiesiog darbuotojai labai aiškiai turėtų žinoti, kad vadovas reikiamais atvejais gali būti
griežtas.
Taip, vadovas turi būti teisingas. Visiems vienodai teisingas. Perdėtas „sausas“ vadovo teisingumas taip pat nėra
geriausias bruožas, galintis mažinti darbuotojų iniciatyvą
ir kūrybiškumą. Tiesiog darbuotojai turi žinoti, kad su jais
visais elgiamasi vienodai teisingai, neišskiriant labiau ar
mažiau mėgstamų darbuotojų ar jų grupių.
Geras vadovas yra kolektyvo lyderis ir pavyzdys
darbuotojams. Kokios asmeninės savybės reikalingos
sėkmingam vadovui?
Apie tas savybes gana daug prirašyta įvairiausių straipsnių ir veikalų. Nesinorėtų kartotis. Esu to paties klausęs
savo pažįstamų ir draugų, neturinčių vadovavimo patirties. Nustebino, kad jų atsakymai buvo beveik vienodi, ir
išvardytas savybes galima suskirstyti į tris grupes: 1) teisingumas ir sąžiningumas; 2) gebėjimas apginti savo darbuotojus nuo neigiamo išorinio poveikio (nemalonių klientų,
su organizacija susijusių įstaigų spaudimo ir pan.); 3) empatija. Sunku nesutikti su tokiomis savybėmis. Jų galima
išvardyti ir daugiau: gebėjimas priimti sprendimus, prisiimti atsakomybę, emocijų valdymas ir pan. Bet aš norėčiau
papildyti jas tokiomis, kaip humoro jausmas ir pati svarbiausia – žmogiškumas.
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Kaip tapti
XXI a.
teisininku
lyderiu?
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Raminta Dereškevičiūtė

Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja

K

Lyderystė – šiandien plačiai vartojama sąvoka, be kurios neišsiverčiama kalbant apie profesinę sėkmę ir
pasiekimus karjeroje. Teisininko profesija – ne išimtis, šiandienos gyvenimo tempas ir aktualijos, konkurencinė
aplinka skatina ugdyti lyderio savybes. Apie tai, kaip XXI amžiuje tapti teisininku lyderiu, kalbamės su jau 15 metų
užsienyje gyvenančia, šiuo metu Londone vienoje didžiausių advokatų kontorų dirbančia advokate Raminta
Dereškevičiūte.

Ką šiandien galima vadinti geru, profesionaliu
teisininku? Kaip ši samprata kito nuo Jūsų karjeros
pradžios iki dabar?
Kai manęs paklausia, kuo aš užsiimu, atsakau labai
paprastai – ieškau verslui pritaikytų teisinių sprendimų.
Šiandien mano, kaip teisininkės, pareiga nėra vien perskaityti įstatymą ir paaiškinti, kas jame parašyta, – mano darbas
yra patarti, kaip tam tikras verslas gali augti ar pelningai
egzistuoti nepažeisdamas įstatymų. Dažnai tenka bendradarbiauti su įstatymų leidėjais, jiems paaiškinti tam tikro
verslo sektoriaus ypatumus, kartu interpretuoti neaiškias ar
dar tobulintinas įstatymų nuostatas.
Jei anksčiau teisininkas būdavo pranašesnis tuo, jog
greičiau gaudavo informaciją, naujausias įstatymo redakcijas, tai dabar viskas pasikeitę, nes visa tai pasiekiama
internete.
Šiandien teisininko tikslas ir paskirtis – matyti kontekstą, padėti klientui greičiau susigaudyti tarp daugelio įstatymų ir suprasti tai kaip visumą. Reikia mąstyti globaliai, tačiau gebėti susikoncentruoti į esmines nuostatas, išmanyti
ne tik nacionalinę, bet ir Europos Sąjungos (ES) teisę, visa
tai sujungti į vieną.
Savo karjeros pradžioje, prieš 15 metų, tiesiog atsiversdavau įstatymą ir jį skaitydavau lygiai taip pat, kaip ir mano
klientas, tik mano išsilavinimas buvo teisinis. O dabar aš
jau ir mąstau kaip mano klientas, žinau, kada ir kas veikia,
o kas ne, pritaikau tam savo teisines žinias.
Bėgant metams ir kaupiant patirtį požiūris kinta – tu išmoksti, kaip yra valdomas verslas, kaip jis daromas. Kartu

augi su pačiais įstatymais, nes jie keičiasi. Nuostatų reikšmė taip pat kinta teismams ar institucijoms nagrinėjant jų
esmę ir tai gali turėti lemiamos įtakos kliento sprendimams
ar veiksmams. Suprantant verslo ypatumus bei žinant, kaip
ir kodėl valstybinės institucijos priima tam tikrus sprendimus, kaip įgyvendina reikalavimus, galima geriau atlikti
savo, kaip advokato, darbą. Tai, be abejo, nėra aprašyta teisiniuose vadovėliuose ir išmokstama tik su laiku.
Teisinį darbą gali dirbti kiekvienas reikiamą išsilavinimą įgijęs asmuo. O ko reikia, kad teisininkų
bendruomenėje taptum lyderiu? Kokiomis savybėmis
pasižymi XXI a. lyderis?
Geras teisininkas turi būti geras vadybininkas, žinantis savo pareigą ir galintis laiku patarti. Labai svarbu būti
čia ir dabar, sekti įstatymų naujoves, žinoti aktualius teismų
sprendimus ir įstatymų nuostatų išaiškinimus ne tik savo
jurisdikcijoje, bet ir už jos ribų. Mano specializacija plačiąja
prasme – produktų saugos reguliavimas, siaurąja prasme –
cheminių medžiagų reglamentavimas.
Su komanda lyderiaujame tarp teisininkų, patarinėjančių cheminių medžiagų, metalurgijos bei kalnakasybos industrijai. Tai itin įstatymų ribojamos sritys ES, kuriose per

Jei anksčiau teisininkas būdavo pranašesnis
tuo, jog greičiau gaudavo informaciją, naujausias
įstatymo redakcijas, tai dabar visa tai pasiekiama
internete.
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Geras teisininkas turi būti geras vadybininkas,
žinantis savo pareigą ir galintis laiku patarti.
daugiau nei dešimtmetį įvyko esminių pokyčų. Globalioms
bendrovėms teko pakeisti gamybos linijas, registruoti
cheminius elementus naujai įsteigtoje Europos cheminių medžiagų agentūroje, dalytis moksline informacija su
konkurentais, užtikrinti saugų importą, eksportą, gamybą
ir prekybą. Visa tai verslui bei įstatymų leidėjams kainavo
(ir vis dar kainuoja) milžiniškus pinigus. Teisininkas, gerai
išmanantis šiuos procesus, buvo labai reikalingas ir vertinamas. Mačiau, kaip rengiami įstatymų projektai Europos
Parlamente ir Europos Komisijoje, dalyvavau įstatymų
leidėjų ir verslo atstovų diskusijose, bendradarbiavau su
mokslininkais ir ekspertais, padėjau klientams susigaudyti
nacionalinės teisės įgyvendinimo ypatumuose. Stengėmės
iš esmės išmanyti sudėtingas mokslines nuostatas, padėdavome ES institucijoms neatlygintinai rengti reglamentų
įgyvendinimo dokumentus, sekdavome rinkos naujoves
(pavyzdžiui, krentančias metalų kainas). Esame tie teisininkai, kurie verslui padėjome nuo pirmos minutės, kai
įstatymai dar tik buvo rengiami. Šiandien sėkmingai atstovaujame klientams ginčuose, dalyvaujame tarptautinėse
konferencijose, rašome apie tai knygas. Tačiau ir to neužtenka norint būti lyderiais!
Išmanyti ES įstatymus yra viena, tačiau jie įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu, todėl turime bendradarbiauti su vietiniais teisininkais, išmanyti sankcijas kiekvienoje
ES valstybėje. Kartu domimės naujienomis Azijoje, kur
daugelis valstybių seka ES pavyzdžiu ir griežtina cheminių
medžiagų reglamentavimą. Tik mąstydami globaliai (tiek
įstatymų, tiek verslo egzistavimo prasme) galime užtikrinti,
kad esame visų kitų teisininkų priešakyje, kad lyderiaujame
savo srityje.
Taip pat mano darbe būtina domėtis, pavyzdžiui, naujais start-up’ų produktais, reikia nuolat galvoti ne lėčiau nei
patys kūrėjai, kad klientui galėtum pasiūlyti tinkamų idėjų ir
jis nepadarytų klaidų. Technologijos sparčiai žengia į priekį, nesnaudžia ir įstatymų leidėjai. Deja, šiandien Lietuvoje
klientai, pradėdami naują verslą, neretai pirmiausia vis dar
kalba apie biudžetą, ne visiems teisininkas yra tas pirmas
žmogus, į kurį turėtų kreiptis. Manoma, jog jei ateityje kils
problemų, teisininkas jas galės išspręsti. Tačiau kai tenka
dalyvauti nesaugaus produkto atšaukimo operacijoje ar
keisti bendrovės prekės ženklą naujiems produktams jau
esant rinkoje (nes panašus prekės ženklas jau buvo užregistruotas), klientai gailisi nepaskambinę man anksčiau.
Visuomet labiau vertinu, kai esu vadinama „teisininke, padedančia verslui laikytis įstatymo“ (angl. compliance lawyer),
o ne „teisininke, padedančia verslui suvaldyti krizę“ (angl.
crisis management lawyer). Rizikas, kai teisininkas pasitelkiamas jau nutikus vienai ar kitai krizei, stengiuosi išsamiai
išaiškinti potencialiems klientams.
Konkurencinė aplinka tarp teisininkų šiandien tokia
greita ir didelė, kad privalu savo pagrindinį darbą daryti
taip gerai, jog būtum geresnis už savo kolegą, spėtum veikti
rinkoje jos diktuojamu greičiu, nes elementų, kurie tą lemia, egzistuoja begalė. Šiandien teisininkui svarbu suvokti,
jog ateitis Lietuvoje bus kitokia, – jaunoji karta, išaugusi
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nepriklausomoje Lietuvoje ir gavusi tarptautinius išsilavinimus, tik paskatins didelę konkurenciją.
Kaip efektyviai ugdyti lyderiui reikiamas savybes?
O gal lyderiu gimstama, o ne tampama?
Pats geriausias kelias yra mentorystė, kai vyresni teisininkai ir klientai dalijasi patirtimi su jaunesniaisiais teisininkais. Lyderystės išmokstama per praktiką, kai vadovaujamasi pavyzdžiu. Aš pati turėjau mentorių ir esu
buvusi mentore. Einant šiuo keliu galima greičiau ugdyti
savo kompetencijas, suvokti, kaip veikia sistema, kaip organizuojamas darbas ir t. t.
Didelės advokatų kontoros daug investuoja į jaunų
teisininkų kompetencijų ugdymą – mentorystės sistemos
padeda išsiugdyti gerus, jaunus, protingus teisininkus.
Užsienyje tai jau įprasta, Lietuvoje tos sistemos dar gana
jaunos. Mentorius padeda tiek lyderystės, tiek profesiniais
klausimais, jis yra nešališkas ir turi gebėti patarti, kaip turėtum elgtis įvairiose situacijose.
Taip pat organizacijoje labai svarbu skatinti dialogą
tarp jaunų ir vyresnių teisininkų, stengtis, kad būtų keičiamasi įvairiomis nuomonėmis. Svarbu suprasti, jog negalima nuvertinti nė vieno žmogaus, ypač jauno teisininko, nes
niekada nežinai, kur, su kokiu žmogumi dar teks susidurti.
Kartu reikia stengtis mažinti ir vyresnės kartos teisininkų
atotrūkį nuo šiuolaikinių tendencijų, padėti jiems greičiau
įsilieti į tarptautinę aplinką, mažinti kalbos barjerą.
Kai kurie žmonės turi įgimtų savybių, būdingų lyderiui,
tačiau jas reikia ir nuolat ugdyti – čia svarbu mentoriai, išsilavinimas, šalis, kurioje esi, teisinės sistemos supratimas
ir t. t. Būti lyderiu toli gražu nereiškia vien būti matomu
ar girdimu, pas mus dažnai šis vaidmuo suprimityvinamas.
Norint tapti lyderiu teisininku, reikia daug laiko, darbo ir
pastangų.
Vieniems smalsumas, diplomatiškumas, viešojo kalbėjimo įgūdžiai ir kitos savybės yra įprastos nuo pat gimimo,
kitiems reikia dirbti ir šioje srityje, tad turint gerus mentorius galima atrasti labai daug net sunkiai įsivaizduojamų dalykų. Gyvenime esu sutikusi nemažai žmonių, apie kuriuos
net sunku būtų pagalvoti, kad jie kada nors rengs pristatymus tūkstančiams žmonių ar vadovaus įmonėms. O po
10–15 m. jie tą padarė.
Mano nuomone, teisininkams tinkamas savybes ugdyti galėtų ir turėtų padėti ne tik universitetai ar advokatų kontoros, bet ir atitinkamos organizacijos – Lietuvos
Advokatūra, Notarų rūmai, Nacionalinė teismų administracija. Juk geras teisininkas lyderis – tai ir etikos standartams
nenusižengiantis asmuo, kuris ne tik gerai dirba tiesioginį
savo darbą, bet ir užsiima neatlygintina veikla, atiduoda
duoklę visuomenei. Aš taip pat dalyvauju savo kontoros
pro bono komiteto veikloje, prisidedu prie įvairių labdaringų
ir visuomeninių projektų Lietuvoje su Londono Sičio lietuvių klubu, laikausi Jungtinės Karalystės Advokatūros (angl.
Solicitors Regulation Authority) reikalavimų.
Įdomu, jog dažnai galvojant apie lyderiaujantį teisininką pirmiausia mąstoma apie vyrus (turbūt taip yra ne tik

Šiandien teisininkui svarbu suvokti, jog ateitis
Lietuvoje bus kitokia, – jaunoji karta, išaugusi nepriklausomoje Lietuvoje ir gavusi tarptautinius
išsilavinimus, tik paskatins didelę konkurenciją.
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Teisėjo tiesioginis darbas nėra išmanyti
kiekvienos šalies ginčą, jos poziciją ar kaip buvo
išleistas kiekvienas įstatymas – jų darbas yra pasidomėti, o teisininkų – jiems išaiškinti.
teisės srityje). Neretai ir man tenka atsidurti labai vyriškoje kompanijoje, o ir kontorose Londone eskaluojama, jog
moterų partnerių-vadovių yra labai nedaug. Niekada nejaučiau, jog moteriai būti lydere sunkiau, tačiau statistika
byloja ką kita. Todėl verta skirti daugiau laiko siekiant mentorystės keliu paskatinti moteris koleges, leisti atsiskleisti jų
lyderių savybėms, na, ir leisti joms vadovauti!
Koks yra tinkamas teisininko vaidmuo teismo posėdžių salėje? Kaip teisingai kurti santykius su proceso dalyviais?
Labai gerą pamoką iš to gavau dar studijų metu dalyvaudama teismo posėdžio inscenizacijoje – pirmą kartą
joje dalyvaudama kaip advokatė per 10 min. gebėjau papasakoti visą istoriją. Teisėjai žiūrėjo į mane neturėdami
nė vieno klausimo ir sakė dar nematę žmogaus, kuris per
tiek laiko gebėtų viską papasakoti. Kadangi buvau aktyvi
debatų dalyvė, vėliau vienas teisėjas man paaiškino, kad
advokato darbas teisme yra visai kas kita nei debatai – turi
kalbėti ramiai, lėtai, užtikrintai, turi būti tikras, kad teisėjai
tave gerai suprato, jie turi užduoti tau klausimų.
Svarbiausia, ko aš išmokau būdama teisininke, tai būti
kantri – svarbiausia teisininko funkcija yra mokėti teisėjui

išaiškinti savo poziciją, nes teisėjai, nors ir išnagrinėję medžiagą, negali žinoti visko. Teisėjo tiesioginis darbas nėra
išmanyti kiekvienos šalies ginčą, jos poziciją ar kaip buvo
išleistas kiekvienas įstatymas – jų darbas yra pasidomėti, o
teisininkų – jiems išaiškinti. Lietuvoje vis dar jaučiamas šis
konfliktas, nes teisininkai mano, kad teisėjai turėtų išmanyti visus dalykus, o teisėjai – atvirkščiai. Todėl teisininkas turėtų labai gerai suprasti, jog teisėjui svarbu išaiškinti kliento
poziciją, dėl ko kilo konfliktas, kur jo esmė, kodėl būtent
atstovaujama šalis yra teisi.
Manau, jog tokie dalykai, kaip kantrybė, savo dalyko išmanymas, gebėjimas perteikti informaciją taip, kad kurtum
dialogą, yra kertiniai teisininko profesijoje.
Apskritai teisinėje sistemoje labai svarbu žvelgti vieniems į kitus ne kaip į priešus, bet kaip į kolegas. Sistema
juk dirba tam, jog išaiškintų tiesą, nesvarbu, kad skirtingos šalys laikosi skirtingos pozicijos – visi esame vienos
sistemos dalis, todėl reikia judėti bendradarbiavimo keliu.
Juk tiek teisinės, tiek elementariai žmogiškosios kultūros
svarbiausia dalis – pagarba vienas kitam. Be abejo, visos
proceso šalys turi išlikti profesionalios. Konferencijoje susitikusi kitos kontoros advokatus ar teisėjus nebijau su jais
pasisveikinti ar šnektelti. Žinau, jog ginčo spredimo metu
mes visi dirbsime savo darbą, tačiau tai nereiškia, jog būsime priešais.
Teismas, tiek dirbant Lietuvoje, tiek užsienyje, man
visuomet buvo ta institucija, kurią turi gerbti. Ta pagarba
ateina matant kompetentingus, nešališkus, profesionaliai
savo darbą atliekančius teisėjus.

XXI A. TEISININKAS LYDERIS
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Informaciniai
karai: kaip
nepasimesti
šiuolaikiniame
chaose

Nerijus Maliukevičius

Guoda Paužaitė
Nacionalinės teismų administracijos Mokymų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje vis dažniau girdimos sąvokos „informaciniai karai“, „fake news“, „propaganda“.
Tarptautinėje erdvėje jaučiama įtampa, o už valstybės saugumą atsakingos institucijos nuolat perspėja imtis
papildomų atsargumo priemonių apsaugant svarbią informaciją elektroninėje erdvėje. Kaip nepasimesti šiais
laikais mus supančiame informacijos pertekliuje ir su kokiais iššūkiais susiduria teismai bei teisėtvarkos institucijos,
diskutuojame su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju, informacinių
karų ekspertu dr. Nerijumi Maliukevičiumi.

K

Kas yra informaciniai karai?
Informaciniai karai skamba labai naujoviškai, apie juos
dabar kalbėti populiaru. Tačiau informacinės, propagandinės kovos istorijoje visuomet egzistavo. Informacinius karus galime apibrėžti kaip savotišką bandymą manipuliuojant informacija, ją pakeičiant, paveikti auditorijos elgesį
sau naudinga kryptimi. Puikiai tinka ir tradicinis propagandos apibrėžimas: apeliuojama į emocijas, bandoma remtis
ne logika, argumentais ir faktais, o emocine manipuliacija.
Šiandien informacinis karas išskirtinis tuo, kad tai daroma
pasitelkiant naujausias technologijas: dažnai girdime apie
vadinamuosius trolius, botus, kompiuterizuotas sistemas
ir atakas, nukreiptas prieš tam tikrus asmenis. Išskirtinai
įdomus ir „fake news“ fenomenas: tradiciškai, iki karo
Ukrainoje, tokia melo ir manipuliacijos strategija buvo
taikoma Kremliaus valstybinėse televizijose kaip tikslinga
propaganda.
Šiandien turime paradoksą: netgi mūsų kalba apie šį
reiškinį yra paimta įkaitu. „Fake news“ sąvoka dažnai nukreipiama ir taikoma kaip tam tikra Vakarų žiniasklaidos
etiketė. Tokia terpė labai naudinga, pavyzdžiui, Kremliaus
strategijoje, nes taip „informacija“ tampa savotišku beformiu teiginių rinkiniu. Viskas tampa įmanoma, o „viskas
įmanoma“ arba „klausk giliau“ (angl. question more) yra ir
propagandinės televizijos „Russia Today“ šūkis. Tokia situacija labai naudinga strategijai, kuri tarpsta informacinėje
manipuliacijoje. Dėl šios priežasties „fake news“ terminu
labai svarbu nepiktnaudžiauti, nepradėti jo vartoti kaip etiketės ir klijuoti visiems.
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Kodėl kiekvienas žmogus turėtų į šiuos reiškinius
atkreipti dėmesį?
Dėmesys šiam reiškiniui šiandien yra ypač svarbus. Aš
šį laikotarpį vadinu „globaliais viduramžiais“: egzistuoja
iliuzija, kad pasaulyje yra daugybė informacinių technologijų, medijų, įvairiausių įmanomų būdų pažinti realybę,
pasaulį. Tačiau matome, kad kiekvienas informacijos vartotojas susiduria su didžiuliu informacijos pertekliumi ir
yra linkęs viską supaprastinti bei argumentuodamas remtis
emocijomis. Šitaip atsiduriame savotiškų mitų, pasakojimų,
manipuliacijų pasaulyje. Kodėl tai svarbu? Informacinio
karo taikinys ir yra kiekvieno žmogaus protas, elgesys
tam tikrose situacijose bei gebėjimas atskirti ir atpažinti manipuliaciją nuo faktų. Jeigu pažiūrėsime į situaciją
Rytų Ukrainoje, kartais tai gali būti ir gyvybės bei mirties
klausimas.
Kaip ši situacija atsispindi Lietuvoje?
Aš nepastebėjau, kad Lietuvoje būtų piktnaudžiaujama
šia samprata, bet esu fiksavęs keletą atvejų, kai politikai nepatinkančius žurnalistus atakavo „fake news“ sąvoka. Tai
yra viena iš propagandos technikų – vadinamoji etikečių
klijavimo technika. Taikant šią techniką, oponentas pradedamas atakuoti naudojant prieš jo asmenybę nukreiptus
argumentus. Priklijuojant tam tikrą nepatrauklią etiketę tarsi neutralizuojama oponuojanti pozicija. Manau, kad viešiems žmonėms piktnaudžiauti šia sąvoka tikrai nevertėtų.
Kaip informacinių karų kontekste atrodo teismai?
Reikėtų pradėti kalbėti kiek plačiau, ne vien infor-
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macinių karų kontekste, bet ir atsižvelgiant į Kremliaus
strategiją Vakarų atžvilgiu. Manau, teismai ir teisėtvarka
yra gana svarbus Rusijos strategijos taikinys. Šią strategiją
galima įvardyti anglišku terminu „free riding“ (liet. pasinaudojimas). Tai pasinaudojimas vakarietiškais demokratijos ir laisvės principais savo naudai. Dažnai tai vykdoma
valstybiniais propagandos kanalais, pavyzdžiui, „Sputnik“
arba „Russia Today“. Rusijoje minėti kanalai įvardijami
tarsi žiniasklaidos priemonės, kartais netgi imamasi lyginti
su vakarietiškais kanalais: yra pavyzdžių, kai visuomeninis Didžiosios Britanijos transliuotojas BBC lyginamas su
„Russia Today“. Taigi pasinaudojama vakarietišku supratimu apie tai, kas yra žurnalistika arba kas yra teismai ir
teisėtvarka. Man atrodo, kad visa informacinio karo terpė
yra būtent pasinaudojimas teisės ir teisėtvarkos principais
ir piktnaudžiavimas jais. Ypač svarbu, kaip tai panaudojama kovoje su politiniais oponentais. Išskirtinis pavyzdys
– kaip pasinaudojama Interpolo arešto orderiais, bandant
persekioti politinius oponentus, kurie pasitraukė į Vakarus,
pabėgo nuo režimo. Kalbant apie teismų sistemą – atrodo,
Vakaruose yra teisėjai, Lietuvoje yra teisėjai, o kaip pavadinti tuos „teisėjus“, kurie Rusijoje sprendžia Balotnajos
bylą? Ar tai yra teisėjai? Kaip pavadinti teisėjus, kurie tiesiogiai dalyvavo persekiojant Sergejų Magnickį ir liūdnoje
jo mirties istorijoje? Dabar mūsų teisminė valdžia turi įvertinti visas šias rizikas: Rusijos prisidengimą teisingumu bei
vakarietiškos teisės principais, bandymą jais manipuliuoti.
Tai didžiulis iššūkis – gebėjimas įžvelgti, matyti manipuliacijas ir joms nepasiduoti.

AKTUALUSIS INTERVIU

Kremliaus, bet ir įtakai plačiąja prasme – spaudimui, korupcijai. Nereikia visko suvesti tik į Rusijos ar Kremliaus
iššūkį.
Pastaruoju metu padaugėjo ir kibernetinių atakų
atvejų. Dažnas valstybinių institucijų darbuotojas į
elektroninį paštą gauna perspėjimus neatidaryti neaiškių laiškų, nuolat tikrinti USB raktus. Kas vyksta
šioje srityje?
Absoliučiai sutinku, kad čia yra technologinė naujovė
ir naujas informacinio karo aspektas. Informacinis ir technologinis saugumas yra be galo svarbu, nes daugeliu atvejų
matome, kad agresyviausios pastarųjų metų atakos susijusios būtent su įsilaužimu į elektroninius paštus, vagystėmis, modifikacijomis. Todėl kiekvienam žmogui reikėtų
atkreipti dėmesį į informacinį raštingumą: neatidaryti neaiškių nuorodų, turėti kelių lygių savo pašto dėžučių apsaugą. Taip pat suprasti, kaip bendrauti: tereikia įsivaizduoti,
kad viskas yra vieša, ir komunikuoti atitinkamai – virtualus
susirašinėjimas taip pat turi atitikti komunikacijos etiketą.

Kiekvienas žurnalistas, verslininkas ar teisėjas
turi būti atsparus ne tik įtakoms iš Kremliaus, bet
ir įtakai plačiąja prasme – spaudimui, korupcijai.
Nereikia visko suvesti tik į Rusijos ar Kremliaus
iššūkį.

Kiek šiame kontekste svarbus pasitikėjimas valstybinėmis institucijomis?
Pasitikėjimas bet kuo šiais laikais susiduria su problemomis. Tyrimai rodo, kad pasitikėjimo indeksas yra žemas
kalbant ne tik apie valstybines institucijas, bet ir apie bendruomenes, savos aplinkos grupes. Tokioje situacijoje labai
lengva gyvuoti populistinėms politinėms programoms bei
idėjoms. Sudėtingas klausimas, kaip valstybinės institucijos
turėtų ir galėtų susigrąžinti pasitikėjimą, tačiau aišku, kad
tai negali būti vienpusis darbas. Turėtų būti matomos institucijų pastangos užsitikrinti pasitikėjimą visuomenės akyse,
o visuomenė atitinkamai turėtų demonstruoti savo kompetencijas – atskirti faktus nuo manipuliacijų. Be pasitikėjimo
iškyla politinės utopijos, stereotipai, mitai. Tuomet rizikuojame patekti į globalius viduramžius: situaciją, kai, atrodo,
turime visus įrankius, technologijas, medijas, bet tikime
paprasčiausiais mitais, kurie veikia mūsų emocijas.

Ar pastebimos atakos prieš teismus viešojoje
erdvėje?
Viešos atakos tiesiogiai susijusios su skambiomis bylomis – Medininkų, Sausio 13-osios atvejais. Pasakojimai
apie šias bylas Rusijos valstybinėje žiniasklaidoje turi labai
aiškų atspalvį. Todėl atsiranda didžiulė įtampa mūsų teisėjams – sukuriama vieša politizuota atmosfera. Tai tikrai
daug energijos ir ištvermės reikalaujanti situacija.

Kaip šiandien turėtų komunikuoti viešasis sektorius?
Pirmiausia reikia suprasti, kad dabartinis technologinis iššūkis į pirmą vietą iškelia komunikacijos greitį, betarpiškumą, nuoširdumą ir nuolatinį atgalinį ryšį. Krizės
šiuo metu vyksta labai staigiai, ir, jeigu reaguojama oficialiai, nenuoširdžiai ir neasmeniškai, sukuriamas atstūmimo
jausmas.

Turbūt galima sakyti, kad tokioje aplinkoje svarbiausia – tvirtos valstybės institucijos?
Tikrai taip. Kai yra informacinio karo situacija, mūsų
svarbiausi demokratinės sistemos institutai susiduria su
tikrai didžiuliais iššūkiais. Didžiausią įtaką Kremliaus režimas pasiekia per manipuliaciją, korupciją, poveikį verslo
grupėms. Todėl labai svarbu turėti stuburą: kyla didžiulis
iššūkis mūsų teisėtvarkos sistemai. Tai – mūsų demokratijos brendimo sudėtingomis informacinio karo sąlygomis
situacija. Kol kas mes gana sėkmingai atlaikome spaudimą, nepaisydami visų destruktyvios galios investicijų iš
Kremliaus. Tačiau reikia būti pasirengus ne tik Kremliaus
įtakai: reikalingas bendresnis supratimas, kas yra tikra
žurnalistika, kas yra teisingumas. Kiekvienas žurnalistas,
verslininkas ar teisėjas turi būti atsparus ne tik įtakoms iš

Kaip išlaikyti sveiką protą, netapti paranojišku informacinėje skuboje ir esant informacijos perviršiui?
Visuomet yra pirminiai šaltiniai, kurie turi sudaryti pamatą priimant sprendimus. Galioja tie patys klasikinės logikos, argumentavimo, racionalumo principai – čia niekas
nepasikeitė. Ir, žinoma, svarbus vertybinis stuburas, kuris
sureguliuoja sprendimų priėmimą, pasaulėvaizdį. Reikia
tikrinti informaciją, remtis faktais, logika, bet galiausiai
yra tam tikras realybės vaizdinys, kuris ir turėtų sulaikyti
nuo informacinio chaoso ir sąmokslo teorijų. Labai svarbu neįpulti į kraštutinumus ir neimti kvestionuoti fizinio ir
socialinio pasaulio aksiomų. Tai ir yra sveiko proto
principas.
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Žurnalistai apie darbą
teismuose ir ne tik
Gintarė Jankauskienė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Kas bendro tarp teisėjo ir žurnalisto profesijų? Kokios bylos labiausiai domina visuomenę? Kodėl kai kurie
lietuviai ginčus sprendžia per žiniasklaidą, o ne teismuose? Šiuos ir kitus klausimus žurnalistams uždavė projekte
„Teisėjas žurnalisto kėdėje“ sutikę dalyvauti teisėjai. Apsilankę šalies naujienų portalų ir televizijų redakcijose
jie kalbino tuos, kurie kasdien akylai stebi teismų darbą ir informuoja visuomenę apie rezonansines bylas.
TEISMAI.LT pateikia teisėjų pokalbių su žurnalistais ištraukas.

L

LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJA
SIGITA BIELIAUSKIENĖ KALBINO SAULIŲ
CHADASEVIČIŲ, NAUJIENŲ PORTALO
15MIN.LT ŽURNALISTĄ

nesudėtinga – paprastai jos būna skandalingesnės ir dramatiškesnės. Ne paslaptis, kad civilinės bylos yra sudėtingesnės, žurnalistui reikia skirti daugiau laiko norint įsigilinti
į bylos medžiagą. Be to, ne visada straipsnis apie civilinę
bylą duos tokį efektą kaip apie baudžiamąją.

Ar prisimenate savo pirmąjį vizitą į teismus prieš
10 metų, kai pradėjote rašyti teisės temomis?
Ryškaus įspūdžio nelikę, bet pamenu vaizdą – visi kabinetai uždaryti, žmonės rimti, susikaupę. Užtrunka, kol supranti, kaip kas vyksta, kol randi ryšį su teismo žmonėmis.
Juk visa informacija ateina ne iš stalčių ar kompiuterinių
failų, o kažkokia forma iš žmonių.

Receptai, kaip geriau susikalbėti žurnalistui ir
teisėjui.
Vienintelis patarimas – kalbėtis. Kai žmonės darbe
vadovaujasi instrukcijomis, jose ir lieka... Kai man reikia
greito rezultato – rengiu publikaciją apie rezonansinį įvykį – idealu, jei mes pasikalbame su teisėju. Galbūt teisėjas
dabar, šią akimirką, negali visko detaliai pakomentuoti,
bet galės vėliau. Galbūt to negali daryti jis, bet informaciją spaudai suteiks teismo vadovas. Arba klausimas yra
gana paprastas ir man galėtų padėti atstovas spaudai. Taigi
kiekviena situacija išsprendžiama elementariai žmogiškai
komunikuojant.

Ar pasikeitė kas nors teismų sistemoje per pastaruosius 10 metų?
Mano akimis, pasikeitė. Kai ateini į teismą pažinodamas visus – nuo drabužininko iki teismo pirmininko,
tikrai lengviau. Kartais susiduri su naujokais ar piktesniais
darbuotojais, kurie nori dirbti tiesioginį darbą, bet nelabai
supranta, dėl ko mes ten ateiname. O žurnalistai į teismą
eina ne savo malonumui. Mes norime parengti straipsnį
konkrečia tema ir tikime, kad ji yra aktuali visuomenei, platesniam ratui, mūsų auditorijai.
Visuomenei įdomesnės baudžiamosios ar kitos
srities bylos?
Be abejo, baudžiamosios bylos. Kodėl? Paaiškinti
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Didžiausias iššūkis teisės žurnalisto darbe.
Sunkiausia gilintis į bylą neturint išankstinio vertinimo, o ne „žinant“ būsimą teismo sprendimą. Išankstinis

S. Chadasevičius: „Išankstinis vertinimas gali
labai lengvai suklaidinti. Teismai pranašesni už
žiniasklaidą tuo, kad jie neskuba daryti išvadų.“
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R. Tapinienė: „ Jei teisėjai kalbėdami vartos
sudėtingus teisinius terminus, visuomenė ir
toliau manys, kad teisininkai yra uždara kasta su
savo taisyklėmis.“
suprantama kalba. Jei teisėjai kalbėdami vartos sudėtingus
teisinius terminus, visuomenė ir toliau manys, kad teisininkai yra uždara kasta su savo taisyklėmis.

Saulius Chadasevičius ir Sigita Bieliauskienė

vertinimas gali labai lengvai suklaidinti. Vėliau, sudalyvavęs
teismo posėdžiuose, įsiklausęs į įvairius šalių argumentus,
supranti – susidaręs įspūdį vien pagal bylos esmę būtum
galėjęs labai suklysti. Teismai pranašesni už žiniasklaidą
tuo, kad jie neskuba daryti išvadų, nerašo sprendimo antraštės pradžioje, o iš pradžių parašo tekstą ir pabaigoje pateikia lemiamą antraštę – sprendimą, nutartį ar nuosprendį.

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJAS
ALGIS NORKŪNAS KALBINO „INFO TV“ LAIDŲ
VEDĖJĄ, ŽURNALISTĘ RASĄ TAPINIENĘ
Ar norėdamas gerai pakalbinti teisėją žurnalistas
turėtų būti geras teisininkas?
Kaip tik jis turėtų būti ne teisininkas. Juk įvairių specialybių (teisininkai ne išimtis) atstovai vartoja tam tikrą
profesinį žargoną, tam tikras formuluotes, kurios mums ir
mūsų aplinkai, mūsų profesijos žmonėms yra savaime suprantamos. Pavyzdžiui, jeigu aš pasakau „šifras“, „sinchronas“, „dengimai“, „permušimai“ ir panašiai, jums turbūt
sako nedaug ką, o kolegos žurnalistai supras mane.
Lygiai tas pats, kai žurnalistas kalba su teisininku.
Mano nuomone, didžiajai daliai žmonių aiškesnis interviu
bus tada, jeigu teisėją kalbins ne profesionalus teisininkas.
Jei teisėjas kalbės sudėtingai, žurnalistas paprašys paprasčiau paaiškinti teismo žinią.
Vėlgi aš suprantu, kodėl teisininkai, mokslininkai ar
kiti daug savo srityje pasiekę profesionalai bijo kalbėti paprastai. Jie turi ydą (o gal baimę) kalbėti žmonių kalba, nes
tada jų nesupras kolegos. Kaip aš, teisės mokslų daktaras,
kalbėsiu tokia paprasta leksika, juk kolegos išjuoks mane!..
Vis dėlto mes kalbame visuomenei. Teisėjai, komentuodami savo sprendimus, turėtų siekti, kad jų kalbą suprastų ir mama ar senelis bei visa aplinka, kuri nėra teisininkai. Teisėjas turėtų išaiškinti teisinius dalykus jiems

Rasa Tapinienė ir Algis Norkūnas

Kaip manote, ar Lietuvos visuomenė teisiškai išprususi?
Pastebiu, kad Lietuvos žmonėms trūksta teisinių žinių. Ypač lyginant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis,
kur kone kiekviena šeima turi savo teisininką ir kiekvienu
atveju, įvykus kokiam nors nemalonumui parduotuvėje ar
kilus ginčui su padavėju, žmonės iš karto grasina teismais.
O lietuvis? Jis dažniausiai numoja ranka. Ir netgi jei yra
pažeistos jo teisės, jis dažniau kreipiasi ne į teismą, o į žiniasklaidą, nes tikisi viską išspręsti per viešumą.
Kodėl žmonės renkasi tokį kelią?
Man susidarė įspūdis, kad lietuviams teisminis procesas
atrodo labai ilgas, brangus ir sunkus. Tiesiog neapsimoka
bylinėtis, nes sugaiši daug laiko, sumokėsi krūvą pinigų,
sunaudosi begalę nervų ląstelių, o norimo rezultato vis
tiek gali nepasiekti. Todėl dažnai kreipiamasi į žiniasklaidą.
Žmonės įsivaizduoja, kad, pasitelkiant ją, ginčą sprendžiant
ne teisiniais būdais, galima pajudinti teismus, politikus. Tai
kartais, kaip matome, pasiteisina.
Dabar visuomenėje gaji nuomonė, kad teismų
sprendimai yra painūs ir neaiškūs. Ar Jūs sutinkate
su tokiu vertinimu?
Kartais teisėjai suprantamai paaiškinama savo motyvus. Vis dėlto dažnai labai trūksta paprasto paaiškinimo,
kodėl priimtas toks sprendimas, ar bausmė yra maksimali
pagal įstatymus.
Pastebiu, kad ypač rezonansinėse bylose, kai visuomenę yra labai smarkiai šokiravęs koks nors įvykis ar kai kalbame apie nukentėjusius nepilnamečius ar bejėgiškos būklės asmenis, o bausmė, žmonių akimis, paskiriama labai
maža, nesulaukusi aiškaus atsakymo visuomenė nukreipia
pyktį į teismus. Žmonėms atrodo, kad ginamos nusikaltėlio, o ne aukos teisės. Tokiais atvejais labai reikia žmogiško
teisėjo paaiškinimo, kodėl paskirta tokia bausmė.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJA
VIKTORIJA ŠELMIENĖ KALBINO NAUJIENŲ
PORTALO DELFI.LT ŽURNALISTĄ DAINIŲ
SINKEVIČIŲ
Kiek teko įdėti pastangų surenkant žinias apie teisinę sistemą? Juk teisė – sudėtinga sritis.
Žinios ir profesiniai terminai (pvz., kuo skiriasi nutarimas nuo nuosprendžio ar liudytojas nuo liudininko) atėjo
su laiku, per kasdienį darbą ir praktiką. Pavyzdžiui, teisėjai
man yra įkalę į galvą, kad baudžiamojoje byloje priimamas
ne sprendimas, o nuosprendis. Tačiau pastebiu, kad patys
neretai per posėdį pasako: „Sprendimą galėsite apskųsti“
ir pan. Ir tai nėra klaida, juk žodis „sprendimas“ yra platesnė sąvoka, tam tikras sprendžiamasis veiksmas. Mes,
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D. Sinkevičius: „Labai džiaugiuosi, kad
atsiranda vis daugiau teisėjų, suprantančių, jog
sprendimą priėmė Lietuvos Respublikos vardu,
ir ne tik proceso dalyviams, bet ir žurnalistams
stengiasi kuo išsamiau paaiškinti jo motyvus.“
žurnalistai, visuomenei turime informaciją pateikti kuo
paprastesne kalba.
Nekyla minčių studijuoti teisę?
Kone kasdien lankausi teisme ir matau, kaip dirba teisėjai. Jų vietoje būti nenorėčiau. Darbo krūviai dideli, atsakomybė milžiniška.
Ar matote sąsajų žurnalisto ir teisėjo darbe?
Mes keliame tuos pačius klausimus. Ir žurnalistams, ir
teisėjams rūpi visuomenė, kaip ji priėmė ir suprato teismo
žinią. Mano akimis, žurnalistas yra tarpininkas tarp teisėjo
ir visuomenės. Labai džiaugiuosi, kad atsiranda vis daugiau teisėjų, suprantančių, jog sprendimą priėmė Lietuvos
Respublikos vardu, ir ne tik proceso dalyviams, bet ir žurnalistams stengiasi kuo išsamiau paaiškinti jo motyvus.
O koks žurnalistų darbo tempas? Ar dirbate 24 val.
per parą?
Kolegos iš skyriaus „Kriminalai“ dirba visą parą, anksčiau ir man tekdavo bet kuriuo metu vykti į įvykių vietą.
Tačiau dabar mano darbo laikas priklauso nuo teismų.
Posėdžiuose dalyvauju dieną, dažnai iki pietų. Straipsnius
rengiu grįžęs iš teismo. Stengiuosi išeiti iš darbo padoriu
laiku, iki 19 val. Žinoma, kartais tema įtraukia ir dirbu iki 20
ar net 24 val. Tačiau kasdien naktimis dirbti tikrai nereikia.
Dainiau, kaip pasirenkate bylas, apie kurias
rašote?
Yra du kriterijai. Dažniausiai rašau apie tai, kas akivaizdžiai svarbu visuomenei, kas yra viešasis interesas, kurio
negali praleisti, tarkime, didelis rezonansas (korupcijos ar
nužudymo byla). Antrasis kriterijus – smalsumas.
Kartais taip sutampa, kad abu kriterijus atitinkančios
bylos nagrinėjamos tuo pačiu metu, tą pačią valandą.
Vienas posėdis 9 val. vyksta Vilniaus miesto apylinkės teisme, kitas – tą pačią valandą Vilniaus apygardos teisme.
Dilema, kur sudalyvauti? Jei pasirinksi bylą pagal
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smalsumą – gražuoles ir jų spalvingą gyvenimą, straipsnį
perskaitys labai daug DELFI skaitytojų. Pasirinksi apie
politiko paimtą kyšį, sulauksi gerokai mažiau skaitytojų
dėmesio. Kaip žurnalistas turiu pasirinkti prioritetą, kuri
byla svarbesnė visuomenei. Paprastai pasirenku politiką, o
gražuolių temą pasiūlau kolegėms iš skilties „Pramogos“
(šypsosi).
Ar yra temų tabu, kuriomis nerašote, nes jos pernelyg drastiškos ar dramatiškos?
Jei kalbėtume konkrečiai apie teismus, vengiu rašyti
apie seksualinius nusikaltimus šeimos rate. Pasitaiko atvejų, kai turiu parašyti neišvengiamai, tačiau istorijų būna
labai baisių ir gerai pasveriu, ar jas tikrai reikia viešinti.
Priimdamas sprendimą vertinu, ar tai, kas užfiksuota bylos
medžiagoje, yra tikra tiesa, ar ne.
Kas padeda apsidrausti?
Vidinė nuojauta. Kartais bendraujant su žmogumi galima labai aiškiai pajausti, ar jis sako tiesą, ar ne. Juk jūs, teisėjai, puikiai žinote, kaip atskirti, kada žmogus išsisukinėja
ar fantazuoja.
Žinoma, kartais būna istorijų, kai labai dvejoju ir nuoširdžiai nežinau, kuri tiesa yra tikroji. Tada tenka laviruoti.
Pateikiu publikaciją taip, kad skaitytojas pats mąstytų ir padarytų savo išvadas.
O skaitote detektyvus?
Neskaitau. Gyvenime pakankamai prisižiūriu detektyvinių istorijų (šypsosi).
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Konkurencijos bylos:
didžiausi iššūkiai keliasi į
elektroninę erdvę
Neringa Lukoševičienė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vyriausioji specialistė

Konkurencijos teisės pažeidimų bylas šiandien drąsiai galima vadinti vienomis sudėtingiausių ir kompleksiškiausių. Šiose bylose priimti sprendimai neretai yra svarbūs tiek ūkio subjektams bei vartotojams, tiek ir visai
šalies ekonomikai. Jos išsiskiria savo sudėtingumu ir apimtimi, taikomais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos
teisės aktais, reikalauja specialiųjų ekonomikos, techninių ir kitų žinių. Apie tai, kuo konkurencijos bylos yra išskirtinės ir svarbios, kokios yra teismų praktikos tendencijos ir naujovės šioje srityje, kalbamės su Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo (LVAT) pirmininko pavaduotoju Irmantu Jarukaičiu, Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybos pirmininku Šarūnu Keserausku bei advokatu, konkurencijos teisės specialistu Mariumi Juoniu.

K

Kuo svarbi ir įdomi konkurencijos teisė? Kiek ji
aktuali kiekvienam piliečiui, verslui ar valstybės ekonomikos gyvybingumui?
I. Jarukaitis. Pradėti, matyt, reikėtų nuo to, kad ir
Konstitucija, ir ES teisė pagrįstos asmens ūkinės veiklos
laisvės ir sąžiningos konkurencijos principais, draudimu
monopolizuoti rinką. Mūsų pačių sovietmečio patirtis parodė, kad planinė ekonomika nėra gyvybinga, nes ji neskatina asmens iniciatyvos, inovacijų ir dėl to linkusi žlugti.
Taigi asmens ūkinės veiklos laisvė ir rinkos ekonomika yra
tas modelis, kuris leidžia užtikrinti veiksmingą ribotų išteklių paskirstymą.
Pamatinis rinkos ekonomikos modelio bruožas yra tas,
kad prekių ir paslaugų kainas bei kitus su tuo susijusius aspektus (gamybos apimtis, plėtrą ir pan.) nulemia pati rinka,
joje nuolat besiformuojanti paklausa ir pasiūla. Taigi sprendimus minėtais klausimais priima patys ūkio subjektai, o ne
valstybė. Šis modelis skatina ūkio subjektų varžymąsi, iš to,
žinoma, išlošia vartotojas.
Užtenka prisiminti, tarkim, nuolatinę Apple ir Samsung
kovą dėl vartotojų palankumo ir tai, kaip tokia konkurencija sukuria dinamišką rinką. Ir, priešingai, tos rinkos,
kuriose dėl įvairių priežasčių veiksmingos konkurencijos
nėra, yra linkusios stagnuoti. Vis dėlto tokioje sistemoje
valstybė vaidina svarbų vaidmenį nustatydama žaidimo taisykles, nes, kaip rodo patirtis, ūkio subjektai gali nesilaikyti

sąžiningos konkurencijos principų – užuot konkuravę tarpusavyje, gali susitarti dėl tam tikro kainų lygio, jei ūkio subjektas dominuoja – piktnaudžiauti savo turima padėtimi
arba monopolizuoti savo pozicijas. Nuo to nukenčia kiti
sąžiningi ūkio subjektai ir vartotojai.
Š. Keserauskas. Konkurencijos teisė svarbi, nes ji saugo konkurenciją rinkoje. Ūkio subjektai galėtų konkuruoti
ir be teisės įsikišimo, tačiau tada konkurencija būtų brutalesnė: dalis įmonių būtų nepagrįstai išstumtos iš rinkos, ir
toks pasitraukimas nebūtų naudingas vartotojams.
Konkurencijos teikiama nauda vartotojams – mažesnės
kainos, geresnė kokybė, didesnis pasirinkimas ir inovacijos.
M. Juonys. Aiškindamas konkurencijos teisės svarbą
aš ją neretai pavadinu „ekonomine konstitucija“ arba „ekonominės konstitucijos“ teise. Kodėl? Konkurencijos taisyklės taikomos beveik visoms ūkinės veiklos sritims, t. y. jos
aktualios bet kokiam sektoriui. Dar daugiau, jeigu konkurencijos teisę suprasime plačiąja prasme, t. y. ne tik kaip
konkurenciją ribojančių susitarimų ar piktnaudžiavimo
dominuojančia padėtimi draudimą, į konkurencijos teisės
taikymo sritį pateks tiek privatus, tiek ir viešasis sektorius.
Tokia plati taisyklių aprėptis nulemia tai, kad vienoks ar kitoks konkurencijos taisyklių taikymas gali daryti įtaką visos
mūsų šalies ekonominei ir socialinei raidai – tai galingas
įrankis, kuris ilgalaikėje perspektyvoje gali įvairiais aspektais paveikti visų mūsų gyvenimą.
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Konkurencijos taryba nuolat užtikrina konkurencijos teisės normų laikymosi priežiūrą Lietuvoje ir yra
ta institucija, kuri rūpinasi vartotojų gerove. Kokios
yra Konkurencijos tarybos funkcijos, kokie jos veiklos
prioritetai, su kokiais iššūkiais susiduriate savo kasdieniame darbe?
Š. Keserauskas. Konkurencijos taryba siekia, kad
konkurencija būtų naudinga vartotojams. Vartotojai gauna
naudą, kai rinkos yra atviros, jose vykstančios konkurencijos nevaržo nei ūkio, nei viešojo administravimo subjektai. Pastarieji gali apriboti konkurenciją proteguodami tam
tikras įmones (savivaldybėms būdingi pažeidimai) arba netinkamai reguliuodami rinką, o tai ir parodė mūsų tyrimas
dėl kompensuojamųjų vaistų. Savo ruožtu įmonės gali išvengti konkurencijos, pavyzdžiui, iš anksto susitardamos,
kuri iš jų laimės viešuosius pirkimus. Visa tai patenka į
Konkurencijos įstatymo reguliavimo sritį.
Konkurencijos įstatymas nėra vienintelis, kurio priežiūrą vykdo mūsų institucija. Konkurencijos taryba, viena
ar kartu su kitomis institucijomis, užtikrina, kad būtų tinkamai įgyvendinami ir Reklamos, Nesąžiningos komercinės
veiklos vartotojams draudimo bei Mažmeninės prekybos
įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymai.
Turėdami daug funkcijų, privalome aiškiai apibrėžti
veiklos prioritetą. Esame viešai deklaravę, kad konkurencijos teisės srityje prioritetu laikysime tokį mūsų institucijos
įsikišimą į rinką, kuris gali reikšmingai prisidėti prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę. Spręsdami, ar konkretus įsikišimas
į rinką atitinka šį prioritetą, vertiname tokio įsikišimo finansinę naudą vartotojams, jo strateginę reikšmę bei mūsų
institucijos išteklius.
Pastaraisiais metais ypatingą dėmesį skiriame galimiems
konkurencijos ribojimams energetikos, maisto pramonės,
atliekų tvarkymo, medicinos bei farmacijos sektoriuose,
taip pat – draudžiamiems susitarimams vykdant viešuosius
pirkimus.
Kuo išsiskiria administracinių teismų nagrinėjamos konkurencijos bylos? Koks teismo vaidmuo nagrinėjant šias bylas?
I. Jarukaitis. Bendriausia prasme administracinio teismo vaidmuo konkurencijos bylose nesiskiria nuo to, kurį
jis atlieka kitose administracinėse ginčo bylose. Teismai
vertina, ar Konkurencijos tarybos priimtas sprendimas yra
teisėtas ir pagrįstas. Kita vertus, šios bylos išskirtinės tuo,
kad paprastai yra itin didelės apimties, todėl reikalauja ypatingo dėmesio bei laiko sąnaudų. Be to, jas nagrinėjant būtinos ne tik gilios ES teisės, bet ir ekonomikos, tam tikros
specifinės techninės žinios, įsigilinimas į atitinkamo ūkinės
veiklos sektoriaus funkcionavimo specifiką. Pastaraisiais
metais Konkurencijos taryba imasi vis sudėtingesnių tyrimų, kuriuose vertinami konkurencijos teisės pažeidimai
ne tik pagal tikslą, bet ir pagal pasekmes, o tai reikalauja
išsamaus rinkos situacijos vertinimo.
Formuodamas konkurencijos teisės taikymo praktiką,
LVAT turi taikyti ne tik nacionalinę, bet ir ES teisę, todėl itin svarbi ES Teisingumo Teismo praktikos analizė.
Būtent dėl šios priežasties LVAT skiria daug dėmesio teisėjų kvalifikacijos kėlimui, Teismo teisėjai aktyviai dalyvauja
Europos konkurencijos teisės teisėjų asociacijos, kurioje su
kolegomis iš visos Europos keičiasi patirtimi, veikloje.
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Šarūnas Keserauskas

Š. Keserauskas: „Pastaraisiais metais ypatingą
dėmesį skiriame galimiems konkurencijos ribojimams energetikos, maisto pramonės, atliekų
tvarkymo, medicinos bei farmacijos sektoriuose, taip pat – draudžiamiems susitarimams
vykdant viešuosius pirkimus.“
Kokie didžiausi iššūkiai atstovaujant klientams
Konkurencijos taryboje ir teismuose jiems nagrinėjant konkurencijos bylas? Kokias didžiausias problemas šioje srityje įžvelgiate?
M. Juonys. Kalbėdamas apie iššūkius, susijusius su
atstovavimu, visų pirma norėčiau pasidžiaugti, jog per
pastaruosius 10–15 metų tiek Konkurencijos taryba, tiek
teismai nuėjo didelį kelią. Atsiranda daugiau ekonominės
analizės, juntamas ir didesnis teismų, ypač LVAT, vaidmuo
formuojant teisės taikymo ir aiškinimo praktiką. Palyginkite
Konkurencijos tarybos ir teismų sprendimus prieš kokius
15 metų ir dabar. Kokybinis skirtumas akivaizdus.
Žinoma, yra ir tobulintinų dalykų. Neatskleisiu paslapties pasakydamas, jog Konkurencijos taryba yra viena iš
blogiausių, o galbūt ir blogiausiai finansuojamų konkurencijos institucijų ES. Tai valstybės požiūrio į šią instituciją
problema. Per pastaruosius kelerius metus Konkurencijos
tarybai pavyko transformuotis į šiuolaikišką instituciją.
Tačiau valstybei neinvestuojant į šią sritį pozityvią dinamiką yra itin sunku išlaikyti.
Man asmeniškai imponuoja JAV pavyzdys, kur konkurencijos teisę kuria teismai. Kodėl? Todėl, kad tokiu atveju
galima kalbėti apie realų teismo, kaip nepriklausomo arbitro, vaidmenį, o konkurencijos taisyklės tampa mažiau mistifikuotos – teisininkus gąsdinantys ekonominiai terminai
ir dėsningumai virsta sveiko proto taisyklėmis, gyvenimiška praktika ir įrodymais. Dėl to norėtųsi matyti daugiau ir
ypač žemesnių instancijų teisėjų konkurencijos teisės profesionalų bendruomenėje.
Ar kalbėdami apie konkurencijos teisę, jos plėtotę esame kažkuo išskirtiniai ES kontekste, ar vis tik
konkurencijos teisė ir jos taikymo praktika visose ES
valstybėse yra vienoda?
Š. Keserauskas. Konkurencijos teisė ir praktika ES
valstybėse yra labai panašios. Vis dėlto Lietuvos konkurencijos teisė vienoje srityje yra gana unikali ne tik ES, bet ir
pasaulyje. Paprastai konkurencijos teisės draudimai taikomi

2017 m. RUGPJŪTIS NR. 2

Marius Juonys

M. Juonys: „Man tenka nemažai bendrauti su
kolegomis iš kitų ES valstybių narių ir galiu nuoširdžiai pasidžiaugti, kad Lietuva atrodo iš tiesų neblogai visos ES kontekste. Konkurencijos
teisės suvokimo prasme lietuviška teisinė praktika tikrai gėdos nedaro.“
tik ūkio subjektams, tačiau Lietuva išskirtinė tuo, kad mūsų
Konkurencijos įstatymas draudžia konkurencijos ribojimus
nepriklausomai nuo to, kas yra tų ribojimų autorius, – ūkio
ar viešojo administravimo subjektas. Įstatymas (4 straipsnis) viešojo administravimo subjektams numato pareigą
užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir įtvirtina draudimą privilegijuoti arba diskriminuoti atskirus ūkio subjektus ar jų grupes. Šis draudimas nėra tik deklaracija – jį dažnai įgyvendiname ir praktikoje. Tai svarbu, nes valstybės
institucijos turi nemažai galimybių riboti konkurenciją –
juk jos priima privalomus taikyti teisės aktus – ir, kai tai
daro nepagrįstai, dėl to kenčia tiek verslas, tiek vartotojai.
I. Jarukaitis. Bendra tai, kad susitarimų ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi srityje taisyklės ES ir jos
valstybėse narėse yra identiškos. Jei ūkio subjektų veikla gali
paveikti prekybą tarp ES valstybių narių, Konkurencijos
taryba ir administraciniai teismai tiesiogiai taiko ES teisę.
Kita vertus, Konkurencijos įstatymas įtvirtina specifines
taisykles, skirtas užtikrinti, kad sąžiningos konkurencijos
principų nepažeistų viešojo administravimo subjektai. Be
to, priimtas specialus įstatymas, skirtas mažmeninės prekybos įmonėms. Nemažai valstybių tokių taisyklių neturi.
M. Juonys. Nors materialiosios teisės nuostatos yra
beveik identiškos visoje ES, tačiau, be abejo, jų taikymo
praktika ir institucijų prioritetai skiriasi. Prie to neretai prisideda ir valdžios institucijų požiūris.
Man tenka nemažai bendrauti su kolegomis iš kitų
ES valstybių narių ir galiu nuoširdžiai pasidžiaugti, kad
Lietuva atrodo iš tiesų neblogai visos ES kontekste. Estai
nurodo konkurencijos taisyklių neefektyvumą dėl ydingo
tyrimo procedūrų reglamentavimo. Latviai, mano nuomone, kartais linkę taikyti konkurencijos taisykles gana formaliai. Kolegos iš Balkanų skundžiasi, kad daugeliu atvejų poveikis konkurencijai analizuojamas ne per poveikio
konkretiems konkurencijos parametrams (pvz., kainos,
pasiūla, asortimentas), bet per abstraktaus „sąžiningumo“
kriterijaus prizmę.
Šiais pavyzdžiais noriu pasakyti, kad konkurencijos
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teisės suvokimo prasme lietuviška teisinė praktika tikrai
gėdos nedaro. Net ir privataus konkurencijos teisės įgyvendinimo bylų (jų apskritai nėra daug) pas mus yra bent
jau daugiau nei pas kaimynus latvius ar estus.
Kokias svarbiausias ir įdomiausias pastarųjų metų
nagrinėtas konkurencijos bylas galite įvardyti, kuo
jos svarbios?
I. Jarukaitis. Pastaraisiais metais Lietuvos administraciniams teismams teko nagrinėti ganėtinai daug įdomių konkurencijos bylų. Iš jų išskirčiau 2016 m. nagrinėtą Eturas bylą, kurioje LVAT buvo kreipęsis prejudicinio
sprendimo į ES Teisingumo Teismą. Ši byla įdomi tuo,
kad joje buvo keliamas klausimas, kokioms sąlygoms esant
ūkio subjektai gali būti laikomi atsakingais už konkurencijos teisės pažeidimus, kai elektroninės platformos operatorius techniškai apriboja platformą naudojančių kelionių
agentūrų galimybę taikyti nuolaidas, ir teismai turėjo progą
plėtoti konkurencijos teisės normas atsižvelgdami į elektroninės erdvės specifiką.
Paminėtina ir Gazpromo byla, kurioje vertinta, ar šio
ūkio subjekto atsisakymas derėtis su kitu ūkio subjektu dėl
gamtinių dujų mainų sandorio nepažeidžia koncentracijos
metu Konkurencijos tarybos nustatytos sąlygos.
Š. Keserauskas. Kaip jau minėjau, imdamiesi bylų visada siekiame, kad mūsų įsikišimas atneštų kuo daugiau
naudos vartotojams. Čia galima būtų prisiminti Maxima /
Mantinga bylą, kurioje atskleidėme, o teismai patvirtino,
kad daugeliui vartotojų galimai teko mokėti brangiau už
duonos gaminius dėl konkurenciją ribojusių susitarimų.
Vis dėlto bylų svarbos negalime matuoti vien tik naudos vartotojams požiūriu. Jau minėjau, kad pradėdami tyrimus vertiname ir bylų strateginę reikšmę: byla gali būti
susijusi su nedidele rinka, tačiau sprendimas gali įtvirtinti
svarbų principą ar pateikti teisės išaiškinimą.
Pavyzdžiui, 2014 m. Laivų agentavimo byloje LVAT patvirtino teismų galimybę ne tik sumažinti, bet ir padidinti
Tarybos skiriamas baudas ūkio subjektams. Tai svarbi žinia
visiems ūkio subjektams ir jų advokatams, kurie skundžia
mūsų institucijos sprendimus manydami, kad skųsdami
neturi ko prarasti.
Precedentiniu požiūriu labai reikšmingi Konstitucinio
Teismo ir LVAT sprendimai bylose, susijusiose su komunalinių atliekų tvarkymu. Pirmoji byla kilo dar iš 2008 m.
Tarybos priimto sprendimo, nustačius, kad net keliolika
Lietuvos savivaldybių apribojo konkurenciją be konkurso ar kitos konkurenciją tarp ūkio subjektų užtikrinančios
procedūros pavesdamos komunalinių atliekų naudojimą ir
šalinimą vykdyti regioniniams atliekų tvarkymo centrams.
Šioje iki pat 2015 m. užsitęsusioje byloje tiek Konstitucinis
Teismas, tiek vėliau ir LVAT nurodė, kad net ir veikdamos
savarankiškai savivaldybės turi paisyti iš konstitucinio sąžiningos konkurencijos imperatyvo kylančio reikalavimo
atliekų tvarkytojus atrinkti konkurso būdu pagal jų galimybes teikti nepertraukiamas, geros kokybės ir prieinamas
paslaugas. Šio reikalavimo savivaldybės gali nevykdyti tik
objektyviai pateisinamu pagrindu, o tokiu pagrindu nelaikytina vien tai, kad savivaldybė yra įsteigusi ūkio subjektą,
veikiantį atliekų tvarkymo srityje.
Kalbėdamas apie precedentines bylas, privalau paminėti bene ryškiausią pastarųjų metų pavyzdį – Eturo
bylą, kurioje 2012 m. Taryba nustatė kelionių agentūrų
elektroninėje erdvėje sudarytą kartelį. Konkuruojančios
agentūros susitarimą riboti vartotojams taikomų nuolaidų
dydį pasiekė naudodamos internetinę kelionių užsakymo

15

NUOMONIŲ RINGAS

Irmantas Jarukaitis

I. Jarukaitis: „Teismai savo praktikoje jau
susiduria su bylomis, kuriose vertinamas ūkio
subjektų elgesys elektroninėje erdvėje. Siekiant
tinkamai įvertinti kylančių problemų sprendimus, būtina gilinti žinias apie naujus elektroninėje erdvėje kuriamus verslo modelius, jų
veikimo specifiką.“
sistemą Eturas, kurią administravo kelionių pardavimo rinkoje neveikianti įmonė. Nagrinėdamas klausimą dėl susitarimo egzistavimo, LVAT pirmą kartą konkurencijos byloje
kreipėsi į ES Teisingumo Teismą, prašydamas priimti prejudicinį sprendimą dėl įmonių atsakomybės už dalyvavimą
draudžiamame susitarime. ES Teisingumo Teismo nuomone, pranešimo apie nuolaidas išsiuntimas sistemoje ar techninis nuolaidos apribojimas galėjo reikšti suderintus veiksmus tarp įmonių, kurios žinojo apie sisteminio pranešimo
turinį ir neprieštaravo nuolaidos ribojimui, t. y. nebyliai
prisijungė prie susitarimo riboti nuolaidas. Remdamasis šia
išvada LVAT patvirtino, kad Taryba pagrįstai nustatė dalies kelionių agentūrų ir sistemos administratoriaus Eturas
dalyvavimą kartelyje. LVAT pažymėjo, kad įmonės, žinojusios apie internetu parduodamų kelionių nuolaidos ribojimą, bet ir toliau naudojusios sistemą bei nebyliai pritardamos tokiai iniciatyvai, pažeidė konkurencijos teisę. LVAT
pasisakė ir dėl tarpininko – sistemos administratoriaus vaidmens: nors administratorius ir nebuvo kelionių agentūrų
konkurentas, o tik teikė joms informacinių technologijų
paslaugas, jis taip pat buvo pripažintas kartelio dalyviu.
M. Juonys. Vienu iš įdomiausių pastarojo meto precedentų laikyčiau jau minėtą Kelionių agentūrų arba Eturo bylą.
Tai yra iš tiesų europinio masto precedentas – viena iš pirmųjų bylų, kurioje pasisakoma apie tai, kaip draudžiamus
susitarimus reglamentuojančias konkurencijos taisykles
reikia taikyti elektroninėje erdvėje.
Svarbia ir įdomia laikyčiau Pinigų tvarkymo arba G4S ir
bankų bylą, kurioje LVAT išaiškino, kaip turėtų būti suprantama ūkio subjekto kaltė taikant atsakomybę už draudžiamus susitarimus.
Įdomiu atveju laikyčiau ir vadinamąją Laivų agentų bylą.
Tai yra pirmoji lietuviška byla, kurioje LVAT pripažino solidarios atsakomybės taikymo susijusių ūkio subjektų grupės įmonėms galimybę.
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Kokie didžiausi pokyčiai konkurencijos teisės srityje yra įvykę pastaruoju metu ir kokių tendencijų tikimasi artimiausioje ateityje?
Š. Keserauskas. Šių metų vasario 1 d. įsigaliojo
Konkurencijos įstatymo pataisos, reglamentuojančios asmenims, nukentėjusiems nuo konkurencijos teisės pažeidimų, aiškesnes galimybes ginti savo teises, pareiškiant
ieškinius dėl žalos atlyginimo. Išsamios taisyklės leis nukentėjusiems asmenims efektyviai ginti pažeistas teises
bei interesus ir padidins konkurencijos teisės pažeidimų
prevenciją.
Nuo šių metų Konkurencijos tarybai suteikta teisė skirti baudas už Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimus viešojo administravimo subjektams – tikimės, kad
pastaruosius taps lengviau atgrasyti nuo vartotojams žalingo konkurencijos ribojimo.
Dar viena naujovė – nuo liepos 1 d., įsigaliojus Vietos
savivaldos įstatymo pataisoms, savivaldybės gali steigti
įmonę ar patikėti naują ūkinę veiklą jau veikiančioms savo
bendrovėms tik gavusios Konkurencijos tarybos leidimą.
Tokie ribojimai turėtų sumažinti galimybes teikti privilegijas savivaldybių valdomoms įmonėms viešųjų interesų sąskaita bei prielaidas kilti interesų konfliktui, kai savivaldybė
vienu metu yra veikimo taisykles rinkoje reglamentuojantis
ir per savo valdomą įmonę toje pačioje rinkoje veikiantis
subjektas.
Ateities tendencijų kryptį brėžia Europos Komisija – ji
pasiūlė naujų taisyklių, kurios turėtų padėti ES valstybėms
narėms didinti konkurencijos institucijų nepriklausomumą
ir stiprinti jų veiksmingumą. Šiuo metu Europos Komisijos
pateiktos direktyvos projektas dar svarstomas.
I. Jarukaitis. Pasauliniame kontekste pastaruoju metu
labai aktyvios diskusijos apie konkurencijos teisės normų
pritaikomumą elektroninėje erdvėje. Pavyzdžiui, kaip turi
būti vertinamas kainų nustatymo algoritmų naudojimas
konkurencijos teisės požiūriu, ar didiesiems duomenims
(angl. big data) rinkti ir naudoti gali būti taikomi konkurencijos teisėje nusistovėję testai ir pan. Teismai savo praktikoje jau susiduria su bylomis, kuriose vertinamas ūkio
subjektų elgesys elektroninėje erdvėje. Siekiant tinkamai
įvertinti kylančių problemų sprendimus, būtina gilinti žinias apie naujus elektroninėje erdvėje kuriamus verslo modelius, jų veikimo specifiką.
M. Juonys. Prie pagrindinių pokyčių priskirčiau bendrą perėjimą prie ekonomine analize grįsto vertinimo arba
bent jau judėjimą ta kryptimi, taip pat bandymus paskatinti
privatų konkurencijos taisyklių įgyvendinimą. Nereikia pamiršti ir atsakomybės griežtėjimo tendencijų.
Ateities tendencijomis laikyčiau su veikla elektroninėje
erdvėje susijusių tyrimų ir bylų gausėjimą, privataus konkurencijos taisyklių įgyvendinimo vaidmens augimą. Turbūt
anksčiau ar vėliau koncentracijų kontrolės taisyklės bus
papildytos nuostatomis, leidžiančiomis vertinti ir nekontroliuojančių mažumos akcijų paketų įsigijimus. Manau,
laikui bėgant vis aktualesnis bus ir baudžiamosios atsakomybės taikymas fiziniams asmenims. Nemanau, jog dabar
yra prielaidų tam, kad tai taptų europine tendencija. Tačiau
manyčiau, jog Lietuvos atveju ilgainiui tai taps rimtų diskusijų objektu, ypač jeigu atleidimo nuo baudų programa
kaip priemonė „sprogdinti“ kartelius iš vidaus taip ir „neužsives“. Manau, taip pat augs ginčų, susijusių su tyrimo
procedūromis, skaičius.
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Kaip tapti autoritetu, arba
kodėl gero vadovo dažnai
neprisimename?
Gabija Vaičeliūnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja

Vadovavimas ir lyderiavimas – iš pažiūros du skirtingi dalykai, tačiau, siekdami aukščiausių rezultatų, siekiame
abiejų. Šiandien vadovams keliama daug iššūkių – tai ne tik formali pareigybė, bet ir siekis tapti autoritetu, žmogumi, galinčiu įkvėpti ir motyvuoti savo komandą siekti bendrų tikslų. Vis dėlto lyderystė dažnai apibūdinama
kaip menas, išugdomas tik dideliu darbu ir reikalaujantis nuolatinių pastangų. Apie tai, kaip šiuolaikiniam vadovui
tapti pavyzdžiu, kuriuo norėtų sekti komanda, kalbamės su „Lietuvos energijos“ generaliniu direktoriumi Daliumi
Misiūnu ir lyderystės įgūdžius vadovams ugdyti padedančiu lektoriumi Ryčiu Juozapavičiumi.

D

Dažnai vadovavimas ir lyderystė yra tapatinama
tarpusavyje – Jūsų nuomone, ar geras vadovas turi
būti ir lyderis? O gal pakanka būti geru vykdytoju?
R. Juozapavičius. Kuo skiriasi vadovas nuo lyderio? Jie kelia sau skirtingus klausimus: vadovas – ką?, lyderis – kaip? Lyderystė – tai gebėjimas atskleisti žmonių
vertę ir potencialą taip aiškiai, kad jie patys tai pamatytų.
Lyderystės pagrindu žmonės pasiekia tai, kas jiems svarbu,
net neprisimindami, kas yra tas lyderis, o vadovą visi prisimena visada.
D. Misiūnas. Mano nuomone, geras vadovavimas ir
lyderystė yra neatsiejami. Vadovas, kuris nėra lyderis, gali
būti linkęs priimti sprendimus individualiai, naudodamasis
savo, kaip vadovo, galia, galbūt kartais net nesivargins komandai paaiškinti, kodėl mano vienaip ar kitaip. Vadovas,
kuris yra geras lyderis, priimdamas sprendimus pirmiausia
pats yra komandos dalis ir savo sprendimais stengiasi įgalinti žmones veikti, todėl tariasi su komanda ir visuomet
paaiškina, kodėl priėmė būtent tokį sprendimą.
Vadovo lyderio esminis pranašumas slypi koman-

R. Juozapavičius: „Lyderystės pagrindu
žmonės pasiekia tai, kas jiems svarbu, net neprisimindami, kas yra tas lyderis, o vadovą visi
prisimena visada.“

diniame darbe, t. y. „aš, vadovas“ versus „mes, komanda“.
Lyderis geba burti aplink save žmones, išsikelti bendrus
tikslus ir įkvėpti bei įtikinti komandą išvien jų siekti.
Daug kalbama apie tai, kokios savybės būtinos
lyderiui. Kokios, Jūsų nuomone, yra pagrindinės savybės, kuriomis pasižymi XXI a. lyderis?
D. Misiūnas. Manau, kad yra tam tikros pamatinės
lyderio savybės, kurios nepriklauso nuo laikmečio – kaip
vertybės ar elgesys. Tačiau neabejotinai dalį savybių diktuoja ir besikeičianti dinamiška verslo aplinka. Šiandien
kaip niekad anksčiau lyderystei svarbus kritinis mąstymas,
gebėjimas atrasti priežastinius ryšius tarp iš pažiūros nesusijusių elementų, kūrybiškumas, greitis perprantant naujus
verslo modelius ir technologijas, gebėjimas dirbti atviroje
inovacijoms sistemoje.
Šiandien lyderis, mano akimis, yra komandos žaidėjas,
gebantis suburti komandą ir ją sustyguoti taip, kad visi turėtų bendrą supratimą, ką, kodėl ir kaip nori kartu pasiekti.
Kartu tikras lyderis turi prisiimti atsakomybę už organizacijos viziją, tikslus greitai besikeičiančioje neapibrėžtoje
aplinkoje ir asmeniškai įsitraukti siekiant rezultato.
R. Juozapavičius. Teoriškai išskiriamos keturios lyderystės dimensijos („Aštuntasis įprotis. Tobulybės link“,
Stephen R. Covey): pirma – turi sukurti pasitikėjimą.
Lyderis turi būti žmogus, kuriantis santykius, – rodyti pagarbą, lojalumą esantiems šalia, taisyti klaidas ir t. t. Antra –
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Rytis Juozapavičius

Dalius Misiūnas

lyderis turi mokėti išaiškinti tikslą, parodyti, kur esame ir
kur turime būti. Jis turi būti drąsus, nes dažnai lyderio vizijos gali būti nesuprastos. Trečia – sukurti sistemą. Kai turi
tikslą, turi ir išsiaiškinti, kaip jo sieksi, išsigryninti problemas ir numatyti, kaip jas spręsi, tai parodyti darbuotojams.
Tinkamos valdymo sistemos sukūrimas reikalingas pasitikėjimui užtikrinti. Ketvirta – reikia gebėti atskleisti talentą
– lyderio darbas yra sunaikinti savo darbo vietą. Aukštos
klasės lyderiai gali atsitraukti nuo tiesioginio darbo, nes
žmonės ir be jų dės dideles pastangas siekdami rezultato.
Pavyzdžiui, gali pradėti taikyti lyderystės pokalbius, t. y. reguliariai kalbėtis su kiekvienu darbuotoju. „FranklinCovey“
apklausa atskleidžia, kad tik 32 proc. darbuotojų sutinka su
teiginiu „Susitinku mažiausiai kartą per mėnesį su vadovu
(-e) aptarti, kaip man sekasi siekti mano tikslų“ – gyvename skubos amžiuje, kur žmonės yra apleisti vadovų.
Taip pat vis daugiau akcentuojama dėmesingumo svarba – teisininko darbas yra taikdarystė, be empatijos šis darbas turi mažai prasmės, todėl ši lyderio savybė ypač aktuali
teismų bendruomenės žmonėms.

būdingos savybės yra užkoduotos genuose. Tačiau tas savybes reikia ugdyti, o tai ateina tik su patirtimi. Matyt, prisiimant vis daugiau atsakomybių, įgyjant vis daugiau profesinės patirties, natūraliai ugdosi ir tam tikros lyderystės
savybės. Kitaip tariant, lyderystė yra glaudžiai susijusi su
nuveiktais darbais.

Jūsų nuomone, ar lyderystės galima išmokti? O
gal palaikote nuomonę, jog lyderiu gimstama, o ne
tampama?
R. Juozapavičius. Kai kurie žmonės dėl savo prigimtinių savybių labiau patraukia kitus – tai tiesa, tačiau lyderystė – išugdoma kompetencija. Pavyzdžiui, kurti aukšto
pasitikėjimo santykius tikrai galima išmokti. JAV patirtis
rodo, kad organizacijose, visiškai susitelkusiose į aukšto
pasitikėjimo santykių kūrimą (pvz., užtikrinančios reguliarius pokalbius su darbuotojais), pasitikėjimas tarp žmonių
didėja. Puikus pavyzdys – JAV bendrovė „Frito-Lay“, kur
tikslingai stiprinant pasitikėjimo santykius per 1,5 metų
darbuotojų įsitraukimas pakilo nuo 69 iki 82 proc. Tyrimai
rodo, jog tokių organizacijų investicijų grąža yra trigubai
didesnė nei žemo pasitikėjimo. Čia darbuotojų kaita nesudaro net trečdalio kaitos, kuri vyksta žemo pasitikėjimo
organizacijose.
D. Misiūnas. Lyderystė man pirmiausia yra susijusi su
vertybėmis, požiūriu ir elgesiu. Todėl abejočiau dėl teiginio, kad lyderiu gimstama. Žinoma, vienos ar kitos lyderiui

D. Misiūnas: „Viešajame sektoriuje neretai
potencialūs darbuotojai pasigenda elementarių gerųjų valdymo praktikų.“
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Ar vadovavimas viešajame ir privačiame sektoriuje, Jūsų nuomone, labai skiriasi? Su kokiais iššūkiais
čia susiduriama?
D. Misiūnas. Manau, kad vadovavimas privačiame ar
viešame sektoriuje skirtis neturėtų. Tačiau realybė dažnai,
deja, yra kitokia. Viešajame sektoriuje neretai potencialūs
darbuotojai pasigenda elementarių gerųjų valdymo praktikų. Pats tai supratau pradėjęs vadovauti „Lietuvos energijai“. Prieš daugmaž 6 metus susidūrėme su darbuotojų pritraukimo į organizaciją problema. 9 iš 10 kandidatų atvirai
pasakydavo, kad nemato perspektyvų dirbti „valdiškoje“
įmonėje, kur karjerą dažniau lemia politinės pažintys, o ne
profesionalumas, taip pat darbų tęstinumas trunka tik nuo
rinkimų iki rinkimų. Kai įdiegėme korporatyvinio valdymo
sistemą, kuri leido sukurti kompetencija ir rezultatais grįstą
darbuotojų pritraukimo ir karjeros sistemą, pasiekėme realų pokytį. Dabar turime tikrai talentingų žmonių komandą,
o problemų dėl naujų talentų pritraukimo į organizaciją
nebekyla.
Žmogiškųjų išteklių valdymas – viena iš iššūkių reikalaujančių sričių, ji neatsiejama nuo pagrindinės (verslo) veiklos. Jei anksčiau žmogiškieji ištekliai neretai organizacijose
būdavo skyrius „paraštėse“, tai šiandien ši sritis yra svarbiausias verslo partneris. Juk ne kas kitas, o būtent žmonės
padeda įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir lemia įmonės ar
kitos organizacijos rezultatus ir sėkmę. „Lietuvos energijoje“ žmonėms skiriame daug dėmesio, o korporatyvinis
valdymas leidžia taikyti moderniausias vadybos praktikas.
Darbuotojus skatiname atvirai bendrauti, dalytis grįžtamuoju ryšiu, padedame jaunesniems kolegoms augti, tobulėti ir prisiimti vis daugiau atsakomybių.
Jūsų nuomone, kas šiandien labiausiai motyvuoja
darbuotojus?
R. Juozapavičius. Tinkami žmonių santykiai – pagrindinė motyvacija. Pasitikėjimo santykių padidėjimas
10 proc. motyvuoja žmogų taip, kaip algos padidėjimas
30 proc. Toliau eina galimybė tobulėti ir savo darbo prasmės suvokimas. Viešajame sektoriuje matau daug nuostabių žmonių, kuriuos ypač motyvuoja jų darbo prasmė.
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Taip pat žmones motyvuoja laimėjimas – vadovas turi padėti žmonėms išsikelti tikslą ir laimėti, tai yra pats svarbiausias motyvacinis veiksnys. Kaip krepšinyje – yra švieslentė,
kurioje mes matome savo kelią pergalės link. Man asmeniškai dirbti teisme atrodo daug prasmingiau, nei varinėti
kamuolį krepšinio aikštelėje.
D. Misiūnas. Kalbant apie darbuotojų motyvavimą,
manau, reikėtų pasakyti, jog požiūris, kad žmones labiausiai motyvuoja finansiniai dalykai, yra labiau stereotipas nei
realybė. Nemažai atliktų tyrimų šioje srityje įrodo, kad pirmiausia darbuotojams, ypač jaunesnės kartos atstovams,
rūpi dirbti prasmingą darbą, prisidėti prie įdomių projektų
įgyvendinimo. Kitaip tariant, žmonės nori jaustis vertinami už savo kompetenciją, o kartu turėti galimybę augti ir
tobulėti. Todėl turint tinkamą vidinę organizacinę kultūrą
tikrai galima pritraukti talentingų ir perspektyvių žmonių
dirbti ir viešajame sektoriuje. Jei nori, kad kažkas keistųsi,
tai turi pradėti nuo savęs. Kuo daugiau sukursime sėkmės
pavyzdžių Lietuvos viešajame sektoriuje, tuo lengviau pritrauksime ir išlaikysime talentingus žmones.
Nuo ko reikėtų pradėti vadovui, norinčiam ugdyti
lyderio savybes?
R. Juozapavičius. Nuo labai aiškaus tikslo sau išsikėlimo. Yra vadovų, kurie labai aiškiai iškelia tikslą, gaila,
tačiau iš teismų bendruomenės tokio vieno aiškaus tikslo
aš nelabai matau. O to reikia, nes tik turėdamas tikslą gali
sau atsakyti, ar esi geras lektorius, žurnalistas, teisėjas –
jei žmogus tikslo neišsikelia, jis nesimoko, jam nėra kur
tobulėti.
Žydų rabinų išmintis sako: „Jeigu tai, kas pasakyta,
nesuprantama iškart, veikiausiai tai netiesa.“ Čia paslėpta
mintis, jog apie viską reikia kalbėti suprantamai ir paprastai. Norėdami pradėti veikti, pirmiausia turime viską sudėlioti į lentynėles. Tas pats ir kalbant apie teisėjų darbą –
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D. Misiūnas: „Požiūris, kad žmones labiausiai
motyvuoja finansiniai dalykai, yra labiau
stereotipas nei realybė.“
ne klaidžioti painiais teisės labirintais, o kalbėti apie esmę
nepaisant to, kiek įvairių niuansų slypi. Tai ypač aktualu
komunikuojant.
Štai ZEN kultūroje yra pateikiami situaciniai galvosūkiai, perduodami iš kartos į kartą. Jie skirti proto aiškumui
patikrinti. Visi, kurie praktikuoja meditaciją, anksčiau ar
vėliau išsprendžia galvosūkį, nes kai nuoširdžiai pažvelgi į
situaciją, žmonės pasako tą patį atsakymą, visai nesvarbu,
iš kur tu esi. Šis galvosūkis pateiktas Korėjoje prieš kelis
šimtus metų: „ZEN meistras Mangongas su savo mokiniais valgė arbūzą, buvo vasaros diena, už lango čirpė cikados. Meistras sako savo mokiniams: jeigu Jūs galite atnešti
cikados garsą – arbūzas nemokamai, bet jeigu negalite –
turėsite už tai susimokėti.“ Mačiau žmonių, kurie meditavo
daugelį savaičių, kad pateiktų savo atsakymą. O atsakymas
paprastas – kiek turiu susimokėti?
Tuo vadovaujantis visiems, norintiems ugdyti savo
lyderio kompetencijas, norėtųsi palinkėti žmogiškumo,
aiškumo ir drąsos: žmogiškumo – geriau suprasti bendruomenės, kurioje esate, poreikius, o teisėjams – ir tų
bendruomenių, kurių klausimus padedate išspręsti; aiškumo – parodyti, kur esame ir kur galime būti, įsipareigojimo
išsikelti tikslą; drąsos tą tikslą pasiekti.
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Teismo posėdžių
sekretorės: milžiniškas
indėlis teismo darbe
Dovilė Bružaitė
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko konsultantė

Teisėjai teismo posėdžių sekretores vadina savo dešiniąja ranka. Be jų negalėtų vykti teismo procesas: jos
organizuoja teismo posėdį, daro garso įrašus, atlieka reikalingus paklausimus, sutvarko bylą pasibaigus teismo
posėdžiui, išsiunčia procesinius dokumentus ir t. t. Trumpai tariant, daro daug ir stengiasi suspėti visur. Apie šio
darbo ypatumus kalbamės su Kauno apylinkės teismo posėdžių sekretore Renata Spirina, Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžių sekretore Jolita Aleksejūnaite ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo posėdžių sekretore Egle
Berželionyte.

P

PROFESIJA PASIRINKO PATI

Pasak teismo posėdžių sekretorių, gyvenimas taip viską
sudėstė, jog pati profesija pasirinko jas. „Tik baigusi teisės
studijas, įsidarbinau Kauno apylinkės teismo Hipotekos
skyriuje. Po kelerių čia praleistų darbo metų teisėja, su kuria dirbau, pradėjo nagrinėti civilines bylas. Kartu su ja darbą tęsiau ir aš. Iš tiesų niekada neplanavau dirbti sekretorės
darbo, bet dabar, praėjus 10 metų užimant šią poziciją, neįsivaizduoju, kad galėčiau užsiimti kažkuo kitu“, – pasakoja
R. Spirina, pernai savo teisme pelniusi „Metų sekretorės
2016“ titulą.
Jai pritaria ir kolegė iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
E. Berželionytė, kuri dar tik galvodama rinktis teisės krypties studijas svarstė apie darbą prokuratūroje. „Pati profesija mane pasirinko. Kažkada, dar tik galvodama rinktis
teisės krypties studijas, svarsčiau apie darbą prokuratūroje.
Tačiau nutiko taip, kad sulaukiau kvietimo dirbti teisme“, –
sako ji.
Jauniausioji pašnekovė J. Aleksejūnaitė teigia, jog teismo darbą teko pamatyti dar vaikystėje. Jos mama dirbo
teismo posėdžių sekretore ir supažindino su šio darbo subtilybėmis, jo specifika: „Kiek pamenu, vaikystėje yra tekę
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būti teisme, mačiau, kaip mama dirba, mačiau visus posėdžių sekretorės darbo procesus. Todėl kai pradėjau ieškoti
darbo pasiūlymų internete, iškart atkreipiau dėmesį į tai,
kad Vilniaus miesto apylinkės teismas ieško teismo posėdžių sekretorės. Nusprendžiau save išbandyti šioje srityje ir
jau metai su puse dirbu šį darbą.“

DARBE – NE RUTINA
Kaip atrodo įprasta teismo posėdžių sekretorių darbo
diena? Pasak pašnekovių, pradžia atrodytų maždaug taip –
diena prasideda nuo garuojančio puodelio kavos, o lygiai aštuntą valandą ateina laikas žygiui po teismą. „Einu
į „ekspediciją“ paimti teisėjui skirtų dokumentų, nes ryte
ir po pietų privalome patikrinti teisėjui skirtą dokumentų
lentynėlę, surinkti dokumentus. Grįžusios į kabinetą turime patikrinti, ar tie dokumentai, kurie gauti elektroninėse
bylose, yra suskaitmeninti, ar pateikti per elektroninį paslaugų portalą (EPP). Jei ne, tai turime suskaitmeninti ir patvirtinti savo el. parašu. Tada visus dokumentus kartu su
bylomis nešu teisėjui. Jei tą dieną teisėjas nagrinėja bylas,
ne vėliau kaip prieš pusvalandį iki posėdžio pradžios turiu
pakabinti posėdžių tvarkaraštį prie posėdžių salės. Taip pat
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E. Berželionytė: „Maža dalelytė teismo sekretorių įdirbio yra ir dalis galutinio teismo
sprendimo.“
reikia paimti posėdžiui skirtas bylas ir jas perduoti teisėjui. Tai yra tik pati darbo pradžia! Dieną tvarkau bylas, jei
yra posėdžių, tai nešuosi dalį bylų tvarkyti ir kitų posėdžių
metu“, – apie darbą pasakoja R. Spirina.
Jai antrina ir J. Aleksejūnaitė: „Visų pirma sutvarkau teisėjos korespondenciją (atsiliepimai, prašymai, pranešimai)
ir sudėlioju juos teisėjai ant stalo. Jei tai yra bylų nagrinėjimo diena – einu į posėdžius (jie ryte dažniausiai prasideda
9 val.), o jei ne, tai tvarkau tai, kas yra užsilikę, – siunčiu
nutartis, sprendimus. Tas dienas, kai teisėja, su kuria dirbu,
nagrinėja bylas, praleidžiu teismo posėdžių salėje.“
Kai pokalbio pašnekovių paklausiau, kas labiausiai
patinka dirbant teisme, sulaukiau vienareikšmio atsakymo – tai, kad šiame darbe nėra rutinos. Teismo posėdžių
metu sekretorės sutinka vis naujų žmonių, kiekviena diena kupina netikėtumų. Taip pat, pasak pašnekovių, šiame
darbe jos jaučiančios prasmę. „Kad ta maža dalelytė mano
įdirbio yra ir dalis galutinio teismo sprendimo “, – teigia
E. Berželionytė.
Įsimintinų istorijų, anot pašnekovių, šiame darbe netrūksta, tačiau reikia išmokti atsiriboti. „Įdomiausia, kai
supranti, kad vienas ar kitas proceso dalyvis meluoja, – ilgametė darbo patirtis leidžia iškart tai atskirti. Tačiau proceso metu dalyvių kalbų neįsidėmiu, nes susikoncentruoju į savo darbus, kuriuos turiu padaryti. Taip pat nenoriu
perimti jų perteiktų emocijų. Geriausi dalykai yra tuomet,
kai šalys galiausiai susitaria bylą baigti taikos sutartimi“, –
mintimis dalijasi R. Spirina.

R. Spirina: „Teismuose sekretorių atlyginimai
nekyla jau devynerius metus.“
OFICIALIŲ DARBO FUNKCIJŲ DAUG, REALAUS
DARBO – DAR DAUGIAU
Posėdžio metu sekretorės ne tik daro garso įrašus, stebi, ar tinkamai įrašinėjama, pildo pažymą apie posėdžio
eigą, fiksuoja laiką, bet ir prieš posėdį sutikrina atvykusius
asmenis, nurodo, kokius dokumentus jie turi pateikti, kurias vietas salėje užimti, ir t. t. „Mūsų pareigybės aprašyme
nurodyta daug funkcijų, bet realybėje turbūt jų yra dar daugiau. Be darbo posėdžių salėje, sekretorės privalo tikrinti
gaunamą dokumentaciją, rengti raštus, atsakymus proceso dalyviams, tinkamai tvarkyti bylas, laiku pagal terminus
išsiųsti procesinius dokumentus, priduoti bylas į raštines.
Taip pat mūsų darbas yra suteikti informaciją proceso dalyviams telefonu. Dažniausias klausimas, kurį išgirstu, – ką
toliau daryti. Tokiu atveju žmogui reikia kantriai išaiškinti,
ką ir kaip jis turi daryti, taip pat kiek laiko turi tam veiksmui
atlikti. Žinoma, dirbant pasitaiko ir labai piktų žmonių, kurie net neišklauso iki galo, kad ir kaip stengčiausi viską detaliai paaiškinti. Po tokių skambučių būna sunku, nes visas
jų pyktis išliejamas man, nors esu tik maža dalelytė visoje
didžiulėje teismų sistemoje“, – pasakoja R. Spirina.
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IŠŠŪKIS – BENDRAVIMAS SU TEISMO
LANKYTOJAIS
Kalbėdamos apie didžiausius iššūkius šiame darbe, sekretorės sutartinai tvirtina, kad tai – bendravimas su teismo posėdžių dalyviais ir atsakinėjimas į jų ne visada malonius skambučius. „Vienoje byloje asmuo buvo apklaustas
liudytoju. Jis yra atsakovų artimas giminaitis, tad paskelbus
sprendimą dvi dienas bandžiau paaiškinti telefonu, kad jis
negali atvykti į teismą ir gauti sprendimo kopijos, nes nėra
proceso dalyvis. Antrąją dieną mane jis bandė toliau įtikinti, kad jam prokuratūroje suteikė informaciją, jog jis galįs
gauti sprendimo kopiją, nes yra vieno iš atsakovų įstatyminis globėjas, nors pagal bylos duomenis kitas asmuo iš
atsakovų yra paskirtas globėju ir turto administratoriumi.
Niekaip neįrodžiau tiesos per dvi dienas“, – savo patirtimi
dalijasi R. Spirina.
Sekretorės sutinka, kad palaikyti gerus santykius su
teisėju ir proceso šalimis yra privalumas, todėl jos stengiasi būti dalykiškos ir draugiškai bendrauti su visais.
E. Berželionytė pabrėžia, kad bendraujant su proceso šalimis ir jų atstovais reikia žinoti, kada veikti, o kada tik stebėti, kada žmonės imlūs žodžiams, o kada jie net nesiklauso.
Taip pat ilgesni bendro darbo metai teisme sukuria ir labai
šiltų situacijų, tradicija tapusių bendrų susitikimų su kolegomis prie pietų stalo.

ĮDOMUS DARBAS – DIDŽIAUSIA MOTYVACIJA
Sekretorės tvirtina, kad patinkantis darbas joms – didžiausia motyvacija. Taip pat motyvuoja ir galėjimas dirbti
komandoje, galimybės tobulėti, nes kasdien reikia susidurti
su įstatymų pakeitimais, vis įdiegiamomis naujomis informacinėmis technologijomis, kurios iš pat pradžių apsunkina, bet po to labai palengvina darbą.
Vis dėlto sunkumų šiame darbe taip pat netrūksta.
Pasak pašnekovių, mažas darbo užmokestis nedera su dideliu darbo krūviu ir atsakomybe. „Nepasakyčiau, kad motyvuoja darbo užmokestis, nes sekretorei tenka didžiulis
darbo krūvis: reikia nuolat laikytis terminų, būti atidžiai,
nesuklysti, nors blaško skambučiai, bėgti į posėdžius, o ant
stalo netelpa krūvos nedarytų darbų. Suprantu, kad galiu
tiesiog nespėti jų padaryti, ir visa tai atsilieps ne tik vertinant mano veiklą, bet ir teisėjas gali nuo to nukentėti...
Ypač demotyvuoja tai, kad mūsų atlyginimas jau devynerius metus visai nekyla“, – pasakoja R. Spirina.
Teismo posėdžių sekretorės pritaria, jog daug lemia ir
nusiteikimas. „Aš visada sakau, kad kai tu geras kitiems,
ir kiti tau geri. Reikia stengtis laikytis šios nuostatos, būti
optimistiškai nusiteikus, tada ir darbo aplinka, ir darbo sąlygos bus geros“, – sako R. Spirina.
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TEISMAI.LT

Neturtinės žalos
atlyginimas: kaip
ekonomikos
pokyčiai daro
įtaką teismų
sprendimams?
Dovilė Murauskienė
Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus vadovė

Euro įvedimas Lietuvoje turėjo įtakos ekonomistų pastebimam prekių ir paslaugų kainų augimui, didėjančiam
pragyvenimo ir atlyginimų lygiui. Šie ir kiti ekonomikos pokyčiai neišvengiamai turi reikšmės ir kitai socialinio
gyvenimo sričiai – teisei. Paanalizavus teismų praktiką pastebėtina, kad tiek nužudymų, tiek sunkių sveikatos
sutrikdymų bylose vyrauja tendencija, jog nors aplinkybės, kurias būtina įvertinti sprendžiant neturtinės žalos
atlyginimo klausimą baudžiamosiose bylose, išlieka tokios pačios, bendras ekonomikos augimas šalyje, kad ir netiesiogiai, turi įtakos priteisiamos neturtinės žalos atlyginimo didėjimui. Ši aplinkybė iš esmės vertintina teigiamai,
kaip teisės žengimas koja kojon su kitomis socialinio gyvenimo sritimis.

Š

Šiame straipsnyje, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo praktika, apžvelgiama, kokios yra pastarųjų metų
(nuo 2015 m. pradžios iki 2017 m. pirmojo pusmečio
pabaigos) priteisiamos neturtinės žalos tendencijos baudžiamosiose bylose dėl nužudymų ir sunkių sveikatos sutrikdymų ir į kokias svarbiausias aplinkybes atsižvelgiama
sprendžiant šį klausimą.

ŽALOS ATLYGINIMAS KELIA DAUG KLAUSIMŲ

Bausmės skyrimas, jos rūšies ir dydžio nustatymas tėra
viena teisingumo įgyvendinimo medalio pusė. Šiandien vis
dažniau ir garsiau kalbama apie tai, kad baudžiamasis procesas nėra ir negali būti vien valstybės keršto kaltininkui
įgyvendinimo procesas. Nukentėjusiojo interesų ir poreikių
identifikavimas, supratimas ir užtikrinimas yra nemažiau
svarbios vertybės, kurių privalo būti paisoma įgyvendinant
teisingumą baudžiamojoje byloje. Teisės doktrinoje pripažįstama, kad paprastai nukentėjusysis baudžiamajame procese turi tris pagrindinius poreikius: turėti galimybę efektyviai dalyvauti baudžiamajame procese, būti išklausytas ir
gauti patirtos žalos atlyginimą. Būtent pastarasis aspektas
yra tiesiogiai susijęs su ekonomine situacija valstybėje.
Nukentėjusiuoju baudžiamajame procese pripažįstamas fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika padarė
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fizinės, turtinės ar neturtinės žalos, arba nuo nusikalstamos
veikos mirusio fizinio asmens šeimos narys ar artimas giminaitis, kurie dėl to asmens mirties patyrė fizinės, turtinės ar neturtinės žalos. Taigi sveikatos sutrikdymo atveju
nukentėjusiuoju paprastai pripažįstamas pats sužalotas asmuo, nužudymo atveju – nužudytojo artimieji.
Nukentėjusiuoju pripažintas asmuo baudžiamajame
procese turi teisę reikalauti dvejopo pobūdžio žalos atlyginimo: turtinės ir neturtinės, apimančios ir fizinę, žalą.
Turtinės žalos apskaičiavimo baudžiamajame procese kriterijai yra ganėtinai aiškūs: turtine žala teismų praktikoje
pripažįstami nuostoliai, kuriuos nukentėjusysis patyrė dėl
nusikalstamos veikos padarymo metu pagrobtų, sunaikintų ar sugadintų asmeninių daiktų ar vertybių, patirtų gydymosi, laidojimo ir pan. išlaidų. Tokį civilinį ieškinį paprastai
nebūna sunku pagrįsti ir nustatyti pagal objektyvius duomenis – čekius ar kitus dokumentus, liudytojų parodymus.
Civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti kelia daugiau
sunkumų tiek nukentėjusiesiems, tiek teismams. Kiek prašyti neturtinės žalos atlyginimo? Koks sveikatos sutrikdymas sukelia daugiau dvasinių išgyvenimų? Kuris šeimos
narys patiria didesnių kančių dėl artimojo nužudymo?
Šie ir panašūs klausimai nuolat keliami teismų praktikoje,
mat teisės aktuose ar teismų sprendimuose nėra įvardytų
konkrečių sumų, kurios turėtų būti priteisiamos tam tikru
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atveju. Be abejo, ir finansinių dokumentų, pagrindžiančių
šią žalą, pateikti neįmanoma. Tai lemia poreikį analizuoti
ir sekti teismų praktiką, kurioje galima įžvelgti tam tikrų
tendencijų ir atsakymų į užduotus klausimus.

NETURTINĖS ŽALOS DYDĮ LEMIA DAUG
VEIKSNIŲ
Baudžiamųjų bylų, kuriose asmenys teisiami už nužudymą, specifika yra ta, kad nukentėjusiaisiais pripažįstami
nužudytojo artimieji. Todėl nukentėjusiųjų byloje gali būti,
o paprastai – ir būna, ne vienas, o keli, kurie vienokiais ar
kitokiais ryšiais buvo susiję su nužudytuoju ir dėl jo mirties
patyrė neturtinę žalą sudarančių išgyvenimų. Spręsdami
neturtinės žalos atlyginimo klausimą, teismai pirmiausia
vadovaujasi Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalimi,
pagal kurią neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas,
dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas,
emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo
įvertinti pinigais. Pagal Civilinio kodekso 6.250 straipsnio
2 dalį, nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į nusikalstamos veikos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, į tai, ar padaryta turtinė žala,
į padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės
bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Tai yra bendrieji reikalavimai, keliami
teismams, nustatantiems neturtinės žalos dydį.

NETURTINĖS ŽALOS PRITEISIMAS NUŽUDYMŲ
BYLOSE
Atlikta teismų praktikos analizė parodė, kad nužudymų (nesant kvalifikuojančių aplinkybių) bylose priteisiamos neturtinės žalos dydis svyruoja nuo 1 448 eurų iki
28 985 eurų. Didžiausios sumos yra priteisiamos nužudytojo sutuoktiniams – vidutiniškai 18 830 eurų, mažiausios
– nužudytojo broliams, seserims (vidutiniškai 3 337 eurai).
Nužudytojo tėvams vidutiniškai priteisiama 14 000 eurų, o
vaikams – vidutiniškai 11 736 eurai.
Baudžiamosiose bylose, kuriose asmenys teisiami už
kvalifikuotą nužudymą, laikomą sunkesniu ir pavojingesniu (pavyzdžiui, savo artimojo ar šeimos nario nužudymą,
mažamečio nužudymą, nužudymą dėl savanaudiškų paskatų ir pan.), priteisiamos sumos neturtinei žalai atlyginti
yra didesnės ir svyruoja nuo 5 000 eurų, priteistų nužudytojo seseriai, iki 72 405 eurų, priteistų nužudytojo tėvams
(kiekvienam po šią sumą). Teismų praktikos analizė kvalifikuotų nužudymų atveju leidžia daryti išvadą, kad tokio
pobūdžio bylose didžiausios sumos priteisiamos nužudytojo tėvams, o mažiausios – nužudytojo broliams, seserims.
Vienas iš kriterijų, į kurį atsižvelgiama priteisiant neturtinės žalos dydį nužudymų bylose, yra nukentėjusiųjų
skaičius. Kuo daugiau byloje yra pareikštų civilinių ieškinių,
tuo mažesnė tikimybė gauti didesnį neturtinės žalos atlyginimą. Taip yra ir todėl, kad vienas iš kriterijų, kuriuos būtina įvertinti, yra kaltininko turtinė padėtis. Šio kriterijaus
įvertinimas svarbus ir nustatant, ar kaltininkas turės realią
galimybę atlyginti neturtinę žalą. Ši galimybė tiesiogiai susijusi su pinigų suma, kuri bus priteista atlyginti. Kita vertus,
teismų praktika leidžia įžvelgti, kad kuo daugiau kaltininkų byloje, tuo didesnis žalos atlyginimas priteisiamas. Mat
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tokiu atveju priteisiama žala paprastai turi būti atlyginama
solidariai – iš visų nuteistųjų po lygiai.

NETURTINĖS ŽALOS PRITEISIMAS SVEIKATOS
SUTRIKDYMŲ BYLOSE
Kita bylų kategorija, kur neturtinės žalos atlyginimo
klausimas yra išties reikšmingas – sunkių sveikatos sutrikdymų baudžiamosios bylos. Šių bylų specifika, lyginant jas
su nužudymų bylomis, yra ta, kad nukentėjusiaisiais čia
paprastai pripažįstami tiesiogiai nukentėję, t. y. sveikatos
sutrikdymą patyrę, asmenys. Todėl ypatingą reikšmę sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimą tokiose bylose
įgyja nukentėjusiojo patirtų sužalojimų pobūdis, kitų aplinkybių, apibūdinančių žalos ypatumus, įvertinimas. Visais
atvejais, nustatydamas nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos dydį, teismas privalo įvertinti tas neigiamas
pasekmes, kurias nukentėjusiajam sukėlė atitinkama veika.
Sunkių sveikatos sutrikdymų (nesant kvalifikuojančių
požymių) bylose vidutiniškai priteisiama 10 130 eurų (minimali priteista suma – 1 449 eurai, maksimali – 20 000
eurų). Didžiausias neturtinės žalos atlyginimas priteistas
byloje, kurioje asmuo nuteistas už sunkų sveikatos sutrikdymą, padarytą iššaunant dujiniu ginklu nukentėjusiajam į
veidą. Tokio sužalojimo pasekmė – visiškas aklumas kaire
akimi. Kita vertus, derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ne visais atvejais dėl iš esmės analogiško sveikatos sutrikdymo
priteisiamos panašios sumos neturtinei žalai atlyginti. Štai
kitoje byloje, kurioje nukentėjusysis liko visiškai aklas dešine akimi, jam priteista 11 584 eurai. O kitoje byloje nukentėjusiajam dėl padarytų sužalojimų galvoje likus aklam
kaire akimi ir praradus didelę dalį darbingumo (35 proc.)
priteista 5 792 eurai. Tokį teismų praktikos nenuoseklumą
iš dalies gali lemti pačių nukentėjusiųjų pozicija, išdėstyta
civiliniame ieškinyje, ar tam tikrų konkrečių bylos aplinkybių specifika. Nepaisant to, dėl teisinio aiškumo ir teismų
praktikos vienodumo bei nuoseklumo teismai turėtų siekti
kaip įmanoma labiau suvienodinti praktiką tokio pobūdžio
bylose.
Kaip rodo teismų praktika, mažiausias neturtinės žalos
atlyginimas priteisiamas dėl sužalojimų, padarytų mažiau
gyvybiškai svarbiose kūno vietose, pavyzdžiui, pilve, nugaroje, rankoje.
Kaip ir nužudymų atveju, taip ir sunkaus sveikatos sutrikdymo bylose, esant šį nusikaltimą kvalifikuojantiems
požymiams, paprastai priteisiamos ir didesnės sumos neturtinei žalai atlyginti. Tokio pobūdžio bylose vidutiniškai
priteisiama 13 000 eurų neturtinei žalai atlyginti (minimali priteista suma – 1 000 eurų, maksimali – 28 000 eurų).
Didžiausia suma neturtinei žalai atlyginti priteista nukentėjusiajam, kuriam dėl sunkaus galvos sužalojimo išsivystė
koma. Teismas, priteisdamas neturtinės žalos atlyginimą,
be kitų aplinkybių, atsižvelgė į tai, kad nukentėjusiojo netektas darbingumas sudaro net 85 proc., jam nustatytas
nuolatinės slaugos poreikis. Atkreiptinas dėmesys, kad
teismų praktika dėl neturtinės žalos priteisimo kitiems asmenims, tiesiogiai nenukentėjusiems nuo nusikalstamos
veikos ir pačiam nukentėjusiajam esant gyvam, nėra vienoda ir nusistovėjusi. Teismai ne visada pripažįsta galimybę išplėsti asmenų, turinčių teisę prašyti neturtinės žalos
atlyginimo, ratą. Štai kitoje panašių aplinkybių sveikatos
sutrikdymo byloje kasacinis teismas atsisakė priteisti sunkiai sužaloto nukentėjusiojo dukters naudai neturtinę žalą,
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motyvuodamas tuo, kad 2001 m. kovo 15 d. Tarybos pagrindų sprendimo 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose 1 straipsnio a punkte, kuriame pateikta nukentėjusiojo sąvoka, taip pat nurodoma, jog
nukentėjusysis „fizinis asmuo, patyręs žalą, įskaitant kūno
sužalojimą ar psichinę traumą, emocinį sukrėtimą ar ekonominius nuostolius tiesiogiai dėl veikimo ar neveikimo
pažeidžiant valstybės narės baudžiamąjį įstatymą“. Kitas
fizinis asmuo, anot šią nutartį priėmusios teisėjų kolegijos,
nukentėjusiuoju ir civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje
gali būti pripažįstamas tik tuo atveju, kai tiesiogiai nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo miršta.
Iš teismų priimtų sprendimų matyti, kad greta padaryto sveikatos sutrikdymo pobūdžio nemažą reikšmę turi
nukentėjusiojo galimybės dirbti ir visavertiškai gyventi
įvertinimas. Štai byloje, kurioje nukentėjusysis, nors ir liko
darbingas, tačiau dėl patirto galvos smegenų sužalojimo
prarado uoslę ir tai, teismo vertinimu, yra ženklus gyvenimo kokybės suprastėjimas, priteista 10 000 eurų neturtinei
žalai atlyginti.
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Taigi apibendrinant galima teigti, kad nužudymų bylose
svarbiausiu kriterijumi sprendžiant priteistinos neturtinės
žalos dydžio klausimą yra nukentėjusiojo formalus ir faktinis ryšys su nužudytuoju, taip pat ir nužudymo aplinkybės,
kaltinamųjų bei nukentėjusiųjų skaičius. Sveikatos sutrikdymo atveju vienas pagrindinių kriterijų yra sužalojimo pobūdis ir sukeltų pasekmių įtaka nukentėjusiojo gyvenimo
kokybei. Tačiau tiek nužudymų, tiek sveikatos sutrikdymo
bylose galima įžvelgti bendrą tendenciją – nors ir nelabai
ženkliai, tačiau nuo 2015 m. iki 2017 m. didėja prašomos
priteisti ir priteisiamos neturtinės žalos sumos.

NETURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMAS
BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE
Neturtinės žalos atlyginimas –
tai asmens, dėl nusikalstamos
veikos patyrusio dvasinių, fizinių
išgyvenimų, teisė reikalauti
priteisti iš kalto asmens patirtos
žalos atlyginimą.
Teismui tenka pareiga,
atsižvelgiant į pareikštą
civilinį ieškinį, jame nurodytus
argumentus, bylos duomenis
ir jais nustatytas faktines
aplinkybes, įvertinti, kokia
pinigų suma būtų teisinga ir
proporcinga padarytai skriaudai.
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NETURTINĖS ŽALOS DYDIS
PAPRASTAI NUSTATOMAS
ATSIŽVELGIAMA Į:
■■ nusikalstamos veikos pasekmes;
■■ nukentėjusiajam padaryto
sužalojimo pobūdį ir jo įtaką
tolimesnio gyvenimo kokybei
(sveikatos sutrikdymo atveju);
■■ į nukentėjusiojo ryšį su
nužudytuoju (nužudymo
atveju);
■■ žalą padariusio asmens turtinę
padėtį;
■■ į teismų praktiką bylose,
kuriose nustatytos panašios
faktinės aplinkybės.
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Lietuvos apeliacinis teismas. Architektas – V. Prūsakovas

Kaziuko mugė Lukiškių aikštėje

Teismo rūmai – sudėtingų istorinių
įvykių atspindys
Vilma Budėnienė
Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene

D

Pastato, kuriame įsikūrę Lietuvos apeliacinis ir Vilniaus apygardos teismai, istorijoje atsispindi sudėtingi
XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos istorijos įvykiai. Šių teismų rūmai išsiskiria savo architektūra: pro akis nepraslysta
įspūdingos arkos ir šviestuvai, sienų ir lubų puošyba. Čia puiki akustika.
Didžiulis simetriškos formos pastatas su dviem vidiniais kiemais užima beveik pusę kvartalo, besiribojančio
su Gedimino prospektu. Panašios struktūros su uždarais
kiemais teismo rūmai buvo ir kituose Europos miestuose.
Per ilgą istorijos laikotarpį besikeičiant valdžioms
pastate buvo įsikūrusios įvairios institucijos. Šiuo metu
pastate veikia Genocido aukų muziejus, Lietuvos ypatingasis archyvas, kuriame saugomi buvusio KGB archyvo
dokumentai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimų centras, Lietuvos apeliacinis ir Vilniaus apygardos
teismai.
Lietuvos apeliacinis teismas patikėjimo teise nuo 2003
m. valdo valstybei priklausantį pastatą. Vilniaus apygardos
teismas juo naudojasi pagal panaudos sutartį. Pastatas yra
nekilnojama kultūros vertybė.

PASIRINKIMAS TEISMO PASTATUI – ŠALIA
ĮSIKŪRĘS KALĖJIMAS

Lukiškės kadaise buvo Vilniaus priemiestis, o jame
gyveno dar Vytauto Didžiojo laikais pakviesti totoriai.
Šis priemiestis taip ir vadintas – Totorių Lukiškės. Kodėl?
Viena iš versijų: pagrindinis totorių ginklas – lankas, rusiškai vadinamas „Luk“. Nuo šio žodžio ir kilo priemiesčio
pavadinimas – Lukiškės (Lankininkai).
Aikštė niekuomet nebuvo užstatyta masyviais pastatais. Čia buvo miesto turgaus aikštė, poilsio, pasivaikščiojimų, susitikimų vieta. Joje vyko savaitiniai turgūs, Kaziuko
mugės, vėliau šie turgūs perkelti į mažesnę aikštę šalia
Šv. Jokūbo ligoninės.
Ankstyvuosiuose planuose buvo ketinimų Lukiškių
aikštę padalyti į dvi turgavietes, tarp jų įterpiant gyvenamąjį kvartalą. Vėliau šios minties atsisakyta ir palikta vientisa aikštė. 1861 m. aikštė išlyginta ir pritaikyta turgums.
Nepaisant to, ji toli gražu nepriminė dabartinio aikštės
vaizdo.
Idėją šioje vietoje pastatyti būtent teismų pastatą galėjo padiktuoti aplinkiniai namai ir pačios aikštės istorija.
Visai netoli jau stovėjo kalėjimas. Taip pat ši vieta garsėjo

ir kartuvėmis, įrengtomis dabartinėje Aukų gatvėje dar
1863 m. Su jomis siejamas generalgubernatorius Michailas
Muravjovas: jis mėgo rodyti savo galią ir vykdant mirties
nuosprendį reikalavo, kad bausmė būtų vykdoma viešai.
Tiesa, tarp svarstomų vietų naujiems teismų rūmams
statyti buvo ir daug arčiau senamiesčio esančios teritorijos.
Pavyzdžiui, 1882 m. buvo numatyta prijungti jiems skirtą korpusą prie valstybinių įstaigų pastato šalia Katedros
aikštės arba pritaikyti grafienės Tiškevičienės namą Trakų
gatvėje. Taip pat buvo siūlymas panaudoti Malkų turgaus
aikštę Pylimo gatvėje. Galiausiai laikinai naudoti išnuomotas 4 aukštų Tiškevičiaus namas, apie 1884 m. iškilęs
prie Katedros aikštės. Tačiau šis pastatas teismams nebuvo
patogus, todėl pasirinktas laisvas sklypas šalia dabartinės
Lukiškių aikštės, kur jau stovėjo kalėjimas ir viešai buvo
vykdomi teismo mirties nuosprendžiai.

TEISMO RŪMUOSE – EUROPOS IR
PETERBURGO PASTATŲ IŠKILMINGUMAS
1888 m. pabaigoje Teisingumo ministerija iš Peterburgo
atsiuntė savo architektą Vasilijų Prusakovą (jis projektavo ir
Teisingumo ministerijos pastatą), kuris turėjo parinkti vietą
naujiems teismo rūmams ir juos suprojektuoti. Projektas
buvo taisomas kelerius metus, nes ne iš karto pavyko tinkamai išdėstyti Vilniaus teismo rūmų, Apygardos teismo
ir dviejų prokuratūrų patalpas. Rūmai buvo statomi 1895–
1897 m., vadovaujant vietiniams inžinieriams Michailui
Prozorovui ir Leonidui Vineriui.
Didžiulis simetriškos formos teismo pastatas su dviem
vidiniais kiemais užima beveik pusę kvartalo, besiribojančio
su Gedimino prospektu. Panašios struktūros su uždarais
kiemais teismo rūmai buvo ir kituose Europos miestuose.
Trijų aukštų su pusrūsiu pastato centre įkomponuotas pagrindinis įėjimas, vestibiulyje pasitinka dvi puošnios laiptinės. Visuose aukštuose – teismų salės. Koridoriai orientuoti į kiemus, o patalpos atgręžtos į prospektą ir šonines
gatveles. Tai netipinis sprendimas, nes dažniau kabinetai
orientuojami į abi puses – kiemo ir išorę, o koridoriai
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projektuojami be tiesioginės saulės šviesos.
Fasadams ir interjerams suteiktos neoklasicizmo formos, gausu eklektinių dekoro detalių. Iki šių dienų pastate
išlikusios autentiškos krosnys, vėdinimo angos, didžiuliai puošnūs šviestuvai, nepaliekančios abejingų dekoro
detalės.
Panašiai dekoruotų fasadų galima aptikti Vokietijos
ir Prancūzijos miestų reprezentaciniuose statiniuose.
Klasicistiniu rūmų įvaizdžiu bei planu pakartoti Peterburgo
valstybinių įstaigų pastatai. Kitas neoklasicistiniu stiliumi pasižymintis pastatas Vilniuje – Lietuvos geležinkelių
administracinis pastatas.

ISTORIJOS VINGIAI
1899–1915 m. pastate veikė Rusijos imperijos Vilniaus
gubernijos teismo rūmai. Manoma, kad tuo laikotarpiu,
1914–1915 m., pastatytas priestatas nuo Aukų gatvės. Jo
statybos dokumentų neišliko. Žinoma tik tai, kad 1914 m.
pavasarį buvo ieškoma rangovų priestato statybai, ir tai,
jog 1923 m. pastato plane priestatas jau pažymėtas. Šiuo
metu jame įsikūręs Genocido aukų muziejus.
1915–1918 m. pastate veikė vokiečių okupacinės valdžios įstaigos, o nuo 1918 m. iki 1920 m. Vilnius turėjo
daug šeimininkų, tad ir pastatas buvo naudojamas skirtingų valdžių. Iš pradžių čia įsikūrė Lietuvos kariuomenės
savanorių šaukimo punktas, Vilniaus miesto komendantūra. Po kelių mėnesių šiame pastate įsikūrė bolševikinės
V. Kapsuko vyriausybės komisariatai ir revoliucinis tribunolas (keliems mėnesiams įkurta vadinamoji Lietuvos sovietų respublika).
1920 m. Vilnių užėmė Lenkijos kariuomenė ir iki pat
1939 m. veikė lenkų valdžios Vilniaus vaivadijos teismai. Šiuo laikotarpiu pastatytas priestatas nuo dabartinės
Vasario 16-osios gatvės. Nuo tada didesnių pastato pertvarkymų jau nebuvo.
Įdomu ir tai, jog Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka, skaitydamas Mykolo Romerio
dienoraščius, išsiaiškino, kad būtent dabartinėje jo darbo
vietoje kadaise dirbo ir profesorius. V. Zeliankos iniciatyva prieš kelerius metus šalia kabineto atsirado atminimo
lentelė su užrašu: „1920 m. rugsėjo–spalio mėn. šiame
kabinete dirbo teisėjas M. Romeris, profesorius, Lietuvos
konstitucinės teisės mokslo kūrėjas.“ Į lentelės atidengimo
ceremoniją buvo pakviesti ir Mykolo Romerio palikuonys.

JUODASIS PASTATO LAIKOTARPIS
1940 m. birželį sovietams okupavus Lietuvą, teismo
rūmų pastate įsikūrė sovietų represinės institucijos, pastato pusrūsyje buvo įrengtas kalėjimas, tardymo izoliatoriai.
Iš čia buvo organizuojamos masinės represijos – suimami,
žudomi, tremiami okupantams įtartini ar neįtinkantys piliečiai. Jiems persekioti ir naikinti buvo kuriamos atitinkamos žinybos, plečiamas kalėjimų ir areštinių tinklas.
1941 m., vokiečiams užėmus Vilnių, čia įkurta slaptosios saugumo policijos (gestapo) ir SD būstinė, kalėjimas,
Vilniaus ypatingojo būrio kareivinės. Šis būrys vykdė ir akcijas prieš žydus ir kitus Lietuvos gyventojus. Nacių okupacijos laikotarpis – vienas juodžiausių Lietuvos istorijoje.
Vilnių vėl užėmus sovietams, pastate įkurtas NKGB
(vėliau MGB, KGB) Lietuvos SSR padalinys ir vidaus kalėjimas, 1959 m. pavadintas tardymo izoliatoriumi. Jie išliko
iki Nepriklausomybės atgavimo. Šis laikotarpis yra vienas
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skaudžiausių Lietuvos istorijoje, nes tuo metu žiauriai numalšintas partizanų judėjimas ir vykdyti trėmimai į Sibirą.
Beje, čia nuo Nepriklausomybės atkūrimo pradžios
dirbantys žmonės dar atsimena, kaip atrodė atlaisvintas
pastatas, rūsiai, kaip buvo išdėstyti kabinetai. Didžiausiame
netgi stovėjo telefono būdelė, kalbama, kad žmogui buvo
liepiama iš čia skambinti stebint ir girdint saugumiečiams.

SVARBIAUSIA IDEOLOGINĖ VIETA
Sovietmečiu šis kvartalas tapo galingu valstybiniu
aparatu. Aplink aikštę įsikūrė Aukščiausiasis Teismas,
KBG (saugumo) aparatas, Aukščiausioji Taryba, Ministrų
Taryba, kitos įstaigos. Taigi Lukiškėse buvo sukoncentruota SSR įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisiamoji valdžia. Buvęs priemiestis tapo valstybės smegenimis.
Taigi kilo poreikis ir pertvarkyti aikštę. 1950 m. ją
perprojektavo Vilniaus miesto vyriausiasis architektas
Vladislavas Mikučianis. Suprojektuoti želdiniai, žaliosios
zonos, takeliai ir apšvietimo sistema. Per vidurį numatyta
vieta Lenino paminklui, takeliai suprojektuoti kaip saulės spinduliai. Tokia aikštė buvo nepakitusi iki šių dienų.
Paminklo Leninui statyba buvo siejama su svarbia politine
data – tarybų valdžios Lietuvoje dešimtmečio paminėjimu.
Taip Lukiškių aikštėje buvo sukurta viena iš svarbiausių
sovietų ideologinių erdvių Vilniaus mieste.

NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS
Atkūrus Nepriklausomybę slapti KGB ir NKVD archyvai buvo atverti visuomenei. Nagrinėjant dokumentus
atpažinti partizanų slapyvardžiai, pavardės tų, kurie buvo
šiame pastate nužudyti ir išvežti į Tuskulėnus (čia buvo užkasti masiniame kape).
Įdomus faktas ir tas, kad pastato fasado viršutiniame
trikampyje vietoje buvusio sovietinio Lietuvos herbo ketinta pakabinti Gailestingosios Dievo Motinos skulptūrą.
Kitas siūlymas - Lietuvos valstybės herbas. Šios idėjos nebuvo įgyvendintos ir šiuo metu frontonas tuščias.

PAGERBTAS ATMINIMAS
Šiandien ant cokolinio teismo pastato aukšto matomi
paminkliniai granito akmenys su pastate sušaudytų žmonių, kurie priešinosi okupantų ideologijai, vardais ir pavardėmis. Šios idėjos autorius – Gitenis Umbrasas.
Dar vienas memorialinis paminklas, pagamintas iš lauko riedulių, yra Aukų g. pradžioje. Jis skirtas sovietų okupacijos aukoms atminti. Šalia Genocido aukų muziejaus
stovi dar vienas paminklas - Lietuvos tremtiniams į Jakutiją
atminti.
Antrajame teismo pastato aukšte įrengta koplytėlė. Ji
priklauso Genocido ir rezistencijos centrui. Čia vyksta politinių kalinių ir tremtinių organizuojami renginiai, choro
repeticijos, pagerbiami žuvusieji nuo represijų.

Lietuvos apeliaciniame teisme yra 5 teismo posėdžių
salės. Dirba 156 asmenys: 33 teisėjai, 123 darbuotojai.
Vilniaus apygardos teisme yra 11 teismo posėdžių salių. Dirba 245 asmenys: 56 teisėjai, 189 darbuotojų.
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Nijolė Piškinaitė

Donatas Jatužis

Arūnas Kaminskas

Kai kodeksus keičia
paspirtukai ir bėgimo apranga
Lina Lapėnaitė
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus specialistė

N

Šiltasis sezonas į miestų parkus bei gatves išgena daugelį sporto entuziastų, žmonės į darbą traukia dviračiu ar
paspirtuku. Daug tokių aktyvaus gyvenimo mylėtojų galima sutikti ir prie teismų durų – teisėjai po darbų mielai
laiką leidžia gryname ore, renkasi riedučius, bėgimą ar kitas sporto šakas, užtikrinančias ne tik gerą savijautą, bet
ir padedančias atsipalaiduoti po sunkios dienos. Apie aistrą sportui TEISMAI.LT kalbasi su Lietuvos apeliacinio
teismo teisėja Nijole Piškinaite, Panevėžio apygardos teismo teisėju Donatu Jatužiu ir Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėju Arūnu Kaminsku.
NIJOLĖ PIŠKINAITĖ: „RYTO BE MANKŠTOS
NEĮSIVAIZDUOJU“

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai N. Piškinaitei sportas nuo vaikystės yra neatsiejama gyvenimo dalis. Kone kasdien paspirtuku į darbą riedanti teisėja mėgaujasi ir tokiomis
veiklomis, kaip vaikščiojimas su šiaurietiškomis lazdomis,
joga, plaukimas bei mankštos. „Sportas yra mano gyvenimo palydovas. Ryto be mankštos aš neįsivaizduoju“, –
sako N. Piškinaitė.
Teisėjos gyvenime fizinė veikla yra būtina. Daug dėmesio skirdama mankštoms, ji rytą pradeda lengvu pasivažinėjimu paspirtuku. Teisėja prisimena, jog pirmąjį savo
paspirtuką įsigijo daugiau nei prieš 15 metų. Dabartinis paspirtukas, kuriuo teisėja kas rytą važiuoja sostinės gatvėmis
į darbą, antrasis jos gyvenime. „Šis paspirtukas sukurtas
remiantis naujomis technologijomis, turi stabdžius, lengvai konstruojamas, reguliuojamas. Vienas malonumas važiuoti. Tačiau gatvių infrastruktūrai tikrai yra kur tobulėti.
Važiuojant paspirtuku svarbu gera kelio danga, kiekvienas
iškilimas yra pavojingas, dėl to reikia itin atidžiai važinėti,
kad nesusižalotum“, – pasakoja pašnekovė.
Prieš kelerius metus itin išpopuliarėjusios šiaurietiškos
ėjimo lazdos – dar vienas mėgstamas teisėjos užsiėmimas.
Radusi laisvo laiko ji su malonumu sudėlioja maršrutą
ir neria į žygį. Teisėja prisimena, kad sesei padovanojus

šiaurietiškas ėjimo lazdas teko mokytis iš suomiškų instrukcijų, kaip reikia taisyklingai vaikščioti. Pasidomėjus,
ar ši sporto šaka sudėtinga, ar sunku išmokti taisyklingai
vaikščioti, teisėja patvirtino, kad tai tikrai nėra sudėtingas
sportinis užsiėmimas. „Yra tam tikra ėjimo technika, kurią
reikia išmokti, o išmokus galima gauti didelę naudą“, – aiškina teisėja.
Prisimindama paauglystės ir studijų metus N. Piškinaitė
pasakoja, kad ji visada buvo aktyvi, dalyvaudavo ir lengvosios atletikos varžybose. „Be galo mėgau trumpos distancijos bėgimą ir šuolius į tolį. Galėčiau pasakyti, kad sekėsi
neblogai. Tačiau nesvarsčiau galimybių, kad sportas taptų
mano gyvenime svarbiausiu, nors rezultatai tikrai buvo
geri“, – prisimena teisėja. Pasak N. Piškinaitės, svarbu nepamiršti visada judėti, sportuoti ir prisiminti, kad gyvenime žmogui svarbu balansas. „Sportas žmogui duoda labai
daug, o trys svarbiausi dalykai yra energija, gera savijauta ir
formos palaikymas“, – įsitikinusi teisėja.

TEISĖJAS DONATAS JATUŽIS: „ATEITYJE DAR
TŪNO PASLĖPTAS NIUJORKO MARATONAS“
D. Jatužis Panevėžio apygardos teisme žinomas kaip
itin veiklus teisėjas. Sportu jis domisi nuo vaikystės.
Prisimindamas paauglystės laikus teisėjas pasakoja, kad
sportas jaunuoliams 1985–1990 m. laikotarpiu buvo viena iš pagrindinių pramogų ir laisvalaikio leidimo formų.
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„O juk dar gyvenau šalia „Draugystės“ stadiono!“ – su
entuziazmu prisimena teisėjas.
Pasidomėjus apie mėgstamiausias sporto šakas
D. Jatužis sako, kad jeigu reikėtų išskirti tris komandines
sporto šakas, tai jis rinktųsi futbolą, krepšinį ir rankinį.
„Šias sporto šakas laikyčiau savo didžiuoju trejetu“, – teigia
teisėjas. Iš individualių sporto šakų teisėją žavi daug ištvermės reikalaujantis sportas – triatlonas, dviračiai.
Mokyklos laikais D. Jatužis žaidė rankinį, kartu su
Panevėžio miesto komanda buvo pasiekęs aukštų sportinių rezultatų, vienas jų – Lietuvos jaunių čempionų titulas.
O jeigu pasidomėtume apie individualius pasiekimus, sužinotume, kad teisėjas praeitais metais užsienyje įveikė maratoną. Prisimindamas iškovotus titulus D. Jatužis sako, jog
„pergales ir laimėjimą visada smagu atsiminti. Komandiniai
pasiekimai svarbūs dėl to, kad laimi ne tu vienas, o komanda. Na, o individualūs laimėjimai, žinoma, yra „saldūs“, nes
viską padarai pats ir viskas priklauso nuo tavęs paties.“
Vienas didžiausių teisėjo individualių pasiekimų – praeitais metais per 3 val. 10 min. įveiktas Rygos maratonas.
„Žinoma, visada norisi geriau, prisimenu, kad buvau išsikėlęs tikslą maratoną įveikti greičiau nei per 3 val. Deja.
Jeigu kalbėtume apie ateities planus, galėčiau pasakyti, kad
tikrai kažkur dar tūno paslėptas tikslas – bėgti Niujorko
maratone. O kaip man pavyks – gyvenimas parodys“, –
pasakoja teisėjas.
Ką sportas duoda gyvenime? „Tai galimybė bendrauti,
gera savijauta ir disciplina“, – teigia D. Jatužis.

TEISĖJAS ARŪNAS KAMINSKAS: „DIRBANT
PROTINĮ DARBĄ SPORTAS – GERIAUSIAS
VAISTAS NUO ĮTAMPOS IR STRESO“
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas
A. Kaminskas sportui neabejingas nuo pat vaikystės. Jis
augo šeimoje, kurioje visi buvo sportiški, o mama visą gyvenimą dirbo Pabradės mokykloje fizinio lavinimo mokytoja. Ji ir š. m. birželio 4-ąją atvyko į Vilnių palaikyti sūnaus

ir dviejų savo anūkių, dalyvavusių bėgimo šventėje „DNB
| NIKE WE RUN VILNIUS“.
Mintis dalyvauti maratone, pasak teisėjo, gimė spontaniškai. „Kai išgirdau apie Vilniuje planuojamą grandiozinį
renginį, tiesiog užsidegiau noru išbandyti savo ištvermę ir
jėgas naujoje sporto šakoje, kuriai iki tol buvau abejingas.
Be to, tai skatino ir žmona Justina“, – prisimena teisėjas.
A. Kaminskas užsiregistravo bėgti 5 km distanciją, o pasiekęs finišą pats nustebo, kad įveikė šį atstumą visai neblogu
rezultatu – per 28 minutes (nugalėtojas atbėgo per 15 min.
0,9 sekundės) ir buvo 791-as tarp 5 tūkstančių šios rungties
dalyvių. „Visą gyvenimą aktyviai treniravausi ir žaidžiau
krepšinį, prieš ketverius metus pradėjau žaisti lauko tenisą,
o tokiame bėgime dalyvavau pirmą kartą. Tikrai nebuvo
lengva. Visame šitame margame būryje bėgo ir nemažai
profesionalių sportininkų, žmonių, kuriems bėgimas yra tapęs gyvenimo būdu, tad nenorėjau likti paskutinis. Rudens
maratonui ruošiuosi jau rimčiau, treniruojuosi, juolab kad
turiu didžiulį palaikymą ir šeimoje – abi mano dukros tuo
užsikrėtė ir buvo labai laimingos, pasiekusios finišą. Gal ir
iš kolegų teisėjų kurį nors prikalbinsiu“, – pasakoja teisėjas.
Teisėjo jaunėlė dukra šiemet dalyvavo vaikų mažajame
maratone – šeimų bėgime nuo Arkikatedros iki Centrinio
pašto (350 metrų). Kartu su tėveliais čia dalyvavo ir visai
maži vaikai. „Su vyresniąja dukra, penkiolikmete Gryte,
bėgome 5 kilometrų distanciją, finišą ji pasiekė tik 5 minutėmis vėliau už mane. Džiaugiuosi, kad dukros auga sportiškos ir savo laisvalaikio be sporto neįsivaizduoja, kaip ir
aš. Drauge žaidžiame krepšinį, tenisą, futbolą, važinėjamės
dviračiais, o žiemą švilpiame kalnų slidėmis. Dirbant tokį
įtemptą protinį darbą sportas – vienintelis vaistas nuo
įtampos, nuovargio, streso ir puiki galimybė išvėdinti galvą“, – įsitikinęs teisėjas A. Kaminskas.
Teisėją A. Kaminską kalbino Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė.

PRATIMAI DARBO VIETOJE
Su įkvėpimu traukite
pečius iki ausų, iškvėpdami
atsipalaiduokite ir nuleiskite
pečius. Kartokite 20 kartų.
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Sėdėkite tiesia nugara ant
kėdės, kojos klubų plotyje.
Pakaitomis tieskite vieną,
tada kitą koją per kelio
sąnarį. Nugarą stenkitės
išlaikyti tiesią. Jei reikia,
rankomis įsitverkite už
kėdės kraštų. Kiekviena koja
kartokite po 10 kartų.

2

Stiebkitės ant pirštų galų
abiem kojomis. Kartokite 20
kartų.
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Teismų sistemos stiprybė – jos žmonės!
Gegužės mėn. daugiau nei 400-tus teismų
sistemos darbuotojų subūrė pirmasis istorinis
Lietuvos teismų sąskrydis!
Kauno rajone vykęs renginys užbūrė gamtos,
sporto ir kultūros mylėtojus!
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Teismų sistemos
stiprybė – jos žmonės!
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Nuotraukoje: 2017-ųjų metų Lietuvos teismų sistemos sąskrydžio dalyviai.

